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Eerste plaatje. De Minister van Overmoed maakt in Elsevier bekend 
dat voortaan de politiek de agenda van het wetenschappelijk onder
zoek zal bepalen. De universitaire wereld valt over hem heen, maar de 
minister doet handig een stapje terug ('het is een karikatuur als zou 
een wetenschapper iedere morgen langs moeten komen met een 
werkbriefje'). Hij pareert het kritische gemompel vanuit het parle
ment met de mededeling dat hij zich geheel verlaat op de bevindingen 
van verkenningscommissies en slaat dan in een terzijde keihard toe: 
niet alleen de prioriteiten moeten politiek bepaald worden, maar ook 
de 'posterioriteiten'; wat niet goed genoeg is, moet afvallen. Ritzen 
schrikt nergens voor terug, dat is duidelijk. Maar hij neemt een last op 
zich die zijn schouders niet kunnen dragen. Vanuit een centraal punt 
kan niemand - ook niet op advies van een verkenningscommissie -
overzien wat er op een bepaald terrein van onderzoek nu precies moet 
gebeuren. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek is afhan
kelijk van de vrijheid van de onderzoekers. Er zijn in feite twee uni
versiteiten: een universiteit van bestuursstructuren, met Ritzen aan 
het hoofd, en een universiteit van onderzoeksculturen, waarin onder
zoekers het in hun werkverbanden voor het zeggen hebben. Die twee
de universiteit leidt vanuit de optiek van de eerste universiteit een 
schimmig bestaan - wat daar omgaat onttrekt zich zelfs aan het spie
dende oog van verkenningscommissies - maar het is wel de universi
teit waar het om gaat. Kwaliteit en vernieuwing van onderzoek verei
sen autonomie voor onderzoekers. De vrijheid van onderzoek is niet 
louter vrijheid van inrichting, zoals de minister schijnt te denken, 
maar allereerst het recht om onderzoek te doen over onderwerpen die 
maatschappelijk gezien niet populair zijn. 

Tweede plaatje. De Minister van Junkieverdriet laat in antwoord 
op karoervragen weten dat het Amerikaanse echtpaar Mooring zal 
worden uitgewezen. Op hun boerderij hadden de Moorings een paar 
honderd hashplantjes voor eigen gebruik geteeld. Bij toepassing van 
de voor Amerikaanse rechters verplichte criteria voor strafoplegging 
zouden de Moorings meer dan twintigjaar gevangenisstraf krijgen. Zij 
vluchten naar Amsterdam waar op het verbouwen van soft drugs 
hooguit een paar maanden staat en hash verkrijgbaar is in de coffee
shop. Als er een uitleveringsverzoek komt worden zij meteen gearres
teerd. Hun advocaat beroept zich tot bij de Hoge Raad op artikel 3 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat, in een gezag
hebbende interpretatie door de Europese rechter, uitlevering ver
biedt wanneer de uitgeleverden een 'crue! and unusual punishment' 
te wachten staat. Gevangenisstraf is op zichzelf niet wreed of onge
bruikelijk, maar disproportionele gevangenisstraf is dat wel. De rech
ters willen op deze argumentatie niet ingaan omdat er een uitleve
ringsverdrag is en het aan de politieke organen is hierover te oordelen. 
Minister Sorgdrager geeft echter geen politiek oordeel. Zo komt ook 
zij niet toe aan een antwoord op de vraag of het wreed of ongebruike
lijk is iemand die hashplantjes voor eigen gebruik geteeld heeft voor 
de rest van zijn leven op te sluiten. De Hoge Raad schuift de verant
woordelijkheid af op de Minister van Junkieverdriet die zich op zijn 
beurt weer verstopt achter de Hoge Raad. Deze cirkel van collectieve 
lafheid moet worden doorbroken. In het zeldzame geval dat het recht 
zo opzichtig faalt mag de politiek niet op afstand blijven. 

Zoek de zeven verschillen. 

Overmoed 
en junkie
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INZAKE BEGINSELEN 

De veerkracht 
van de sociaal-
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zeusuns und die sozialisti

schen Hrdfnunsen aus der Welt 

zu schrdfen, sibt es nicht. }ede 
Arbeiterschcift wird immer in 
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tisch sein. Die Frase ist nur, ob 
dieser Sozialismus ein solcher 

sein wird, dass er vom 
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sen aus (. . .) erträslich i st. 

democratie puin' neer op het verpul
veren van de gangbaar 
geworden correctie op de 

JOS DE BEUS 

werking van de markteco
nomie. De sociale-rechts
bescherming werd bij stuk
jes en beetjes verminderd. 
De doelmatigheid van de 
arbeidsmarkt was voortaan 
belangrijker dan de nivelle-

Hoosleraar wijsbeseerte aan de Rijksuniversiteit 
Groninsen en lid van het curatorium van de 

Wiardi Beekman Stichtins 

Max Weber' 

Je moet wel erg lang op safari wezen om niet te 
weten dat het voortbestaan van de sociaal-demo
cratie een dringende kwestie is geworden. Sociaal
democratische partijen maakten in de jaren tachtig 
een keuze tussen twee kwaden. Of men veroor
deelde zichzelf tot eeuwige oppositie door zich 
tegen de bezuinigingspolitiek te verzetten of men 
verwierf regeringsmacht door de bezuinigingspoli
tiek te omarmen tegen de prijs van een vertrou
wensbreuk met de achterban. 2 In de jaren negentig 
kwam daar iets opmerkelijks bij, nog afgezien van 
corruptie en programmatische uitputting. Zowel 
de regerende als de opponerende sociaal-democra
ten vernieuwden zichzelf door afscheid te nemen 
van het socialisme van het 'zachte budget' en aan
sluiting te zoeken bij de tucht van het neoliberalis
me. Dit gold ook voor landen als Denemarken, 
Duitsland en Nederland, waar de sociaal-democra
ten onder invloed van een opkomend postmateria
listisch levensgevoel en de uitdaging van nieuwe 
sociale bewegingen en radicaal-linkse partijen neig
den naar vrijzinnige standpunten in de culturele 
sfeer (directe democratie, toegeeflijke moraal, 
natuurbescherming, openheid ten aanzien van 
migranten en hun culturen). 

In het geval van de regerende sociaal-democra
tie (zoals de Zweedse SAP, de Nederlandse PvdA, 
de Belgische BSP/PSB, de Franse PS en ook de 
Spaanse PSOE) kwam het 'ruimen van kapitalistisch 

ring van inkomens- en ver
mogensverhoudingen. De beheersing van de kosten 
der sociale politiek ging boven het waarborgen van 
de zekerheid van de massa van uitkeringsgerechtig
den. De private verantwoordelijkheid voor het 
eigen welzijn telde zwaarder dan de publieke zorg 
voor de kwaliteit van huisvesting, onderwijs, medi
sche zorg en andere sociale dienstverlening. De 
hoge progressieve directe belastingen werden inge
ruild voor lagere, proportionele en indirecte hef
fingen. Prijsstabiliteit en de harde munt kregen pri
oriteit boven volledige werkgelegenheid en de 
zekerheid van een baan voor het leven. De samen
werking tussen overheid en het georganiseerde 
bedrijfsleven in het arbeidsbestel ging over in 
ondernemersvriendelijke interventie, lobby en 
decentralisatie. Een meer selectieve en ingekrom
pen solidariteit van de burgerij werd uitgelokt of 
zelfs aangemoedigd. Kortom, het sociaal-democra
tische maatschappij-model, zoals dat vooral in 
Noord-Europa tot volle wasdom was gekomen, viel 
uit elkaar.J 

De postsocialistische sociaal-democratie 

Het woord 'modernisering' is hier te glad, zoals het 
woord 'ontmanteling' weer te grauw is. De mede
verantwoordelijkheid van sociaal-democraten voor 
de voortgaande afslanking van de verzorgingsstaat is 
weliswaar aantoonbaar maar toch allerminst opge
helderd. Waarom hebben ze zich met zulke overga
ve en soms zelfs met geestdrift gestort op een soort 
van 'revisie van het revisionisme' die hen in het 
kamp van de vermaledijde bourgeois-liberalen lijkt 

3 
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te brengen? Waarom deze besmettelijke vorm van 
gesleep met de eigen bruidschat? 

Het routineuze antwoord luidt dat sociaal
democraten ergens tussen de oliecrisis van 1974 en 
die van 1979 realisten zijn geworden. Dat is niet 
onjuist maar houdt toch onvoldoende rekening met 
buiten-rationele factoren. Inderdaad heeft men les
sen getrokken uit de crisis van de verzorgingsstaat 
van toen (onbeheersbare uitgaven en schulden voor 
de overheid, winsterosie, inflatoire wensen van 
vakbonden). Maar het vulgaire keynesianisme is 
door prominente sociaal-democraten zoals de 
Duitse centrale bankier Tietmeyer vervangen door 
een even modieus en doorschietend geloof in de 
drie-eenheid van harde munt, begratingsevenwicht 
en transnationale vrijhandel. Deze bekeerlingen 
zijn uiteraard heel ijverig maar daarom ook niet in 
staat te erkennen dat hun nieuwe dogma nog min
der uitzicht biedt op stabiele volledige werkgele
genheid dan hun oude dogma deed.4 

Daarnaast maakt de overmatige vereenzelviging 
van sociaal-democraten met de verzorgingsstaat dat 
hun nieuwe realisme samengaat met een zelfop
offering die soms niet van zelfverminking te onder
scheiden valt. Hoewel de verzorgingsstaat nimmer 
de eerste keuze was van de sociaal-democratie en 
zijn opbouw in de meeste Europese landen mede 
het werk is geweest van sociaal-liberalen, vooruit
kijkende conservatieven (Bismarck, Churchill) en 
geseculariseerde christendemocraten, onderhou
den de sociaal-democraten toch de sterkste band 
met dit staatstype. Het sociaal-democratische cri
sisbeheer sinds de jaren zeventig wordt ingegeven 
door het negatieve gevoel dat men deze pijnlijke 
operatie niet aan andere partijen kan toevertrou
wen en door het positieve gevoel dat men zelf de 
beste geloofsbrieven heeft om het even wonder
baarlijke als wankele gebouw van de sociale politiek 
overeind te houden zonder wilde sloop en onher
stelbare beschadiging. Hier lopen eergevoel, over
levingsdrang en de aloude passie voor politiek en 
ordening door elkaar. 

Tenslotte is er de neiging om te miskennen dat 
de markt een ander allocatiemechanisme is dan de 

begroting, en te menen dat de markt een soort 
nieuw middel is voor de verwezenlijking van over
heidsdoelen in plaats van oude middelen als wetge
ving en belastingheffing. Vele neoliberale sociaal
democraten praten over ruil en concurrentie alsof 
het omwegen zijn van een regering die slimmer is 
dan Smith, Keynes en Marx bij elkaar. Niet gehin
derd door economische theorie, denkt men dat de 
markt 'gemaakt' kan worden en dat de onbedoelde 
gevolgen ervan of niet zullen optreden of vandaag al 
mogen worden ingeboekt als prestaties van toe
komstgericht beleid. Vandaar het profijtbeginsel in 
de financiering van de overheid; de contracten met 
ambtenaren, toeleveringsbedrijven, belanghebben
de verenigingen en 'klanten' (zoals de contracten 
voor migranten en werklozen); de deregulering van 
bestaande onvolkomen markten (zoals de interna
tionale markt voor communicatie); de vorming van 
nieuwe, lang geblokkeerde markten (zoals milieu
en onderwijsbonnen), en de ongehinderde uitbrei
ding van markten voor luxe-consumptiegoederen. 

Het huidige realisme der sociaal-democraten is 
dus niet zuiver rationeel te noemen. Dat wordt nog 
eens bevestigd door het feit dat het eerder de vrucht 
van late aanpassing aan nieuwe omstandigheden is 
dan van een weloverwogen en tijdige herschikking 
van het gedachtengoedj zoals van de verhouding 
tussen materiële vrijheid en gemeenschapsleven of 
tussen nationaal burgerschap en wereldburger
schap. Ik laat de verklaring hiervan nu verder rus
ten, om over te gaan op het eigenlijke thema van 
mijn betoog, namelijk de bestemming van de post
socialistische sociaal-democratie. Daarover bestaat 
een pessimistische visie die je ook rondom en bin
nen de PvdA veel hoort. Ik bespreek eerst de argu
menten van de pessimisten. Vervolgens probeer ik 
deze argumenten te ontkrachten om te zien of een 
meer optimistische visie op de veerkracht van de 
sociaal-democratie aannemelijk kan worden 
gemaakt. Ik beperk me daarbij hoofdzakelijk tot de 
PvdA. Aan het slot ga ik in op het verschil tussen 
mijn huidige geloof in een zekere veerkracht van de 
partij van Kok, Rottenberg, Vreeman en Wallage 
en het pleidooi van Kalma, Scheffer en mijzelf 

1. Max Weber, ' Der Sozialismus', voor
dracht voor officieren te Wenen op 1 3 
Juni 1 9 1 8, in Wolfgang J. Mommsen 
(red.), Max Weber, Zur Politik im Welt
kriea, Tübingen,J .C. B. Mohr, 1984, 
p.6J3. Met dank aan Jacques van Doorn 
voor de tip. 

2. Herbert Kitschelt, The Traniformation 
'![Social Democracy, Cambridgc, Univer
sity Press, 1994 en Idem, 'Europcan 
Social Democracy between Politica! 
Economy and Electoral Competition', 
paper, Department of Politica! Science, 
Duke University, 1 99 S. 

3· Zie Henry Milner, Social Democracy 
and Rationol Choice, Londen, Routledge, 
1994· 
4· Een Nederlands voorbeeld is Marcel 
van Darn, 'Muntunie is goed voor ieder
een', de Volkskrant, 28 November 1996. 
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(herfst 1995) voor de vorming van een nieuwe link
se formati e in de Nederlandse politiek in de plaats 
van de PvdA en met haar verwante partijen. 

Vijf pessimistische araurnenten 

Het eerste argument van de pessimisten is dat een 
terugtocht, in de letterlijke zin van een terugkeer 
op eigen schreden, in gesloten formatie zelden haal
baar is in de democratische politiek. Meestal is de 
gevestigde achterban behoudzuchtig en komen 
nieuwe soorten kiezers op politieke entrepreneurs 
en nieuwkomers af ('liever het origineel dan de 
kopie '). Een tweede offensief en voorhoedefunctie 
in tegengestelde richting ('gisteren naasting, van
daag privatisering ') lijkt alleen maar mogelijk als 
men de voorwaarden tot machtsbehoud tot in de 
perfectie beheerst en uitbaat, zoals de Britse con
servatieven en de Duitse christendemocraten ple
gen te doen, of als men de vernieuwing van leider 
schap en generatie , beginsel en beleid, strategie en 
organisatie zeer snel en slagvaardig doorvoert (zeg 
een 'oponthoud voor zelfreiniging' van hoogstens 
vijf jaren), een beetje zoals Mitterrands grote om
mekeer in 198 2 zich voltrok. Volgens de pessimis
ten is er geen hegemonische sociaal-democratische 
partij meer over, sinds het succes van de Zweedse 
burgerlijke partijen ten koste van de almacht van de 
SAP in 1976 en 1991 . Verder blijkt dat de vernieu
wing na Nieuw Links in zowel de meest dogmati 
sche sociaal-democratische partij (Labour) als de 
meest modieuze (de PvdA) een langgerekt proces is 
van zoeken, proberen, en leren van fouten. 

Het tweede pessimistische argument is dat het 
marktsocialisme de instabiliteit van een half gereed 
nieuwbouwhuis heeft . De primaire aanspraak van 
het marktsocialisme luidt dat de verwezenUjking 
van verdelende rechtvaardigheid onder de huidige 
voorwaarden van mondialisering en individualise
ring gediend is met de uitdijing van het marktme
chanisme, en wel ten koste van de reikwijdte van de 

publieke en vrijwillige sectoren. Maar de praktijk 
houdt zich op twee manieren niet aan het marktso
cialistisch beginsel. Ten eerste leidt de ene terug
tred van de overheid (ophaal en verwerking van 
vuil) tot de andere (spoorwegen, bussen). Een va
riant hierop is het doorgeven van bezuinigingen van 
de centrale overheid aan de lokale overheden en 
van deze lokale overheden aan de burger (vermin
dering van subsidie aan rechts- en wetswinkels) . 

Deze omkering van de door Hayek voorspelde 
opeenstapeling van overheidsinterventies leidt tot 
kaalslag en verloedering van het publieke domein, 
welke zelfs via een opleving van het vrijwillig 
dienstbetoon (burenhulp, liefdadigheid, verenigin
gen) niet afdoende kan worden bestreden .5 Ten 
tweede blokkeert de vrij e ·markt de sociaal-demo
cratische doelstelling, getuige de opkomst van het 
fenomeen van ' meedogenloze groei', dat wil zeg
gen de gelijktijdigheid van economische groei en 
toenemende inkomensongelijkheid en armoede. 6 

In de overige gevallen wordt marktwerking met 
sociaal-democratische beschaving verzoend door 
zware herregulering, zodat de vrije markt een idyl
le blijft (sociale zekerheid, massamedia, hoger 
onderwijs). 

Het derde pessimistische argument is dat er 
sprake is van een structurele afkalving van het besef 
van menselijke gelijkwaardigheid en solidariteit in 
de W esterse cultuur. Dit leidt tot vormen van 
normloosheid en wanorde in de democratische 
natiestaten aldaar. Uitingen hiervan zijn belasting
ontduiking, uitkeringsfraude , segregatie van scho
len en buurten, racisme en vormen van separatisme 
en isolationisrpe. In de Verenigde Staten na de New 
Deal en J ohnsons oorlog tegen de armoede leven 2 8 
miljoen 'anti-Amerikanen' in zogeheten 'private 
communities'. Dat zijn hermetisch gesloten en con
stant bewaakte dorpen van rijken die hun collectie
ve voorzieningen zelf bekostigen en elkaar strenge 
en puriteinse leefregels opleggen . 7 

5. In de volkswijken van Arnhem, 
Dordrecht, Rotterdam, Terneuzen en 
Utrecht proberen de bewoners zelf de 
drugsdealers, hoerenlopers en jeugd
bendes te bestTijden, vaak in samenwer· 
king met de woonachtige migranten en 
de politie ter plaatse. Zie Hans Horsten, 
'Opstand der volkswijken ' , de Volks
krant , 1 o Augustus 1996. In september 
van dit jaar hebben bewoners uit 53 wij 
ken zich te Breukelen gegroepeerd in 

de overheid gaat inhouden. de huishoudens, maar het sc Pontwaart 
juist een afname. Wel is het een publiek 
geheim dat bij standsgerechtigden al 
jarenlang niet rondkomen en evenmin 
profiteren van de economische groei. 
Zie UNDP, Human Development Report 
1996, Oxford 1996 , p.1 98 . 

h t Nationaal Actiecomite Drugsover
last, hetgeen toch weer een beroep op 

6. De verhouding tussen de 2o procent 
rijkste Nederlanders en de 20 procent 
armste Nederlanders was in de periode 
198 1- 1993 gemiddeld 4 ,5 . Het is waar 
dat van de ontwikkelde landen alleen 
Hongarij e, Polen, Japan en Spanje meer 
gelijkheid kenden. Maar ook is waar dat 
deze ongelijkheid sinds 199 1 (4, 1) bij 
ons is toegenomen. De toename van 
armoede in Nederland is omstreden: het 
c a s registreert toename en stabilisatie 
op het peil van ongeveer 4 procent van 

7. Zie New York Times, 3 september 
1995. Men verwacht een verdubbeling 
van het aantal staatsverlaters in de 
komende ti en jaar. 
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De verklaringen van deze afkalving lopen uiteen van 
het succes van de democratisch gelegitimeerde cen
trale overheid en haar 'sociale sturing' (nieuwe ver
wenning en gewenning) en het mislukken van deze 
overheid (nieuwe frustratie en onverschilligheid) 
tot de terugtred van de overheid (nieuwe indoctri
natie en mobilisatie van egoïsme en ressentiment) 
en het einde van de overheid (nieuwe kansen op 
parasitair gedrag en privaat gewin). Sommigen leg
gen ook een verband met de secularisatie, in het bij
zonder met een verzwakking van christelijke deug
den (geloof, hoop en liefde) en van sociaal-demo
cratische waarden als het bij- of coproduct daar
van. 8 In alle verklaringen wordt geconcludeerd tot 
een omslag in het culturele klimaat ten nadele van 
de reputatie en wervingskracht van sociaal-demo
cratische partijen. 

Het vierde pessimistische argument luidt dat de 
mondialisering van de economie de sociaal-demo
cratische politici zal pressen om de beweeglijke 
productiefactor te ontzien (dus om bedrijven en 
rijke landgenoten te koesteren ten nadele van 
gezinnen en arme landgenoten zonder mobiliteit of 
hinderkracht in het algemeen), om de overheid te 
veranderen van een publieke huishouding in een 
grote vennootschap (het zogeheten enge nutsden
ken), en om het landelijke concurrentievermogen 
te versterken door de algemene levensstandaard en 
de rechten van werknemers en vakbonden aan te 
tasten.9 De wereldwijde kapitaalmarkt noopt de 
overheid tot het afzien van expansief monetair en 
budgettair beleid en tot bevoorrechting van buiten
landse investeerders, wat alles bij elkaar leidt tot 
een daling van overheidsuitgaven en een verschui
ving van deze uitgaven ten gunste van bedrijven met 
uitbreidingsplannen (een Melkert-I baan kost de 
schatkist jaarlijks 4o.ooo gulden maar een baan van
wege een multinational kost de schatkist via de 
Investeringspremieregeling so. ooo gulden). 

De wereldwijde goederenmarkt (import uit 
lage-lonenlanden, uitbesteding van bedrijfsproduc-

tie aan die landen, omstreden marktaandelen van de 
nationale exportsector) noopt de overheid om 
belastingen te verlagen, verslechtering van arbeids
voorwaarden te dulden in zowel de open als de 
afgeschermde sector van de economie, en de bin
nenlandse verliezers (werkloze werknemers en 
bankroete ondernemers ip het kleinbedrijf) slechts 
beperkt schadeloos te stellen via lage uitkeringen of 
laagwaardig werk bij de overheid. De Britse econo
misch-historicus Skidelsky voorziet zelfs een 
publieke-lastendruk van 30 tot 35 procent van het 
nationaal inkomen. 10 En de wereldwijde arbeids
markt (multinationale bedrijven, migratie) noopt 
de overheid om de nationale arbeidsmarkt zo open 
te maken, dat de loonontwikkeling in Beijing (alias 
de oprukkende niet-westerse kapitalistische lan
den) wordt gevolgd. 

Middels al deze koppelingen zullen rationele 
sociaal-democraten overgaan tot een aanpassings
strategie die weliswaar streng-rechtvaardig is - in 
het belang van de minst bevoorrechten wordt de 
sociale politiek aangepast aan de imperatief van 
kapitaal-accumulatie - maar die ook neerkomt op 
het opeten van de sociaal-democratische erfenis. 
Hier komt bij dat vele vooraanstaande sociaal
democraten, zoals bij ons Duisenberg, Geelhoed en 
Kok, zelf hebben bijgedragen tot het ontstaan van 
hun smalle .externe marges door eerst in te stem
men met harde inflatiebestrijding en daarna met de 
invoering van een interne markt in Europa en zelfs 
met de stringente voorwaarden voor toetreding tot 
de EM u en het bijbehorende gevaar van recessie. 11 

Het laatste argument van de pessimisten sluit 
hierbij aan. Het betreft de uitzichtloze dilemma's 
van de natiestaat. Het 'hemd is nader dan de rok'
dilemma is de spanning tussen het opkomen voor 
economische gelijkheid op wereldschaal en de 
behartiging van de belangen van de werknemers en 
meest kwetsbare burgers in eigen land. Een sociaal
democraat zou de grenzen moeten openen voor 
goedkope arbeid en goedkope produkten uit Oost-

8. René Cuperus, 'Heimwee naar het 
CDA', Socialisme &.Democratie, 53, 1996, 
pp.198 · 2o1. Vgl.JosdeBeus, 'Wezijn 
nooit goddeloos geweest en we zijn het 
ook nu niet', in Marcel ten Hooven 
(red.), Het debat over de moraal, 
Amsterdam, Trouw, 1996. 
9· Philippe van Parijs, Real Freedom Jor 
All, Oxford, University Press, 1995, 
p. 2 2o-2 33 en Idem, Solidariteit voor de 
2/e eeuw, Garant, Leuven-Apeldoorn, 
1996. 

1 o. Robert Skidelsky, The Rood Jrom 
Seifdom, Allen Lane, New York, 1995, 
p. 192. Een Nederlandse geestverwant 
van Skidelsky, Van Doorn, roept daar
entegen de sociaaldemocratie op om te 
blijven vasthouden aan de rol van de 
overheid als wet-en regelgever, inter· 
mediair, controleur en laatste garantie. 
Zie Jacques van Doorn, 'Het socialisme 
als kameleon', in De draaobare Van Doorn, 
Prometheus, Amsterdam, 1996, p. 258 . 

1 1 . Dit pikante argument wordt verde
digd door de briljante Nederlandse poli
ticoloog Ton Notermans. Zie zijn 'The 
Abdication from National Policy 
Autonomy: Why the Macroeconomie 
Policy Regime Has become So 
Unfavorable to Labor', Politics and 
Society,~ 1, 1993, 'Social Democracy 
and External Constraints', AREN A 

Workina Paper, no. 15, September 1995 
en Money, Markets and che State (diss.), 
Troms0, 1995. 
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Europa, Afrika en Azië. Meer in het algemeen zou 
zij of hij de verdwijning van de economische alleen
heerschappij van het Westen en de daarop geba
seerde voorrechten van de eigen arbeidersklasse 
moeten toejuichen. Maar een sociaal-democraat 
zou ook de grenzen moeten sluiten met het oog op 
de bedreigde welvaart van onopgeleidc werkne
mers en werklozen, die landgenoten zijn en boven
dien tot het eigen lectoraat behoren (en dus twee
maal niet in hun vertrouwen mogen worden be
schaamd). 

Het andere dilemma ('geen hemd zonder rok') 
betreft de spanning tussen wenselijke bovennatio
nale samenwerking en onmogelijke bovennationale 
democratie. Het is wenselijk dat staten nauw 
samenwerken in een intergouvernementeel, confe
deraal of zelfs federaal verband voor de oplossing 
van hun gezamenlijke en grensoverschrijdende pro
blematiek (defensie, milieubehoud, misdaadbestrij
ding, bestrijding van mondiale epidemie). Deze 
samenwerking kan een einde maken aan verspillen
de statenconcurrentie in de vorm van overproduc
tie van mega-luchthavens, kernwapens, 'excellen
te' onderzoeksinstituten en douaniers met honden. 
Bij deze samenwerking hoort democratie (een 
grondwet, algemeen kiesrecht, eerlijke verkiezin
gen, mccrderheidsvorming) en ook een bqrgerlijke 
amenleving (een publieke opinie, verenigingsle

ven). Preciezer gezegd: hoc dieper de samenwer
king, des te meer zou de volksmacht van samen
werkende regeringen en volken moeten lijken op 
wat al op nationale schaal tot stand is gebracht. 
Maar de bovennationale democratie bestaat hoog
stens in embryonale vorm. Ze is onmogelijk binnen 
de horizon van een enkele generatie tot stand te 
brengen vanwege problemen omtrent de bovenna
tionale identiteit, de schaal en ingewikkeldheid van 
beleid, en de afstemming van gelaagde bestuurlijke 
bevoegdheden in een federaal staatsrecht. 

Deze twee dilemma's treffen uiteraard alle poli
tieke stromingen, maar toch in het bijzonder de 
sociaal-democratie, die immers de nationale over
heid als bastion heeft (en niet de onderneming of de 
kerk). Het is bijna een gemeenplaats om vast te stel
len dat het sociaal-democratische gclijkheidsstrc-

ven sterker door nationale gemeenschapszin dan 
door kosmopolitische gelijkwaardigheid bepaald is 
geweest: de intranationale herverdeling was altijd 
omvangrijker en belangrijker dan de internationale 
herverdeling. 1 2 Het is ook geen toeval dat er een 
spanning bestaat tussen een hoog universcel niveau 
van sociale rechten in het binnenland - zonder bin
nengrenzen dus - en het streven naar open externe 
betrekkingen, voorzover een stelsel van sociale 
politiek moet samengaan met het aanhouden van 
buitengrenzen en met behoud van de economisch
technische voorspron~ op landen met een laag 
niveau van sociale-rechtsbescherming waarmee 
economische banden worden onderhouden. Deze 
spanning wordt overigens verhuld door de retoriek 
van ontwikkelingssamenwerking en zou overigens 
ook - maar dan op een hoger bestuurlijk niveau -
manifest worden als er een Europese sociale poli
tiek zou zijn . 

De pessimisten betogen nu dat sociaal-democra
tische partijen geen uitweg uit deze dilemma's vin
den, in weerwil van hun potentie in de Europese 
politieke ruimte (afgemeten aan hun aanwezigheid 
in vele feitelijke en potentiële lidstaten en hun aan
deel in het Europese Parlement). Dit kan scherper 
worden gezegd. De pessimisten volgen de jonge 
Hayek in zijn stelling dat een Europese staat een 
dermate geringe waardenconsensus en nationale 
identiteit zou kennen, dat hij nimmer een sociaal
democratisch activisme (Europees werkgelegen
heidsbeleid, Europees infrastructureel beleid, 
Europees sociaal beleid, Europees cultuurbeleid) 
ten toon zou spreiden. Kortom, de pessimisten 
beweren dat een bovennationale sociaal-democra
tie, om te beginnen een Europese, onmogelijk is. 1 3 

Het onaelijk der pessimisten 
De pessimistische redenering over de verpletteren
de invloed op de sociaal-democratie van de politiek 
van de terugtocht, het marktdenken onder intellec
tuelen en hoge ambtenaren, de verenging van de 
betrokkenheid van de burgerij, de wilde economi
sche wereldvorming en het vastlopen van nationale 
rechtsbescherming is op het eerste gezicht ijzer
sterk. Zowel anti-paarse als pro-paarse partijgeno-

1 2. Zeker, die nationale gemeenschaps
zijn kwam er niet vanzelf (zoals Wiardi 
Beekman begreep), moest worden geïn
stitutionaliseerd (zoals Drees en 
SuurhofT begrepen) en was doortrokken 
van niet-particuliere, zedelijke noties 

van rechtvaardigheid (zoals Tinbergen 
begreep). Maar dit alles maakte de 
gemeenschapszin van de N cderlandse 
arbeidersbeweging niet automatisch 
Europees of mondiaal, hoe goed het 
'supranationale plan' ook in elkaar stak 

(zoals Den U yl en Mansholt en hun vele 
leerlingen onvoldoende hebben begre
pen). 
13. Vgl. Perry Anderson, 'The Europe 
to Come', London Review'![Books, 25 
Januari 1996 . 
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ten zullen iets waarachtigs in dit pessimisme her
kennen en dit ook overnemen als uitgangspunt voor 
hun politieke handelen (anti-paars ziet als vernede
rende knieval wat pro-paars als kleinste concessie 
ziet). Toch is er tamelijk veel tegen het pessimisme 
in te brengen. Al mijn bedenkingen hebben te 
maken met de onderschatting van politieke schep
pingskracht, van de rol van leiderschap, compro
mis, kleine hervormingen, wedlopen tussen partij
en, gevoel voor stijl en politiek geluk. '4 

De pessimisten voorzien een min of meer gelijk
tijdig einde van sociaal-democratische partijen, 
maar een overzicht van de verkiezingsuitslagen van 
de voornaamste Europese partijen sinds de jaren 
zeventig en tachtig wijst helemaal niet in deze rich
ting. In deze periode waren Labour, SPD en de 
OostenrijksesP ö de grootste verliezers (meer dan 
3 procent), vormden de BSP/PsB, de PvdA en de 
SAP de middelmaat in winnen en verliezen (binnen 
de marges van 3 procent), en waren de Italiaanse 
PSI, de PS en de PSOE de grootste winnaars (meer 
dan 3 %). In de jaren negentig zien we dat de verlie
zers terreinwinst boeken (Labour plus 3,6 procent 
in 1992, SPD plus 2,9 procent in 1994, en SPÖ plus 
4, 2 procent in 1995), dat de winnaars terugvallen 
(de P s 1 gaat op in linkse fusies na een verlies van 
1 2,4 procent in 1994, de PS verliest 1 5, 7 procent in 
199 3, de P s oE verliest o, 8 procent en 1 ,4 procent 
in respectievelijk 1993 en 1996), terwijl de middel
matig opererende partijen uit de jaren zeventig en 
tachtig eerst een gevoelige nederlaag lijden (de 
BSP/PsB minus 5 procent in 1991, de PvdA minus 
7,9 procent in 1994 en de SAP minus 5,5 procent in 
1991) maar daarna 'terugkomen van weggeweest' -
waarmee bedoeld wordt dat de Belgische socialis
ten hun 'Augusta-verlies' wisten te beperken tot 1 
procent ( 1995), dat de Zweedse socialisten in 1994 
ruim wonnen (plus 7,5 procent) en dat de 
Nederlandse PvdA in de peilingen voor 1998 op 
stationair staat. Er bestaat trouwens een niet
Europese sociaal-democratische partij die helemaal 
buiten het pessimistische geschiedbeeld valt. De 
Australische Labour Party kwam in 198 3 aan de 
macht en won sindsdien vier verkiezingen op rij, 
niet door de verzorgingsstaat op te rollen zoals de 
Nieuw-Zeelandse zusterpartij deed, maar door 

hem opnieuw te meubileren (met name door de 
algemene rechten op pensioen, bijstand en kinder
bijslag selectiever te maken ten gunste van zowel de 
armen als de middenklasse).'5 

Dit brengt me meteen op het eerste argument 
tegen het pessimisme, dat ik de 'politiek vanuit de 
tweede linie' zou willen noemen. Er zijn in demo
derne politieke geschiedenis wel meer stromingen 
geweest die hun alleenheerschappij moesten opge
ven, zich hadden aan te passen aan een nieuwe tijd
geest en pas na lange tijd de weg terug vonden naar 
offensief en brede populariteit. De 2 oste-eeuwse 
liberalen zijn hiervan het beste voorbeeld; in Ne
derland gaat het om de LS Pen de v DB voor 1 940 en 
de VVD en D66 na 1945. (De 2oste-eeuwse fascis
ten zijn een slecht voorbeeld, omdat ze tot de huidi
ge dag geen vat op het electorale midden en de staat 
hebben gekregen - zelfs niet in Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk en België.) Uit het liberale voorbeeld 
kan men leren dat acceptatie van de verdrijving uit 
de 'eerste linie' niet behoeft te verworden tot uit
sterving of marginalisering. De pessimisten hebben 
ongelijk als ze een politieke woestijn ontwaren tus
sen de hegemonie van eergisteren en de folkloristi
sche franje van overmorgen. Dat geldt des te ster
ker voor sociaal-democratische partijen in conti
nentale consensusdemocratieën, voor wie de keuze 
tussen isolement of meedoen vanuit een minder
heidspositie eerder regel dan uitzondering is. 

Oorlos in buraemeesterstijd 

Zoals de VVD in de jaren vijftig tot en met zeventig 
presideerde over de toenemende inperking van de 
vrijheden van ondernemers, zo zou de PvdA mede
verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor toe
nemende sociale ongelijkheden, zij het zonder het 
egalitaristisch beginsel op te geven en via compro
missen binnen bepaalde grenzen (zoals de onaan
vaardbaarheid van armoede en onbelaste weelde). 
Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen mee
gaandheid en zelfverdediging en tussen vernieu
wing en eigen geluid. Als men het optreden van de 
PvdA in de laatste 'rooms-rode' periode (1989-
1994) vergelijkt met dat in de paarse periode 1994 
tot heden, dan valt op dat de partij op alle niveaus 
(leider, bewindspersonen, volksvertegenwoordi-

14. Vooral De Rooy heeft een en ander
maallaten zien hoezeer een gerichtheid 
op intellectuelendiscussies het zicht op 
desDA P/PvdA als gewone hervor
mingspartij ontneemt. Zie recentelijk 
Piet de Rooy, 'De sociaal-democratische 

passie voor politiek', in Jos de Beus, 
Jacques van Doorn en Piet de Rooy, De 
ideoloaische driehoek, tweede editie, 
Boom, Meppel, 1996 . 

Austral ia and Ncw Zealand', in Gesta 
Esping-Anderscn (red .), Welfare Staces in 
Transition, Londen, Sage, 1996b, 
pp.96,ro6-rro. 

15. Zie Francis G. Castles, 'Needs
Based Strategies of Social Proteetion in 
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ging, bestuur) minder verkrampt en speelser weet 
om te gaan met het ongunstige gegeven dat zij een 
gedecimeerde, uitgedaagde of afgeschreven volks
partij is . Grote blunders zijn niet begaan, indien we 
de val van Sebrenica gemakshalve als een partijloze 
blunder zien. De drukte rond de zw-ingreep van 
februari 1996 is slechts een echo van de paniek rond 
de beruchte wAo-ingreep van augustus 199 3. Het 
'burgemeester in oorlogstijd' is vervangen door 
een 'kleine oorlog in burgemeesterstijd', een term 
voor Melkerts listige strijd voor het behoud van het 
Rijnlandse model van kapitalisme (met inbegrip van 
'Europese' medezeggenschap in grote multinatio
nale ondernemingen). 

Van de nood wordt een deugd gemaakt, wat ook 
blijkt uit de minder gelijkhebberige en tobberige, 
meer relativerende en vrolijke stijl van jonge ka
merleden en kaderleden (Niet Nix). Voorbeelden 
van prudente meegaandheid betreffen de verrui
ming van de winkeltijden en de commercialisering 
van de omroepen. Voorbeelden van bekwame zelf
verdediging betreffen de koppeling van lonen en 
uitkeringen, het wettelijk minimumloon en de ver
plichte deelname aanondernemings-of bedrijfstak
pensioenfondsen. Voorbeelden van interessante 
vernieuwing betreffen de denkbeelden over de 
versobering en fiscalisering van de AOW (Van Zijl), 
het eigen woningbezit van de hurende bevolking 
(Ouivesteijn en Van der Ploeg), de Participatiewet 
(Adelmund) en de klimaatcommissie van de 
Tweede Kamer (Crone). Voorbeelden van het ver
trouwenwekkende eigen geluid zijn de actieve 
Afrika-diplomatie (Pronk), de gesubsidieerde 
banen (Melkert), het pleidooi voor een exportge
richte cultuurpolitiek en het protest tegen de con
servatieve uitleg van het Verdrag van Maastricht en 
de EM u (beide Wallage). 

Ik beweer niet dat de PvdA de politiek vanuit de 
tweede linie helemaal onder de knie heeft. 
Daarvoor zijn er teveel tegenvoorbeelden die het 
optimisme temperen, zoals de wisselvalllige of zelfs 
misleidende opstelling in de milieupolitiek (krimp 
roepen, selectie schrijven en smerige groei doen), 
in de schaalvergroting en sluipende segregatie van 
het lager en middelbaar onderwijs, in de harde aan
pak van illegalen en in de abrupte afschaffing van de 

universitaire democratie. Ik beweer wel dat de hui 
dige PvdA beter laat zien hoe een sociaal-democra
tische partij met het eigen legaat - de garantie van 
solidariteit uit de jaren veertig en de garantie van 
tolerantie uit de jaren zestig - kan omspringen zon
der de schaduwzijden ervan te loochenen of de blij
vende waarde ervan te verkwisten. 1 6 

De koopman-premier 

Het tweede argument tegen het pessimisme is de 
ontkenning van de praktische betekenis van het 
marktsocialisme. Die ontkenning wordt beli 
chaamd door de woorden en daden van Wim Kok . 
Het is hem er helemaal niet om te doen het 
filosofisch gelijk van het marktsocialisme der post
tinbergiaanse economen (Van der Ploeg) en post
moderne sociologen (Van Dam) aan te tonen. '7 

Kok lijkt heel wel te beseffen dat de leuzen 'meer 
markt' en 'minder miljonairs' nu eenmaal niet in 
elkaar te schuiven zijn. Koks ondersteuning van de 
kerntaken van de overheid en de versterking van de 
ondernemingen in Nederland heeft veel meer te 
maken met de drieslag die Lord Dahrendorf heeft 
bedacht voor de Britse Social Democrats. Dahren
dorf, een sociale liberaal van de oude stempel, 
noemt drie eisen: de vergroting van het concurren
tievermogen van nationale onder~emingen, het 
behoud van sociale samenhang en stabiliteit, en het 
respect voor burgerlijke vrijheden en traditionale 
democratie. 18 Koks gedrag als koopman-premier 
past naadloos in dit stramien. 

Ten eerste wil hij de post-industriële voorwaar
den voor eerlijk delen en duurzame consumptie 
veilig stellen. Die voorwaarden van de 'agenda-
2ooo' betreffen naast de gangbare (eerder typisch 
Nederlandse dan socialistische) inkomensmatiging, 
de ruimtelijke infrastructuur, de sectorstructuur en 
de werkgelegenheidsstructuur van de toekomstige 
Nederlandse economie . Ten tweede wil Kok 
armoede, sociale uitsluiting en extreme ongelijkhe
den tegengaan. Ten derde ziet Kok de nieuwe 
flexibele markteconomie niet zozeer als een institu
tie voor vrije keuze of werkelijke vrijheid voor allen 
maar als een institutie ten behoeve van de 
Nederlandse versie van burgerlijke deugden, als 
daar zijn hard werken, samen de schouders ergens 

16. Henk te Velde wees me nog op een 
bijzondere illustratie van politiek vanuit 
de tweede linie. Bolkestcin is thans de 
politicus waar niemand omheen kan, 
zoals Thorbecke, Co lijn, Drees en 
Lubbers dat ooit waren . Maar Kok voor-

komt dat Bolkesteinde aansturing van 
Nederland voor zijn rekening neemt. 

Pierson, So,cialism afier Communism, 
University Park, Pennsylvania State 
University Press, 1995. 1 7. Net zo min als Drees het klassieke 

marktsocialisme van Lange en Lerner 
wilde propageren. Zie over beide soor
ten marktsocialisme Christopher 

1 8. Zie een vraaggesprek met 
Dahrendorf in N R c Handelsblad, 2 3 
december 1995 
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onderzetten (een mooi produkt maken), op de cen
ten letten, het verdiende inkomen (loon of uitke
ring) krijgen en strikt persoonlijke keuzen op eigen 
kosten maken. Uiteraard komt deze strategie van 
de tweede wederopbouw gemakkelijk in strijd met 
de strategie van het behoud van verworven rechten 
uit de eerste wederopbouw. Zo zitten er wel meer 
ongerijmdheden in dit opmerkelijk ferme premier
schap: tussen Koks beroep op het wij-gevoel en de 
decentralisatie en variatie van uitkeringen in de 
nieuwe bijstandswet, tussen zijn nuchtere beheer
sing van vaderlandse rampen en zijn frivole voor
keur voor de Maastrichtse vrijstaat van centraal 
bankieren en voldongen-feitenpolitiek, of tussen 
zijn spannende wedloop met Bolkestein en zijn ont
moediging van alles wat zweemt naar spontaan 
debat en onvoorspelbare polarisatie in parlement, 
partij, pers en politieke overlegorganen . 

Dat is hier allemaal het punt niet, zoals ik hier 
ook geen punt maak van Koks afstand tot het ver
kiezingsprogramma van zijn partij, de inzet van het 
debat over Kalma's De wonderbaarlijke teruakeer van 

de solidariteit (september 1995). Het punt is dat 
Kok, anders dan vele pessimisten menen, wel dege
lijk beschikt over een ideologische rechtvaardiging 
van zijn 'produktivistische' aanpak . Uiteraard 
neemt de houdbaarheid daarvan met sprongen toe 
als zou blijken dat Koks kabinet zich niet van tussen
tijdse bezuinigingen behoeft te bedienen; dat het 
uitgavenbeperking, lastenverlichting en loonmati
ging met explosieve groei van fatsoenlijke banen 
verbindt (met uitzicht op volledige werkgelegen
heid nieuwe stijl), en dat het de beheerder van een 
soort Nederlands model bij gebrek aan beter is 
geworden in de ogen van Europese staatslieden en 
kwaliteitskranten. De bekering van een bisschop 
was altijd al een kwestie van engelengeduld. 19 

Het argument over de afkalving van de cultuur 
van betrokkenheid (gelijkwaardigheid plus solidari
teit) is op verschillende manieren te relativeren. 20 

Ten eerste komen conjuncturele verzwakking en 
structurele gedaantewisseling van deze cultuur veel 
vaker voor dan verdwijning voor eens en altijd. Een 
voorbeeld hiervan is het gering aantal zuivere 
staatsverlaters in Nederland. Een ander voorbeeld 
is het succesrijke verzet van de Europese midden
groepen tegen ontmanteling van de sociale politiek. 
Men wil inderdaad meer keuze-mogelijkheden in 
de kwartaire sector (sociale zekerheid, medische 
zorg enzovoort), maar niet ten koste van elementai
re zekerheid en lage transactiekosten voor zichzelf 
en ook niet tegen de prijs van schrijnende armoede 
voor anderen. Ten tweede zijn rechtsbewustzijn en 
gemeenschapszin in nationale en internationale ver
houdingen zeer gevoelig voor de werking van de 
officiële instituties en van officieel overheidsbeleid. 
De steun voor publieke kostendeling van een nieu
we voorziening voor de oude dag is ook in 
Nederland nog altijd groot, wat iets te maken heeft 
met de intelligente opzet en de solide prestaties van 
de oorspronkelijke AOW. Omgekeerd, heeft de 
afnemende steun voor ontwikkelingssamenwerking 
en humanitaire interventie alles te maken met de 
geringe doeltreffendheid van de gezagsdragers op 
deze gebieden. 21 

Ten derde is de verklaring van de vermeende 
afkalving van betrokkenheid allesbehalve helder, 
ondanks de respectabele traditie en naoorlogse 
explosie van het wetenschappelijk onderzoek naar 
mogelijke afkalving van de burgerlijke natiestaat, de 
constitutionele democratie en het geseculariseerde 
christendom. Het veel besproken 'einde' van deze 
drie grote krachten achter de uitdijing van de men
selijke betrokkenheid is tot dusverre beter op te 
vatten als een speculatieve geschiedfilosofie of een 
boude normatieve theorie dan als een hard sociaal 
feit. Een proclamatie van het einde van de sociaal
democratie in termen van uitdoving van deze 
krachten is nauwelijks wetenschappelijk te onder
bouwen. 22 

19. Ik schrijf 'als zou blijken' en niet 'nu 
blijkt', omdat het twijfelachtig is of het 
Nederlandse model de hoge verborgen 
werkloosheid wegwerkt en of het een 
consistent macro-economisch model is 
als de overige Europese lidstaten het 
allemaal gelijktijdig zouden nabootsen. 
Riek van der Ploeg kent ook hier geen 
twijfel maar ik dus wel. Vgl. Jan-Jaap 
Heijet al., 'Werk, werk, maar nu nog 
werk', Intermediair, 32, 1996, nr. 27. 
2o. Vgl. Jos de Beus, Economischeaelijk
heid en het aoede leven, Amsterdam, Con
tact, 1993. pp.31 -47. Idem, 'Verdeling 

in een vechtmaatschappij •, Amsterdams 
Socioloaisch Tijdschrift, 2o, 1994 en Idem, 
'Egalitaristen onder elkaar', in Wim Bot 
et al. (red.) Kritiek 1996, Utrecht, 
Stichting Toestanden, 1996. 

Handelsblad, 3 1 Augustus 1996, en meer 
algemeen over het verband tussen insti
tuties en betrokkenheid Mark Boveos en 
Anton Hemcrijek (red .), Het verhaal van 
de moraal, Meppel, Boom, 1996. 

2 1. Zie over solidaristische sociale poli 
tiek Jos de Beus, 'De stabiliteit van het 
basisinkomen •, in Dick Pels en Robert
Jan van der Veen (red.), Het basisin
komen, Amsterdam, Van Gennep, 1995, 
over humane wereldhulp Sissela Bok, 
Common Values, Columbia, University of 
Missouri Press, 1995 en Jos de Beus, 
'Niet blasé, maar gefrustreerd', N RC 

2 2. Zie Samuel P. Huntington, 'Trans
national Organizations in World 
Polities', 25, 1973, Idem, The Third 
Wave, Norman, University ofOklahoma 
Press, 1 9 9 I.Cn Idem, 'The Clash '!f 
Civilizations and the Remaki na '!J World 
Order, New York, Sirnon & Schuster, 
1996. 
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Het argument over de expansie van de wereld
markt kan feitelijk en theoretisch worden weer
legd. Aan de hand van de feiten, is er door econo
men als Krugman en, bij ons, Engelen, Klein
knecht, Van Tulder & Ruigrok en Went op gewe
zen dat globalisering vooralsnog regionalisering is, 
waaronder de groei van onderlinge afhankelijkheid 
binnen Europese volkshuishoudingen. 2 3 De finan
ciële markten zijn het meest geglobaliseerd maar 
dit blijkt samen te gaan met een verstrakking van 
het toezicht van nationale centrale banken. Als het 
primaat van de democratische politiek internatio
naal zou worden hersteld, dan zou dit toezicht kun
nen worden geactiveerd door middel van een ver
drag op de manier van Bretton Woods met inbegrip 
van een Tobin-belasting op valuta-transacties. 2 4 

Wat namelijk wel is toegenomen is de beweeglijk
heid van beleggers en multinationale productiebe
drijven alsmede de uitholling van vertrouwensrela
ties binnen grote vennootschappen, tussen arbeid 
en kapitaal alsmede tussen overheidsbestuur en 
machthebbers in de burgerlijke samenleving. 
Daarom is een ander feitelijk punt van groter 
gewicht in de bestrijding van de marxistische en 
ncoklassieke misvatting dat mondialisering de ver
strilling van volken in het net van de wereldmarkt 
is. Een onderzoeksploeg onder leiding van de 
Zweedse politicoloog Esping-Andersen laat zien 
dat er een grote mate van variëteit en varieerbaar
heid zit in de sociale politiek van regeringen onder 
druk van de wereldmarkt. 2 5 

De Noord-Amerikaanse verzorgingsstaat blijft 
liberaal en marktgericht; hij past zich aan de 
wereldmarkt aan door deregulering van de loon
vorming. Dit vermindert de werkloosheid sterk en 
bevordert de integratie van jongeren en immigran
ten, maar het schept ook grote ongelijkheden en 
ondersteunt onuitgesproken de ondernemingen 
met een lage productiviteit. De Scandinavische ver
zorgingsstaat blijft socialistisch en overheidsge
richt; hij past zich aan door banen en herscholing bij 
de overheid. Dit verhoogt de vaardigheden van 
kwetsbare arbeidskrachten en valt buiten de neer
waartse druk op de arbeidskosten in de exportsec
tor, maar het gaat wel samen met een stijgende 
belastingdruk en stijgende overheidstekorten. De 

conservatieve verzorgingsstaat in West-Europa, 
waartoe ook Nederland behoort, blijft gezinsge
richt maar past zich aan middels bevordering van de 
vermindering van het arbeidsaanbod (zoals ver
vroegde uittreding). Dit doet de arbeidsproductivi
teit toenemen en verstevigt de concurrentiepositie 
van de binnenlandse industrie. Ook wordt grove 
ongelijkheid verhinderd. Maar terzelfdertijd bevor
dert dit een massale uitsluiting uit het arbeidspro
ces. 

Het is bekend dat de Nederlandse sociaal-demo
craten bezig zijn de toegang tot de sociale zekerheid 
te bemoeilijken en uittreding uit de sociale zeker
heid te vergemakkelijken tegen de prijs van afne
mend universalisme en toenemende selectiviteit 
(gedeeltelijke privatisering). Dit staat in het teken 
van drang en dwang, verlies aan oude rechten, 
rechtsonzekerheid en ook materiële verslechtering 
(bijv. als men uit de werknemersverzekeringen in 
de bijstand wordt gedreven). Het beeld dat Esping
Andersen schetst is dus niet helemaal bij de tijd. 
Maar daar staat tegenover dat de PvdA een active
rend arbeidsmarktbeleid tracht op te zetten naar 
het voorbeeld van de Zweedse arbeidsvoorziening 
en het Duitse leerlingenwezen, dat zij de 
Amerikaanse uitweg van deregulering van de 
arbeidsmarkt blokkeert (met inbegr,ip van zoiets 
dubieus als Clintons 'bijstandsmoeder-offer' aan 
een ontevreden electorale meerderheid), en dat zij 
een draconische ontmanteling van het historisch 
gegroeide en dus onsamenhangende, complexe 
stelsel van sociale wetten tot dusverre heeft tegen
gehouden. Mede hierom is de Nederlandse werklo
ze het best af in Europa, zij het iets minder dan de 
Deense werkloze als men de netto uitkering met 
het laatst verdiende netto loon vergelijkt. 

Esping-Andersens onderscheid tussen nationale 
wijzen van aanpassing aan de wereldmarkt gaat ook 
op andere gebieden op. Terwijl de Britse werkge
vers van hun bedrijfsvloer een gigantische 'sweat
shop' willen maken, werkt de Nederlandse consen
sus op volle toeren aan flexwerk en rechtsbescher
ming van Rexwerkers - in het wederzijdse voordeel 
van bedrijven en gezinnen. De pessimistische theo
rie over de wereldmarkt klopt dus niet. Overheden 
hebben zowel het vermogen als de bereidheid om 

23. Vgl. Paul Hirsten Grahame 
Thompson, Globalization in Q,Jestion, 
Cambridge, Polity Press, 1996 en Frank 
Vandenbroucke, 'Op zoek naar een 
redelijke utopie', Socialisme &.Democratie, 
53, 1996, nr.11. 

24. Zie Ethan B. Kapstein, Governina the 
C/obal Economy, Cambridge 
(ma.),Harvard University Press, 1994 
en Will Hutton, 'Relaunching Western 
Eeonomies', Foreian Ajfairs, 7 5, 1996, 
nr . 6. 

25. G0sta Esping-Andersen, 'Het gou
den tijdperk voorbij', Socialisme&. 
Democratie, 53, 1996, nr. 2 alsmede Idem 
( '996b). 
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een eigen pakket van comparatieve voordelen 
samen te stellen en hun zwakke punten (zoals de 
Nederlandse regulering van arbeidsmarkt en 
milieugebruik en de Nederlandse directe belastin
gen) te compenseren met sterke punten (zoals 
arbeidsvrede en arbeidsatisfactie). De grote theore
tische vraag is of mondialisering van de markteco
nomie in combinatie met technische innovatie zal 
leiden tot grotere economische gelijkheid binnen 
en tussen de landen met voorsprong, de opklim
mende landen en de achterblijvende landen. Het 
zogeheten neersijpel-effect ('nog tijdens hun leven 
zullen de armen ook een graantje meepikken van 
kapitalistische economische groei') blijkt ook hier 
niet te bestaan anders dan als libertaristische ideolo
gie. 26 

Mede daarom hangt de komst van wereldwijde 
gelijkheid goeddeels af van het democratisch gehal
te van de economische orde en het economische 
beleid in al deze landen alsmede van de zachte 
omgangsvormen tussen de landen voorbij de kanti
aanse vredelievendheid (men kan hier denken aan 
de openheid van transnationale markten en de bil
lijkheid van transnationale overdrachten). 2 7 

Melkerten Vreeman hebben dus groot gelijk als ze 
vasthouden aan de verenigbaarheid van solidariteit 
met dynamische doelmatigheid en precies hier de 
confrontatie blijven aangaan met Wijers en 
Bolkestein. 

Kijkt de PvdA ook verder dan Maastricht? 
Het laatste argument tegen de pessimisten (de uit
ziehtsloze dilemma's van de natiestaat) kan ik helaas 
niet weerleggen of verzachten als het Europa 
betreft. Het enige begin van een antwoord op de 
pessimist is hier dat de Europese eenwording van 
meet af aan wordt gekenmerkt door valse starts, 
verstoorde dromen, sprongen in het duister en gol
ven van euforie en scepsis. Het blijft curieus dat 
Nederlandse sociaal-democraten in tegenstelling 
tot vrijwel al hun zusterpartijen hun bewustzijn 
verliezen in een mengeling van gekrenkt postnatio
nalisme, onbewezen vooruitgangsgeloof en on
doordacht federalisme. Het lijkt wel of een dozijn 
diplomatieke echecs nodig is om de partij te leren 
dat de Maastrichtse blauwdruk voor een Econo~ 
mische en Monetaire Unie (EM u) het risico van 

nieuw nationalisme, regionalisme en protectionis
me eerder verhoogt dan ve1·kleint. Dit springende 
punt is als volgt aannemelijk te maken. 

De PvdA acht de EM u verstandig. Zij is econo
misch verstandig, want zij verlaagt de kosten van 
transacties op de Europese markt, zij vermindert de 
wisselvalligheid van wisselkoersen en de invloed 
van transnationale valuta-speculanten, en zij neemt 
de nadelen weg van een 'eenzame' harde gulden 
(duurdere export, nog meer loonmatiging). De 
EM u is politiek verstandig, want zij brengt de poli 
tieke unie dichterbij, en zij prest Europa tot het 
voeren van een breed sociaal-economisch beleid 
met aandacht voor werkgelegenheid, milieu, socia
le bescherming, en medezeggenschap. De commis
sie-Van Traa noemt naast deze leuke dingen voor 
linkse mensen ook een machtspolitiek voordeel. 
Het ziet ernaar uit dat Nederland vanwege de gelei
delijke bezuinigingspolitiek van de premiers 
Lubbers en Kok in de eerste ronde mag toetreden 
tot de Europese 'kopgroep'. De vaders van Europa, 
Delors en Kohl, zien in Nederland zelfs een rolmo
del voor democratisch verantwoorde aanpassing 
van sociale ~:echten. Daarom mag worden aangeno
men dat Nederland weer meer invloed gaat krijgen, 
zoals dat in de tijd van de kleine EEG het geval was. 
Dit is echter een zij lijn . De hoofdlijn van de PvdA is 
dat de E M u de wieg is van de nieuwe sociaal-demo
cratie omdat zij de toegang verschaft tot een geor
ganiseerd kapitalisme en een verzorgingsstaat in 
heel Europa. 28 

Jè hoeft geen Nobelprijswinnaar economie te 
zijn om te begrijpen dat dit rozige scenario gefun
deerd is op wensdenken. Men voorspelt een 
bepaalde maatschappelijke toestand louter op basis 
van het gegeven dat men die toestand wenst. Ten 
eerste moet de vorming van de E M u wel samen
gaan met recessie, omdat alle vijftien regeringen 
gelijktijdig aan het bezuinigen slaan. Ten tweede 
wordt de E M u technisch opgezet als een institutio
neel kader voor neoliberaal beleid. Zij prikkelt de 
lidstaten op straffe van aanzienlijke boetes tot aan
houdende inflatiebestrijding (ten koste van werk
loosheidsbestrijding) en tot voortgezette verklei
ning van de publieke sector in de richting van een 
nieuwe nachtwakerstaat. Het stabiliteitspact van 
Waigel en Duisenberg (van een financieringstekort 

26 . UNDP, aldaar, p. 11. 

27. Jos de Beus, 'Does Equality 
Travel I', paper voor de Workshop 'The 
Distribution of lncome and Wealth ' van 

de Internationale Conferentie 
'Giobalization and the Ncw lnequality', 
Utrecht, 2o-22 November 1996. 

land van ck PvdA, Amsterdam, 9-1996 en 
Al man Metten en Bart van Riel, De strijd 
om de EM u, Amsterdam, Wiardi beek
man Stichting, Amsterdam 1996. 28. Zie Commissie-Van Traa, Het buiten-
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van maximaal drie procent naar een begrotings
evenwicht) past in dit stramien maar afspraken over 
links aanbodbeleid (afstemming van vermogensbe
lastingen) en links vraagbeleid (afstemming van 
nieuwe infrastructurele uitgaven) vallen er hele
maal buiten. 

Ten derde voorziet de EM u niet in nieuwe in
strumenten voor het opvangen van externe schok
ken in de plaats van het oude instrument van deva
luatie. De Europese economie ontbeert de eenheid 
van de nationale economie, zodat verwacht mag 
worden dat massale arbeidsmigratie van inzakkende 
Europese regio's naar bloeiende regio's of massieve 
uitgavensteun aan overheden in inzakkende regio's 
beide zullen uitblijven. Dan zullen de klappen wor
den opgevangen door loonsverlaging op steeds 
flexibeler arbeidsmarkten. Dat komt neer op een 
afscheid van het in de PvdA zo bewonderde 
' Rijnlandse' model van een sociale marktecono
mie. 

Ten vierde is de invoering van de Euro plus de 
Europese Centrale Bank de eerste overgang naar 
een Europese staat (waarbij vergeleken het gedele
geerde gezag van de Europese Commissie, de voor
rang van Europese regelgeving, de structuurfond
sen en de samenwerking tussen legers voorspel of 
kinder pel zijn). Dit vereist de invoering van een 
federale democratie. Maar niemand in de PvdA 
weet hoe dat moet, terwijl iedereen in de PvdA 
erkent dat een onafhankelijke centrale bank eerder 
een oligarchisering van monetair beleid inhoudt dan 
een' democratisering daarvan. 
Ten vijfde leidt de monetaire eenwording tot dus
verre niet tot integratie van Europa maar tot een 
ontbinding die de moeizaam opgebouwde nationale 
democratie uitholt en die het creatieve samenspel 
tussen lidstaten en communautaire instellingen 
ondermijnt. De term 'kopgroep' verhult dus de fei 
telijke desintegratie (zie de federale staat België). 
Er is, kortom, noch een ijzeren sociale wet noch 
een gouden meesterplan dat een volledige interne 
markt (met een Euro dus) doet evolueren in de 
richting van een pan-Europese sociaal-democrati
sche ordening. 

Ik voorzie dat bij ongevvijzigde politiek de EM u 
het graf van de sociaal-democratie wordt. Maar ik 

ben geen doemdenker, want ik voorspel deze toe
stand niet louter op grond van het gegeven dat ik 
wens dat mijn voorspelling niet uitkomt. Waar het 
om gaat is dat de spanning in de Europese architec
tuur tussen het beginsel van verdragen tussen soe
vereine staten en het beginsel van hoger Europees 
staatsrecht niet meer vruchtbaar is. Met een depoli
tiserend beroep op globaliseringsdruk, op meer 
beleidsafstemming en op het positieve elfeet van de 
interne Europese markt op productie en werkgele
genheid kan niet meer worden volstaan, ook al 
omdat dit beroep vaak neerkomt op vage wereldbe
schouvvingen en vrome beloften van politieke eli
tes. 2 9 Ook de suggestie dat de strijd voor een recht
vaardige Europese staat analoog is aan -en zelfs een 
fase is in - de oude strijd voor een nationale rechts
staat, parlementaire democratie en verzorgings
maatschapij deugt niet. In het geval van Europa 
moet men dan steun zoeken voor een stormloop op 
regelingen die mede door sociaal-democraten zelf 
zijn ontworpen, wat dus allerlei spagaten zou 
opwekken. De tijd is gekomen voor representatie
ve constitutionele besluitvorming over een echt 
Europees maatschappelijk verdrag. Jo 

Ikzelf ben een voorstander van een Europese 
confederatie die tot enige taak heeft de gezamenlij
ke problemen van de lidstaten op te lossen via 
afstemming, bijvoorbeeld via harmonisatie van 
kapitaalbelastingen en van de inhoud van sociale 
grondrechten. Dat vereist een klein Europees appa
raat met een klein eigen budget maar grote juridi
sche expertise. Dit lijkt echter een gepasseerd sta
tion. Terecht stopt de PvdA thans veel energie in 
het debat over de verzachting van de Maastrichtse 
voorwaarden (voor beteugeling van overheids
schuld, overheidstekort, rente- en prijsstijgingen), 
over een gefaseerde toetreding tot de E M u en over 
het uitstel ervan. Dat is allemaal zeer belangrijk, 
maar ik meen toch dat een breder visionair initiatief 
nodig is om monetaire integratie en sociaal-demo
cratische waarden te verenigen. In navolging van de 
Engelse historicus Sassoon, stel ik voor dat de leden 
van de Europese Socialistische Partij de aanzet 
geven voor een Europees constitutioneel beraad 
over een nieuw Handvest, in de plaats van het 
byzantijnse Verdrag van Maastricht.J 1 De inzet van 

29. Het recentste voorbeeld hiervan is 
R.F. M. Lubbers, 'Nederland kan zen
dingsarbeid in Europa verrichten', N R c 
Handelsblad, JO November 1996. 

des Anderen, Frankfurt, Suhrkamp, 1996, 
p.1ss. 

Beus, 'European Constitutional 
Patriotism', in David Miliband (red.), 
Reinventina the Lift, Cambridge, Polity 
Press, 1 994· 

JO . Jürgen Habermas, Die Einbeziehuna 

J 1 • Zie Donald Sassoon, 'Europa zou 
ook een beginsel moeten zijn', de 
Volkskrant, 1 Augustus 1996 . Vgl. ]os de 
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dit beraad is de ratificatie van de wilsovereenstem
ming tussen Europese volken en individuen over de 
Europese 'natie' alias het Europese 'maatschappij
model', de Europese 'staat' en de democratische 
inrichting daarvan (met name de verhouding tussen 
confederale en federale elementen), en de rechten 
van de Europese 'burger' alsmede diens humanitai
re plichten. 

De PvdA zou zich hierop moeten voorbereiden, 
onder meer in het verkiezingsprogramma I 998-
2oo2. Dat vergt niet alleen een duidelijke opvatting 
over waarborgen voor het behoud van de 
Nederlandse democratie, zoals een selectief veto
recht inzake mensenrechten, uitzending van troe
pen, minimumloon, ontwikkelingshulp, milieube
leid en drugsbeleid. 3 2 Dat vraagt ook om een helde
re opvatting over Europese democratisering, die 
veel meer is dan de rituele roep om uitbreiding van 
de. macht van het huidige Europese Parlement.33 
Het is nogal duidelijk dat dit parlement geen forum 
biedt om (sociaal-democratische) partijen uit de 
klem van de nationale centrale overheden te halen 
en te situeren in het hart van een opkomende bur
gerlijke samenleving in Europa. Ik geef toe dat mijn 
voorstellen idealistisch zijn. Dit idealisme zal echter 
onontbeerlijk zijn nu de oude elitaire wijze van 
Europese eenwording (geheime diplomatie, con
stante bureaucratische onderhandeling, econocra
tisch leiderschap, jurocratische bemoeienis) op 
grenzen stuit. 

De PvdA op eisen kracht? 
Mijn hele betoog laveerde tussen 'nee-zeggers' en 
'paarse boorden'. Maar hiermee is nog niets con
creets gezegd over de toekomst van de PvdA als 
partij. Meer dan een jaar geleden bepleitten Kalma, 
Scheffer en ikzelf een onderzoek naar de minimale 
programmatische overeenstemming tussen o 66, 
Groen Links en de PvdA dat zou kunnen uitmonden 
in een Keerpunt-achtig manifest voor de volgende 
algemene verkiezingen. De voornaamste reden 
voor dit pleidooi was de stelling dat de PvdA niet 
sterk genoeg is om in het huidige commercieel-con
servatieve tijdsgewricht een maatschappelijke 
kracht te vormen die het streven naar sociale recht
vaardigheid, culturele openheid en ecologische 

duurzaamheid vindingrijk en doeltreffend verte
genwoordigt. 34 Mijn bovenstaande redenering 
over veerkracht noopt tot een nuancering van deze 
stelling. 

Men kan zeker veel afdingen op de bedoelingen 
en resultaten van het kabinet-Kok als het om recht
vaardigheid, openheid en duurzaamheid gaat. Zelfs 
paars op zijn best blijft Nederlandse middelmaat. 
Maar dat neemt niet weg dat de PvdA bezig is uit 
het dal te klimmen. Hiermee bedoel ik niet zozeer 
de kiezersaanhang alswel de regeerkracht van Kok, 
het verenigde vakwerk van Wallage's Tweede
Kamerfractie, Rottenbergs geslaagde verjonging 
van het partijkader, de nieuwe bloei van bepaalde 
afdelingen (Haarlem, Groningen) en het opkomen
de elan voor (misschien ook door) een nieuw begin
selprogramma. Voegt men hieraan toe dat de 
grootste bondgenoot van de PvdA (o66) stagneert 
en dat de grootste tegenvoeter van de PvdA (vvo) 
beoordelingsfouten begint te maken, dan mag wor
den voorspeld dat de vernieuwing van de PvdA bin
nenkort een banaliteit is geworden. 

Maar hier staat tegenover dat de huidige 
Nederlandse politiek wordt gekenmerkt door ver
zwakte politieke partijen, steunend op zwevende 
kiezers, en naarstig zoekend naar een actuele 
bestaansreden in deze eeuwwisseling vol nieuwe 
onzekerheden en tegenstellingen. Het onbedoeld 

·gevolg van het succes van de paarse coalitie zou wel 
eens een verdere ondermijning van de vanzelfspre
kendheid van aloude partijpolitieke scheidslijnen 
kunnen zijn. Het debat over de herverkaveling van 
de Nederlandse politiek zal helemaal niet verstom
men, noch onder politici (Pronk, Wijers) noch in 
de publieke opinie. In dit debat betekent pragmatis
me dat de PvdA niet alleen tactische standpunten 
inneemt maar ook goede strategische opties ver
werft. De PvdA is niet zo breekbaar meer als in 
I 99 3. Maar zij is evenmin zo onkwetsbaar gewor
den, dat zij het zich kan permitteren om buiten de 
grote discussie te blijven over democratisch links en 
rechts in de komende eeuw. Want dat is de beslis
sende marathon die we allemaal aan het afleggen 
zijn. Van West tot Oost, van het torentje tot het 
ziekbed.35 

3 2. Zie het vraaggesprek tussen Paul 
Scheffer en Maarten van T raa in Trouw, 
1 2-1 3 Oktober 1996. 
33· Vgl. de Deense ervaring met een bij 
zondere parlementaire commissie voor 
het toezicht op nationaal Europees 

beleid. Deze en andere nuttige sugges
ties vindt men in Michael Newman, 
Democracy, Sovereiency and the Europeon 
Union, Londen, Hurst, 1996, p. 209. 
34· Jos de Beus, Paul Kal ma en Paul 
Scheffer, 'Op zoek naar een hervor-

mingspartij', N RC Handelsblad, 

30 September 1995. 
35· Zie John Gray, Enliehtenment's Wake, 
Londen, Routledge, 1995 en Norberto 
Bobbio, Lift and Rieh<, Cambridge, 
Polity Press, 1996. 
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INZAKE BEGINSELEN 

Verlicht 

De economische democra
tie is het vraagstuk waar
mee ik me in dit artikel be
zighoud. Aan het begrip 
economische democratie 
ligt de volgende stelling ten 
grondslag. Met de invoe
ring van de politieke demo
cratie is wel een belangrijke 

nationalisme 
als werkelijke 
uitdaging voor 

Economische krachten on
derwerpen aan het gezag 
van de staat is ook voor 
sociaal-democraten geen 
aanlokkelijk perspectief ge
weest, ook toen een eeuw 
geleden de sociale kwestie 
op scherp stond (zie Troel-

paars 
stra, 19 3 1 ). Het gevaar van 

stap op weg naar volkssou
vereiniteit gezet, maar de 
economische krachten zijn 
in de moderne samenleving 
zo sterk en hebben een zo 
vergaande invloed op de 
speelruimte van de politiek 

ARIE VAN DER ZWAN 
staatskapitalisme en bureau
cratie werd toen al vol
doende onderkend, mede 
ingegeven door een zeker 
wantrouwen van de zijde 
van sociaal-democraten 

Decaan van de Universiteit Nijenrode; 

hoogleraar in de Drees-leerstoel aan de 

Universiteit van Utrecht 

dat de democratie pas vol-
tooid geacht kan worden als ook deze economische 
krachten aan democratische controle onderworpen 
zijn en worden aangewend ter bevordering van het 
economisch welzijn van de bevolking. 

Met opzet gebruik ik hier een terminologie zoals 
deze gangbaar was binnen de sociaal-democratie 
aan het begin van deze eeuw. De belangstelling 
ervoor is aan golfbewegingen onderhevig die vrij 
wel synchroon lopen met de lange-termijn bewe
gingen in het economisch leven. In tijden van chro
nische werkloosheid en verscherping van de sociale 
tegenstellingen zoals deze zich bij de vorige eeuw
wisseling voordeden ('the great depression'), duikt 
het b grip economi che democratie op, terwijl de 
belangstelling ervoor verflauwt in tijden van econo
mische voorspoed en volledige werkgelegenheid. 

Het is dan ook geen toeval dat de huidige eeuw
wisseling die gepaard gaat met verschijnselen die in 
tal van opzichten vergelijkbaar zijn met die van een 
eeuw terug, weer een opleving in de belangstelling 
voor economische democratie laat zien. Alleen 
wordt deze discussie nu in andere bewoordingen 
gevoerd en staat de sociaal-democratie er buiten . 

telling nemen is één ding, er concreet inhoud aan 
geven die strookt met de intentie is een heel ander. 

tegen de nationale staat. 
Bij de ruil van privé

kapitalisme voor staatsdirigisme leek de democratie 
weinig te winnen te hebben. Doctrin<~:ire oplossin
gen voor het vraagstuk van de economische demo
cratie hebben in het westen dan ook geen aanhang 
gevonden, maar dat wil niet zeggen dat er geen 
pragmatische uitdrukking aan gegeven is. Uit het 
mengsel van sociaal-politieke gisting en econo
misch krachtenspel is in de eerste helft van deze 
eeuw in West-Europa, maar ook in de vs, een 
stelsel van institutioneel ingebed privaat onderne
merschap te voorschijn gekomen. Dit stelsel houdt 
weliswaar geen directe zeggenschap van het volk in 
de economie in, maar ruimt binnen onze sociaal
economische orde naast individuele vrijheid en 
lotsbestemming plaats in voor economische 
bestaanszekerheid en volwaardige participatie 
(werkgelegenheid) . De resulterende sociaal-econo
mische orde heeft socialisten in zekere zin verzoend 
met de nationale staat, die ook voor de politieke 
emancipatie van de arbeidersklasse een onmisbare 
rol bleek te kunnen spelen. 

Direct na de val van de muur lijkt er in sociaal
politiek opzicht regressie te zijn opgetreden. De 
internationale geld- en kapitaalmarkten hebben het 
voortouw gcnurnen. De triomf van het liberale 
kapitalisme is verkondigd (zie Fukuyama, 1992) en 
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in de resulterende liberalisatiedrang heeft het eco
nomisch krachtenspel zich los weten te maken uit 
zijn institutionele inbedding. De zegeningen van 
deze triomf zijn inmiddels verbleekt en de tegen
krachten zijn op gang gekomen. Zelfs de verkondi
gers van de triomf (zie Fukuyama, 1995) zijn tot het 
besef moeten komen dat vertrouwen een essentiële 
factor vormt in het sociaal-economisch prestatie
vermogen van landen. Deze vertrouwensfaktor is 
ten nauwste verbonden met de institutionele inbed
ding van het voortbrengingsstelsel op voorwaarde 
dat er congruentie optreedt tussen institutionele 
vormgeving, verzoening van deels strijdige klassen
belangen en de condities die het economisch krach
tenspel stelt (zie Evans, 1995, bladzijden 241-244). 

In dit artikel wordt niet alleen de actualiteit van 
het vraagstuk belicht maar wordt ook aandacht 
gevraagd voor de meningsvorming en discussie die 
erdoor wordt uitgelokt, om af te sluiten met de 
vraag waar de sociaal-democratie die een eeuw ge
leden dit vraagstuk op de agenda plaatste, nu blijft. 

Politieke democratie en verlichte buraerij 
'Het vrijheidsstreven van de mens ligt verankerd in 
zijn wil zich als individu te doen gelden. De mens is 
evenwel niet alleen een willend, maar ook een 
zedelijk wezen. Hij leeft in gemeenschap met ande
ren, de maatschappij stelt eisen aan hem en legt 
hem plichten op om niet in alles zijn wil te laten 
heersen en naar eigen goeddunken te handelen. Zo 
schrijft hij zichzelf en anderen tegelijk een stelsel 
van plichten voor tot wier vervulling zij geroepen 
zijn ook al verzet er de eigen wil zich nog zo sterk 
tegen.' 

In deze heldere bewoordingen, waarin de ambi
valentie van de burger ten opzichte van maatschap
pij en staat zo treffend tot uitdrukking komt, schet
ste Opzoomer in 1854 de kern van zijn staatkunde 
(W.C. Opzoomer, 1854). Hij voegt hieraan toe dat 
de maatschappij niet van zedelijkheid alleen leeft. 
Ze moet haar bestaan handhaven en bewerken en 
om die reden strekken de taken van de staat, die 
drager is van het algemeen belang, zich verder uit 
dan het scheppen van een rechtsorde, namelijk het 
bewerken van 'de onafhankelijkheid der natie, de 
vermeerdering van produktieve krachten en de 
heerschappij over de natuur'. 

Overigens waren de tijden van Opzoomer zeker 
niet vrij van antagonisme bij de beantwoording van 
de vraag wat er binnen het doel van de nationale 

staat zou behoren te vallen c.q. waar de grens cip; 
getrokken zou moeten worden van haar werkzaam- zoe 
heid. Die discussie speelde zich af tussen voorstan- een 
ders van de 'nachtwakerstaat' versus die van de het 
'voogdijstaat', een thema dat heel actueel aandoet. lijk 
Maar overheersend in die discussie was het optimis- me 
me over de nationale staat. Het gezag van de staat 
vormde geen punt van discussie. Het modernisme als 
beleefde hoogtijdagen. Geen getob over vervagend kar 
zedelijk besef noch geweeklaag over de geringe ger 
armslag van de nationale staat. Hij belichaamde niet ger 
alleen het ideaal van de politieke vrijheid en onaf- de( 
hankelijkheid, maar bood ook het geëigende kader La 
voor een 'wetenschappelijke reorganisatie van de zot 
maatschappij gericht op vooruitgang'. her 

De nationale staat werd door Opzoomer vooral og• 
als een praktische aangelegenheid, een onmisbaar- ve1 
heid gezien en behandeld. De staat is niet boven de eig 
omstandigheden verheven en berust veeleer op bo 
pragmatisme dan op vaste beginselen. De staat vo• 
moet de zedelijke betrekkingen tussen de burgers en 
die in het algemeen belang zijn erkennen en waar
borgen, maar de wijze waarop is zowel afhankelijk 
van de concrete omstandigheden als van de ontwik- 0( 
keling in 'zedelijk bewustzijn'. Wat de staat wel en zo• 
niet aanpakt wordt mede bepaald door wat het in di- Me 
vidu laat liggen, wat de krachten van het individu te on 
boven gaat, wat individuen niet lonend achten dan pr 
wel wat de medewerking van allen eist die goed- èle 
schiks niet te verkrijgen valt. Maar laat de staat zich m 
niet wagen op terreinen waar ook een meerderheid bu 
niet hoort te heersen. Persoonlijke zedelijke oorde- o 
Jen behoren niet te worden opgelegd als maatschap- h 
pelijke plichten, aangezien daarvoor geen materiële d 
rechtvaardiging te geven valt en de staat op verzet zo 
moet stuiten. id 

De staat behoort zich bovenal te laten leiden je• 
door terughoudendheid. Liever een keer te weinig ge 
ingrijpen dat een keer te veel want de staat moet ni 
waken tegen verlamming van de ondernemings- lal 
geest, te grote afhankelijkheid van de overheid en lit 
ongewenste politisering van het maatschappelijk va 
leven. 'De staat moet niet zelf de burgers gelukkig te 
willen maken, maar hun de mogelijkheid geven om 
eigen geluk te bewerken.' Om die reden moet ze 
zich beperken tot het scheppen van gunstige voor
waarden. In de overgang van de kerk naar de staat 
heeft men gewoonlijk een daad van vrijheid gezien. 
Zullen we de dageH nog beleven dat men niet in 
emancipatie van de kerk alleen, maar ook in eman-
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cipatie van de staat de ware vrijheid begint te 
zoeken, zo vraagt Opzoomer zich retorisch af, na 
een uiteenzetting over 'de woede tot regeren', in 
het kielzog van Mirabeau de oude als de ' verderfe
lijkste ziekte der moderne gouvernementen' aange
merkt. 

Al de nationale staat moet worden beschouwd 
als een politieke gemeenschap die slechts levend 
kan blijven door de actieve betrokkenheid van bur
gers die het besef hebben deel te nemen aan een 
gemeenschappelijk project, een opvatting die ver
dedigd is door Schnapper in zijn onlangs verschenen 
La communauté des citoyens (Gallimard, 1994), dan 
zou die visie heel goed ontleend kunnen zijn aan het 
beeld van de nationale staat dat Opzoomer voor 
ogen had: het gemeenschappelijk project van de 
verlichte burgerij, die in de nationale staat haar 
eigen politieke aspiraties verwezenlijkt zag en die 
bovendien de voorwaarden in vervulling zag gaan 
voor de succesvolle ontplooiing van het kapitalisme 
en de technologische vooruitgang. 

Economische democratie 
Ook al verscheen de staatkundige studie van Op
zoomer in 1854, zes jaar later dan het Communistisch 
Manifest van Marx en Engels, van enige notie 
omtrent de keerzijde van dit gemeenschappelijk 
project valt bij Opzoomer niets te bespeuren. Dat 
de nationale staat niet alleen een tegenwicht zou 
moeten bieden tegen de neiging van individuele 
burgers om de eigen wil te laten overheersen, maar 
ook tegen een oprukkend voortbrengingssysteem, 
h t kapitalisme, dat de maatschappij zonder ophou
den onder druk zet, verhoudingen verstoort en 
zodanig grote sociale tegenstellingen schept dat het 
idee deel te hebben aan een gemeenschappelijk pro
ject voor de meerderheid van de bevolking wel 
gefru treerd moet worden, werd door Opzoomer 
niet onderkend - door Schnapper bijna 1 5o jaar 
later evenmin. En toch vormt de behoefte aan stabi
liteit, aan tegenwicht en herverdeling ten opzicht 
van de werking van technisch-economische krach
ten wier wezen verstoring, verandering en onge-

lijkheid is, wellicht de meest wezenlijke drijfveer 
van burgers. 

Theoretici van de staat en de democratie hebben 
tot voor kort geen kans gezien om de beheersing 
van het economisch krachtenspel een plaats te ge
ven binnen het politiek-staatkundige bestel. 1 Ook 
als zij het 'vrije' spel der maatschappelijke krachten 
afwijzen, houden ze, uitgesproken of onuitgespro
ken, vast aan de leer van de gescheiden domeinen 
(economie, politiek en cultuur /levensbeschou
wing) en wordt het politieke proces opgehangen 
aan de gemeenschap van individuele burgers - ook 
als die politieke gemeenschap van individuen ma<;h
teloos staat tegenover de krachten die de economie 
beheersen en diep ingrijpen in het bestaan en de 
lotsbestemming van diezelfde burgers. Hoe ver 
d ze 'onthouding' kan gaan en tot welke absurde 
conclusies die kan leiden heeft Daniel Bell in een 
recent interview (N RC Handelsblad) gedemon
streerd. 'Het grote gevaar is niet de desintegratie 
die onze maatschappij bedreigt, maar het kapitalis
me dat ons verscheurt. En iedere veranderende 
samenleving heeft iets nodig waarmee ze haar stabi
liteit op den duur kan bewaren.' 

Dit zijn geen woorden van een opgewonden 
marxist anno de jaren zeventig, maar van Daniel 
Bell anno 1996 die, oud geworden, terugkijkt op 
wat het kapitalisme ons gebracht heeft. Wie ver
wachten zou dat deze uiteenzetting uitmondt in een 
oproep om politieke krachten te mobiliseren die 
het kapitalisme in zijn ongeremde veranderings
drang moeten stuiten, komt bedrogen uit. Ook Bell 
blijft in politiek opzicht vasthouden aan het indivi
dualisme: de politieke gemeenschap is er één van 
individuele burgers. Bit uitgangspunt heeft kenne
lijk de overhand boven al het andere. Ook als we 
onze maatschappij verscheurd zien worden - wat 
Bell met nadruk stelt - neemt hij liever dan een 
politiek antwoord te formuleren zijn toevlucht tot 
'terugkeer van de godsdienst'. Bell staat hierin 
allerminst alleen. Bolkestein heeft zich bij ons op 
soortgelijke wijze laten verleiden tot het introduce
ren van een 'deus ex machina' in een drama waar-

1 • De impact van dit verschijnsel is de 
laatste jaren zo groot dat in meer recen
te literatuur, onder druk van de actuali 
teit, de spanning tussen economisch 
krachtenspel en politiek-staatkundig 
bestel wel degelijk wordt onderkend. 
Hierbij zij verwezen naar Evans, Strange 
en Schmidt. 

17 
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van de ontknoping op een andere wijze kennelijk 
niet te geven valt. 2 

Dat dit aloude vraagstuk - dat in navolging van 
Troelstra (Gedenkschr!.ften, deel IV, Storm, I9JI, 

hoofdstuk 7) het vraagstuk van de economische 
democratie genoemd kan worden - de geesten ook 
nu weer bezighoudt, bewijst onderstaand overzicht 
van recente citaten. 

Robert R. Reich, Minister van Arbeid van de vs, de 
Volkskrant, 6 januari 1996. 

'Als de nationale overheid geroepen is minder 
te doen, zal de private sector bijgevolg meer 
moeten doen. Maar de verbluffende aankondi
ging van het telefonieconcern AT & T op de eer
ste werkdag van I 996 dat veertigduizend werk
nemers op straat worden gezet, roept serieuze 
vragen op over het vermogen van de private 
sector om meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor het economisch welzijn van de 
Amerikanen. Deze transformatie van de onder
neming in een agentschap alleen voor aandeel
houders is paradoxaal genoeg gelijk op gegaan 
met het scepticisme over het vermogen van de 
overheid om de rest van de samenleving 
bescherming te bieden. ( ... ) 

Er was een tijd dat grote ondernemingen 
een andere toon aansloegen. In een toespraak 
uit 195 I die typerend was voor die tijd zei 
Frank Abrams, president van Standard Oil of 
New Yersey: "Het werk van het management 
bestaat eruit om een billijke en werkbare balans 
te vinden tussen de belangen van de verschillen
de betrokkenen: aandeelhouders, werknemers, 
klanten en- in groter verband- het publiek."' 

Flora Lewis, voormalig correspondent van de New 

York Times in Parijs, de Volkskrant, 2 3 december 
1 995· 

'De stakingen die in Frankrijk het openbare 
leven wekenlang ontwrichtten, hebben een 
oorzaak die veel dieper ligt dan die van een 
gewoon arbeidsconflict. Een aantal eisen had 
specifiek betrekking op de Franse situatie, maar 
de protesten waren in wezen gericht tegen de 
ingrijpende sociale en economische veranderin
gen die nagenoeg alle ontwikkelde landen mee
maken sinds de nieuwe industriële revolutie. 

De stakingsgolf moet worden gezien als een 
signaal van onbegrip en angst voor de omwen
telingen die de mondialisering van de economie 
en de nieuwe technologische ontwikkelingen 
met zich meebrengen. Ook was deze staking 
een signaal dat ons sociaal-econOJnisch bestel, 
dat in feite een compromis is tussen de eisen 
van het vrije marktkapitalisme en de behoeften 
van de arbeiders en dat in de tweede helft van 
deze eeuw voor een zeker maatschappelijk 
evenwicht heeft gezorgd, op zijn laatste benen 
loopt.( ... ) 

Al jaren wordt er op een abstract niveau 
gediscussieerd over de ingrijpende wijzigingen 
die ons sociaal-economisch bestel ondergaat, 
met name wat betreft de overheid en de bete
kenis van de factor arbeid. Maar nu beginnen de 
burgers de pijn aan den lijve te voelen, en van 
de markt is geen soelaas te verwachten.' 

Marc Chavannes, N R c Handelsblad, december 
1 995· 

'Fransen staken tegen de dictatuur van de 
wereldmarkt, de Fransen zijn nu vooral 
beducht voor het verder oprukken van een 
Europa waarbij de vooruitgang louter in 

2. Of staat Bell hier een godsvrede
beweging voor ogen waarbij de Kerk als 
vertegenwoordiger van de dominante 
godsdienst, dwingend vrede kan opleg
gen aan ordeverstoorders en krachten 
die de interne stabiliteit bedreigen kan 
neutraliseren. De consequentie hiervan 
zou zijn dat dan ook de sanctie, de 
excommunicatie, weer wordt inge
voerd. In ditzelfde beeld past ook herle
ving van de behoefte om het interne vij
andbeeld te vervangen door een extern 
vijandbeeld en de strijd aan te gaan met 
de 'heidense' belagers van buiten. 

Via deze weg geredeneerd komen 
we uit bij het religieus fundamentalisme 
inclusief de kruistochten, dan wel -

verrassend genoeg - bij het politieke 
antwoord dat de Katholieke Kerk in de 
tweede helft van de vorige eeuw heeft 
ontwikkeld als oplossing voor hetzelfde 
dilemma als waarvoor Bell zich geplaatst 
ziet. De Katholieke Kerk zag niet veel in 
herleving van middeleeuw ·e verhoudin
gen en heeft zich in de vorm van een 
'sociale leer' sterk gemaakt voor een 
antwoord dat past in een moderne con
text. In trefwoorden geredeneerd komt 
dit antwoord neer op institutionalisering 
van economische verhoudingen als 
tegenwicht tegen een ongebreideld kapi
talisme. Door bescherming tegen uit
wassen van het kapitalisme en door her
verdeling van inkomen beoogde de Kerk 

een evenwicht van krachten in de maat
schappij tot stand te brengen. 

Dit geheel werd aangevuld door in
troductie van een maatschappelijk mid
denveld dat als een buffer zou optreden 
tegen te ver gaande aanspraken van het 
technisch-economisch voortbrengings
systeem teneinde de middenklassen te 
vrijwaren van verarming en onderwor
penheid aan economische grootmach
ten. Het is ironisch om te constateren 
dat de Katholieke Kerk een politiek geo
riënteerde sociale leer heeft ontworpen, 
terwijl Bell volstaat met een beroep op 
het geloof. 
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financieel -economische termen wordt gegoten 
- een reden te meer dat in Frankrijk de roep 
wordt gehoord om de Europese toekomst te 
bevrijden van de knellende u M u -verplichtin
gen.' 

Benjamin Barber, auteur van Strona democracy en 
Jihad vs Me World, in N R c Handelsblad, december 

199S· 
'Democratie kan zich niet hechten aan de 
wereldmarkt. Mij verontrust het meest dat 
bijna niemand McWorld als een bedreiging 
ziet. Integendeel; men neemt aan dat als je 
markt hebt, je dan automatisch democratie 
hebt. Minimaal is er een spanning tussen markt 
en democratie, en maximaal een tegenstelling. 
Het is het verborgen karakter van die spanning 
die haar zo gevaarlijk maakt. Verborgen despo
tisme is altijd gevaarlijker dan openlijk despo
tisme. Als we gaan denken dat de private sector 
alle problemen kan oplossen en dat de publieke 
sector alleen maar inbreuk maakt op onze vrij 
heid dan zijn we niet alleen onze bondgenoot 
kwijt maar dan sluiten we een bondgenoot
schap met dezelfde krachten die waarschijnlijk 
onze vrijheid vernietigen: de grote bedrijven.' 

Herleift het recht van de sterkste? 
In z1jn ongewoon principiële beschouwing over wat 
door de apologeten na de val van de Muur al de 
' triomf van het kapitalisme' is genoemd, gaat 
Robert Harvey in The return cf the strona ( 1 99 S) uit
voerig in op het karakter dat het kapitalisme recent 
heeft aangenomen resp . op de gevaren voor de de
mocratie die schuilen in zijn wereldwijde opmars. 

Ook al heeft Harvey oog voor het feit dat het 
kapitalisme het meest produktieve systeem in de 
wereld gebleken is, dat door in te spelen op het 
eigenbelang erin slaagt om menselijke energie opti
maal om te zetten in output, de keerzijde van dat
zelfde systeem ontgaat hem niet. Die keerzijde, 
namelijk de vernietigingsdrang, roept zijns inziens 
de noodzaak op om de energie die wordt vrijge
maakt in strakke banen te leiden. Die noodzaak 
deed zich aan het begin van deze eeuw voelen, wat 
er tenslotte, mede door de dreiging die uitging van 
het communisme, toe geleid heeft dat het kapitalis
me is ingekapseld in wetgeving en beperkende 
bepalingen ten aanzien van het grensoverschrijdend 
verkeer van geld- en goederenstromen. Ook de 
vestiging van het communisme zelf moet gezien 

worden als een reactie op een te ver doorgeschoten 
vrijheid voor het kapitalisme. Die noodzaak om het 
kapitalisme in te kapselen doet zich volgens Harvey 
ook nu weer voelen: Currently alobal capitalism is 
reachina a cri ti cal mass rif irresponsibility and remoteness 
that could incubate another horr!fic anti -capitalist chal
lenae early ;:- the millennium. 

Het meest verrassend is de analyse die Harvey 
geeft van de werking van het kapitalistisch systeem 
dat in zijn visie op essentiële punten weinig ver
schilt van het communisme. 

'The striking thing about the development of 
contemporary capitalism is the extent to which 
its organization, particularly in very large com
panies, increasingly resembles that of the com
munist regimes it so detested : the systems have 
shown marked signs of converging, even if 
there are important differences. Capitalism, 
like any other structure of authority, works 
through hierarchy, justas communism and feu
dalism did_ Methods of control are usually the 
same; the hierarchical-bureaucratic structure of 
communism (which itself was rooted in tradi
tional ruling structures rather than Marxism) 
was its governing force (. _ . ) . The increasingly 
hierarchical-bureaucratic structure of capita
lism could justas easily prise away from its 
roots - the need to sell competitive productsin 
the market.' (bladzijden S4/ SS) 

'The giant private corporation is not so 
different from its communist equivalent. To 
begin withit can manipulate the market so that 
the benefits of free competition and the discipli
nes of producing to satisfy a customer need may 
he absent. Further, if a corpora ti on in fact has a 
captive market - it need not concentrate its 
attention on diversification, improving or sel
ling products. In fact, a corporation's managers 
can devote themselves increasingly to the busi
ness of office polities, power struggles within 
the organization and maximizing their own pay 
and perks - justas happened inside the giant 
communist bureaucracies. ( ... ) The totalitarian 
temptation to make people conform to a model 
is as much a capitalist corporate vice as a com
munistone.' (bladzijde 233) 

Op grond van deze analyse vecht Harvey de stelling 
van Hayek aan dat de markt de beste ordening van 
het economisch leven biedt omdat de markt tot 
stand brengt wat geen planner ook maar vermag, 
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namelijk het samenbrengen van de 'disconnected 
motives of millions of disconnected individuals'. In 
de ogen van Hayek kon de bureaucratie van de 
Westerse multinationale onderneming genade vin
den aangezien deze onderneming zich tenslotte 
door winstmotieven laat leiden. Harvey meent dat 
Hayek voorbij ging aan de omstandigheid dat elke 
grote onderneming zich niet zo zeer laat leiden 
door de markt, maar door middel van produktont
wikkeling en produktieplanning zelf leiding geeft 
aan marktontwikkelingen. 

Door hun omvang en door gebruik te maken van 
moderne elektronische technieken hebben grote 
ondernemingen bovendien zodanige invloed op 
internationale investerings- en geldstromen dat ze 
gekozen regeringen hun wil opleggen. 'Black 

Wednesday' was the most dramatic example yet if the new 

phenomenon - the alobalization if capitalism- which is 

chanainB the shape if the world and which in ]act is era

di na the authority if na ti ons and the ability if ordinary 
people, throuah the votes cast in new and old demoeratic 
entities, to irifluence their own destiny. ft is nat much use 

beina allowed to choose representatives and aovernments, 

!fin ]act they are powerless. 

Er wordt door de voorstanders van de vrije 
markt beweerd dat je de markt niet kunt misleiden 
('You cannot buck the market') en dat de markt 
altijd gelijk heeft: als een economie gezond is en 
zich laat leiden door het principe van de vrije markt 
dan zal de markt dit belonen, maar zo niet dan kom 
je in problemen. Maar de praktijk leert anders. Het 
Engelse pond, de Italiaanse lire, het Ierse pond, de 
Spaanse peseta, de Franse franc en de Zweedse 
kroon hebben achtereenvolgens moeten ervaren 
dat de internationale geldmarkt de dienst uitmaakt 
ook indien hiervoor op economisch-financiële 
gronden geen rechtvaardiging bestaat. Voor de 
combinatie van omvangrijke transacties die tegen 
een bepaalde valuta worden ingezet en de paniek
verkopen die deze acties zelf weer oproepen moe
ten centrale banken doorgaans zwichten. Hier geldt 
bij uitstek het recht van de sterkste. Mede door de 
liberalisatie van het geld- en kapitaalverkeer en de 
opeenhoping van zeer grote geld- en kapitaalstro
men in handen van weinigen kunnen er binnen 

seconden onvoorstelbaar grote bedragen over de 
wereld worden gedirigeerd zonder dat gekozen 
regeringen of hun instanties hierop enige greep 
hebben. 

Deze onpersoonlijke krachten wier richting en 
oogmerk zich onttrekken aan waarneming, door
kruisen de economische beleidslijnen van nationale 
regeringen. Met name beleid gericht op verruiming 
van de werkgelegenheid in een land wordt door de 
financiële markt zonder enige terughoudendheid af
gestraft. Hierin ligt volgens Harvey de werkelijke 
crisis van de democratie en de machteloosheid van 
nationale regeringen (zie de publicaties van Susan 
Strange en Viven A. Schmidt). In wat zich in de 
afgelopen 1 o à 1 5 jaar heeft afgespeeld op het vlak 
van verlies van autoriteit van de nationale staat ziet 
Harvey de bevestiging van een aloude waarheid: 

'This excursion into basic politica! theory is 
necessary to emphasize the point that central 
authority is nat in itselfbad. Indeedit is essen
tial ( ... ) . For any country or institution to 
work, you cannot do without it. Excess free
dom &om it may be &eedom for the gunmen, 
the robber baron, the big industrialists, or the 
monopolistic unions to tyrannize and trample 
u pon the freedom of the rest of us.' 

Het is niet de mondige burger op wie de autoriteit 
van de nationale staat is overgegaan. Bij gemis aan 
centraal gezag is de wet van de sterkste herleefd. 3 

De oplossina ver wea 
Het onbehagen over het radicale kapitalisme dat de 
wereld de laatste jaren in de greep heeft, is tastbaar 
maar de oplossing even voelbaar ver weg. In feite 
gaan we trouwens nog steeds door met het ontman
telen van wetgeving en instituties die in de jaren 
dertig zijn bedacht en ingevoerd teneinde een dam 
op te werpen tegen de uitwassen van het kapitalis
me die zich ook toen in de wereld deden voelen: de 
New Deal in de vs, het staatskapitalisme gemengd 
met corporatisme in Zuid Amerika, en in Europa de 
middenweg tussen de Noord- en Zuidamerikaanse 
varianten van bescherming. Steeds ging het om 
maatschappijen die, hoe uiteenlopend van traditie 

3. In de analyse van Susan Strange en 
Viven A. Schmidt wordt deze lijn door
getrokken naar de verhouding tussen 
staten onderling die in hun ogen ook in 
toenemende mate asymmetrisch aan het 
worden is. De vs, de BRD en Japan 

mogen invloed verliezen aan de markt, 
kleinere staten verliezen niet alleen 
invloed aan de markt maar voelen ook 

tieke arena en beperken bovendien, 
door het bewust creëren van 'non tariff 
barriers', hun verlies aan de markt. 
Deze laatste luxe kunnen kleine staten 
zich in geen enkel opzicht veroorloven. 

- de sterkere arm van deze grootmachten. 
Genoemde drie landen verkrijgen een 
grotere invloed in de internationale poli-
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en oriëntatie ook, één ding gemeen hadden, name
lijk dat ze door het kapitalisme lliet verscheurd 
wensten te worden. 

Diezelfde wetgeving en instituties zijn de laatste 
jaren op even brede internationale schaal als waar
op ze destijds ingevoerd zijn, onder het mes gegaan. 
En dit met grote politieke geestdrift van de zijde 
van het publiek dat van liberalisatie en deregulering 
nieuw maatschappelijk elan verwachtte. In abstrac
ta ging er van ilie motto's werfkracht uit en leken 
ze allerminst van zin ontbloot, want ook een 
amenleving moet zich aanpassen aan gewijzigde 

omstandigheden om niet te verstarren. Dat de 
omstandigheden ingrijpend aan het veranderen 
waren liet zich moeilijk loochenen. Het corporatis
tisch karakter dat veel regelingen en instituties ken
merkte die ontsproten zijn aan de beschermingsbe
weging uit de jaren dertig, deed ze uit een oogpunt 
van politieke zeggenschap bovendien in de verdach
te hoek belanden. 

Tegenstanders aarzelden niet hierop hun pijlen 
te richten. Maar politici noch hun achterban waren 
bedacht op de werkelijke keten van gebeurtellissen 
die ze hebben losgemaakt, zoals ze ook lliet waren 
bedacht op de impact van deze gebeurtenissen op 
de werkgelegenheid. De leidende gedachte achter 
liberalisatie en deregulering: de overheid en de 
publieke sector doen stappen terug teneinde depri
vatt: sector in de gelegenheid te stellen me ruimte 
op te vullen, werd op een onbarmhartige wijze 
gelogenstraft. Het trieste is zelfs dat overheden die 
door private bedrijven op grote schaal tegenover 
elkaar worden uitgespeeld, er zich vrolijk over 
maken als ze erin slagen de ander een vlieg af te van
gen in plaats van gezamenlijk een front te vormen. 

Het maatschappelijk vacuüm dat gecreëerd is 
door het slechten van het sociaal-economisch mid
denveld is niet opgevuld door politieke zeggen
schap. Het is braak komen te liggen en de enige 
consequentie is geweest dat bedrijven zich nog min
der dan voorheen aan de samenleving iets gelegen 
laten liggen. De politiek-maatschappelijke misreke
ning had niet groter kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld 
uit het hierboven geciteerde betoog van de 
Amerikaanse millister van arbeid, Robert Reich, 
valt af te leiden. Aan de scherpte van zijn diagnose 
ligt het niet, maar als het erop aankomt om nieuwe 
regelingen te ontwerpen die ondernemingen ertoe 
moeten brengen om grotere sociale verantwoorde
lijkheid te aanvaarden, komt hij lliet verder dan 
deze ontboezeming van onmacht: 'In deze dorre 

politieke tijden is een meer realistisch alternatief 
misschien het verlagen of zelfs afschaffen van de 
vennootschapsbelasting voor verantwoordelijke 
ondernemingen.' 

Hiermee voltooit Reich, ongewild, de cyclus 
van ontmanteling van de machtsbasis van de natio
nale staat ilie de afgelopen vijftien jaar vanuit de vs 
is ingezet. Het verkeer van mensen, goederen en 
geldstromen hoeft zich na de golf van liberalisatie 
aan nationale grenzen de facto al weinig meer gele
gen te laten liggen, met alle verstoringen en afbraak 
van gevestigde posities me dit met zich meebrengt. 
Binnen de nationale grenzen is voorts door deregu
lering de ontmanteling van het sociaal-economisch 
middenveld een feit geworden, waardoor de tram
tionele bescherming van het M KB en de maatschap
pelijke middenklassen is weggevallen. Reich stelt 
tenslotte het vermogen van de nationale staat om 
ondernemingen te belasten terzijde. 

De ultieme stap die hier nog gezet zou kunnen 
worden is dat nationale staten door het uitloven van 
premies tegen elkaar gaan opbieden om onderne
mingen te behouden zoals nu reeds op beperkte 
schaal gebeurt. 

Ontmantelins cif revitaliserinB van de nationale staat? 

De betrekkelijke overeenstemming over de huidige 
kwalen van het politiek-maatschappelijk bestel ver
dwijnt als het om de toekomst gaat. Hier staan de 
opvattingen veeleer diametraal tegenover elkaar. 
Het duidelijkst in hun verwachting over wat er staat 
te gebeuren zijn Jean-Marie Guéhenno in La .fin de la 

Démocratie (Nederlandse vertaling: Het einde van de 

democratie, I 994) aan de ene kant van het spectrum 
en Michael Lind in The Next American Nation (The 
Free Press, I 995), aan de andere kant van het spec
trum. Het is interessant hun opvattingen, me elkaar 
in ramcaliteit evenaren maar qua strekking totaal 
verschillen, nader te bezien om vervolgens een 
poging te doen de verschillen in opvatting te over
bruggen. 

Guéhenno meent dat I 989, het jaar van de val 
van de Berlijnse muur, het einde inluidt van een 
tijdperk dat op de kop af 2oo jaar beslaat ( 1789-
1989) en dat als het tijdperk van de nationale staat 
kan worden beschouwd. De· nationale staat met de 
aan hem gelieerde instituties heeft de succesvolle 
ontplooiing van het kapitalisme mogelijk gemaakt 
en er een mobiliserend element aan toegevoegd, 
maar ook de ongeremde werking van het kapitalis
me beteugeld. Door vergaande institutionalisering 
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(het tijdperk van I 789- I 989 kan daarom met goed 
recht het institutionele tijdperk worden genoemd) 
heeft er machtsdeling plaatsgevonden en spreiding 
van bezit en inkomen. 

Het welslagen van die institutionalisering heeft 
velen de indruk gegeven dat de nationale staat in 
zijn democratische variant een gegeven was, de 
meest wenselijke staatsvorm in de wereld. Maar, 
aldus Guéhenno, even goed en eigenlijk beter kun
nen we de nationale staat zien als het resultaat van 
een toevallige samenloop van omstandigheden. Die 
omstandigheden zijn fundamenteel aan het veran
deren en die verandering betekent noodzakelijker
wijze het einde van de nationale staat, maar ook het 
einde van de democratie zoals we die gekend heb
ben. Territoriale grenzen zijn aan het vervagen en 
de plaatsgebondenheid van economische activitei
ten bestaat niet meer; de economie wordt steeds 
ongrondstoffelijker. Die twee omstandigheden 
treffen de nationale staat in het hart want die bestaat 
bij de gratie van de lotsverbondenheid van mensen 
die territoriaal gebonden zijn evenals hun bronnen 
van welvaart. Bovendien zal door het succes van de 
Aziatische wereld het Amerikaans-Europese stem
pel op de ontwikkeling van de wereld steeds verder 
gerelativeerd worden. De democratie is een typisch 
Amerikaans-Europees fenomeen. 

In een wereld zonder machtscentrum, waarin 
het karakter van de macht bovendien verandert 
door de opmars van netwerken en het optreden van 
nieuwe schaarste-verhoudingen (informatie
schaarste), worden arbeid en kapitaal steeds mobie
ler. Die hebben gemeen dat ze zo veel mogelijk wil
len profiteren van collectieve voorzieningen en zo 
weinig mogelijk belasting en premies willen beta
len. Bovendien komt de vraag waar de toegevoegde 
waarde gecreëerd wordt in de lucht te hangen. Het 
fiscale systeem dat de uitdrukking vormt van de 
solidariteit binnen de nationale staat raakt hierdoor 
steeds verder ondermijnd. Elke overdracht van 
inkomen, of die zich nu afspeelt tussen sociale klas
sen, tussen regio's of tussen kern- en voorsteden, 
dreigt haar legitimering te verliezen. Als er geen 
nationale staat meer is doordat de exclusiviteit van 
het grondgebied zijn betekenis heeft verloren, 
welke ruimte zal er dan overblijven voor het bedrij
ven van politiek? Het centrale gezag van de nationa
le staat wordt fijngewreven tussen decentralisatie 
van bevoegdheden enerzijds en de zeggenschap van 
supranationale organen anderzijds. De nationale 
staat staat te ver af van de dagelijkse besognes van 

de burger en is onmachtig om de grote de baas te 
kunnen. 

De succesvolle scheiding van publieke en private 
ruimte vormt de grondsl11g van de liberale demo
cratie. Het belang van de publieke ruimte en de 
behartiging van de publieke zaak vormden het hart 
van politieke idealen waarin zedelijk bewustzijn en 
nationale verbondenheid hun uitdrukking vonden. 
De nationale staat heeft evenwel zijn machtsbasis 
het monopolie van geweld, het exclusieve recht om 
geld te scheppen en in circulatie te brengen, een 
effectieve basis te vormen voor het heffen van rech
ten en belastingen - ondermijnd gezien. Wij staan 
derhalve aan de vooravond van Libanisering (vecht
heren met hun aanhang, drugsbaronnen) en Bal
kanisering (etnisch nationalisme). 

Even rechtlijnig als Guéhenno zich richt op het ver
val van de nationale staat en de ondermijning van 
zijn machtsbasis richt Michael Lind zich op het her
stel van die machtsbasis en op een revival van het 
nationale elan. Als we een nationale gemeenschap 
willen vormen dan zal die gemeenschap gedragen 
moeten worden door gemeenschappelijke belangen 
en een gemeenschappelijk ethos. Lind zoekt de oor
zaak van het verval niet zozeer in verandering van 
externe omstandigheden maar in een interne ver
zwakking van de nationale staat. De Democraten in 
de vs hebben zich vastgebeten in de multi-culturele 
samenleving waaraan het element van nationale 
eenheid nu juist ontbreekt. Ze hebben zich aldus 
vervreemd van de middenklassen, terwijl het 
Republikeinse leiderschap zich geleidelijk aan poli
tiek is gaan vereenzelvigen met kleinburgelijk 
egoïsme dat elke vorm van inkomensoverdracht 
afwijst. De 'white overclass' houdt zich afzijdig en 
toont zich volkomen onverschillig voor het lot van 
het gros van de bevolking, gepreoccupeerd als die is 
met de verdediging van eigen positie en voorrech
ten . Wij staan niet aan de vooravond van Libani
sering noch Balkanisering - dat blijven randver
schijnselen - maar van Brazilianisering van de maat
schappij: 'withdrawal of the American white over
class into its own barricaded nation-within-a
nation.' 

Het is de verdienste van de nationale staat dat ze 
een brede middenklasse in bescherming heeft geno
men tegen een kapitalisme dat vernietigende gevol
gen heeft indien het niet beteugeld en ingetoomd 
wordt. De marxistische Stelling van de klassente
genstellingen zou zonder interventie van de natio-
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nale staat meer geldigheid gehad hebben. Die klas
sentegenstellingen zien we herleven; de midden
klasse verarmt en is beroofd van zijn verbeterings
perspectief, terwijl een nieuwe onderklasse zich 
aftekent. Vernieuwing van de grondslag van de 
nationale staat komt primair tot stand door oplos
sing van de sociale kwestie, niet van de burgerrech
ten en wat mes meer zij: perspectiefvolle werkgele
genheid voor laaggeschoolde arbeid, goede lonen 
en sociale voorzieningen vormen de crux van het 
sociale vraagstuk. Lind ziet zijn programma van 
actie vorm krijgen in een New social market con
tract tussen staat, werkgevers en werknemers dat 
het New Deal-systeem uit de jaren dertig moet ver
vangen. 

In dit kader komt Lind met een viertal program
ma-punten dat voor de politiek-maatschappelijke 
verhoudingen van nu bepaald als radicaal bestem
peld mag worden. 

1 . Beperking van de immigratie aangezien de 
voortdurendeinflux van nieuwkomers voor de 
werkgevers een paradijs vormt maar de 
he taande onderklasse op de arbeidsmarkt kans
loos maakt. Leden van die onderklasse worden 
voorbijgelopen aangezien werkgevers liever 
nieuwkomers hebben dan werklozen met een 
slecht geachte arbeidsproduktiviteit en dito 
at beids-moraaL Als de schaarsteverhoudingen 
op de arbeidsmarkt zich niet fundamenteel wij
zigen ten gunste van de werknemers, komt er 
van integratie van de onderklasse niets terecht 
en is ook de multi-culturele samenleving een 
farce. Beperking van de immigratie is in dit ver
band een must. 

2. Effectieve maatregelen tegen het optreden 
van internationale speculatie in valuta die natio
nale regeringen beperkt in hun mogelijkheden 
om een sociaal verantwoord beleid te voeren. 

J. Heffing van 'sociale rechten' op de import 
van goederen ter bescherming van de economi
sche activiteiten binnen de landsgrenzen. De 
economie wordt niet ongrondstoffelijker; 
plaatsgebondenheid van economische activiteit 
wordt in belangrijke mate bepaald door h t 
heffen van invoerrechten. In tegenstelling tot 
wat de 'free-traders' beweren bestaat er geen 
unieke handelspolitiek die de beste is. 
Handelspolitiek is een zaak van pragmatiek en 

opportuniteit. Free-traders hullen zich in prin
cipes maar in feite verdedigen ze de voorrech
ten van een bovenklasse. 

4· Oorlog tegen de oligarchie die de positie en 
voorrechten van de 'white overclass' effectief 
afschermt van concurrentie die aan de onder
klasse wel wordt opgelegd. 

In het huidige politieke klimaat, waarin de toon 
wordt gezet door de anti-belastingmoraal van de 
nieuwe rijken, is het niet populair - aldus Lind 
om te pleiten voor nieuwe collectieve lasten en 
invoerrechten. Maar als de Amerikaanse midden-

. klasse niet verder mag afzakken en de Amerikaanse 
samenleving in haar geheel moet gaan profiteren 
van economische vooruitgang en niet alleen een 
elite van aandeelhouders, managers en professio
nals, dan zullen bescherming en herverdeling weer 
terug moeten op de politieke agenda. Als bescher
ming en herverdeling uitblijven koersen we af op 
een neo-Victoriaanse sociale orde waarin de 'robot 
baronnen' (equivalenten van de staal-, olie- en 
spoorwegbaronnen van weleer) werkgelegenheid 
creëren voor arbeidslegers in luxe-industrieën. 
Dan zullen we butlers, voetvolk, dienstmeiden, 
schoonmakers, werksters, oppassers, tuinlieden, 
gouvernantes en dansmeesters zien · herrijzen die 
het leven van een kleine oligarchie mogen veraan
genamen en opvrolijken - terwijl die zelf bezig is 
zijn volautomatische fabrieken en financieel-econo
mische netwerken te dirigeren. 

Niet zonder enige grond beroept Michael Lind 
zich voor zijn stellingname op Adam Smith die wel 
als wegbereider van het liberale kapitalisme kan 
gelden, maar evenzeer oog had voor bescherming 
van de maatschappij tegen een ongebreideld kapita
lisme. 

Verlicht nationalisme: de werkelijke uitdaeinB van 
paars? 

De internationale discussie zoals die momenteel 
over de liberale democratie en de nationale staat 
gevoerd wordt, bevat voor socialisten een paar ver
vreemdende elementen. 

In de eerste plaats de vrijmoedigheid waarmee 
auteurs als Robert Harvey en Michael Lind - beiden 
als publicist verbonden aan zeer goed in de markt 
liggende bladen als Harper's, de New York Times, de 
New York Review if Books, de Economist en de Dai/y 
Teleeraph - het klassenkarakter van onze huidige 
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samenleving aan de kaak stellen en niet aarzelen om 
de apologeten van het kapitalisme op hun nummer 
te zetten. In hun analyse van maatschappij en staat 
aarzelen ze evenmin om marxistische begrippen als 
de klassenstrijd en klassebelangen te hanteren waar
voor socialisten terugdeinzen, bang als die gewor
den zijn om voor ouderwets en doctrinair versleten 
te worden. Ook Evans (I 99S) is niet blind voor het 
klassekarakter van de staat en zijn instituties ('state 
and classes mutually constitute each other', bladzij 
de 24I). Wat socialisten uit angst overboord gezet 
hebben, wordt door 'burgerlijke' joumalisten vrij
moedig van stal gehaald. De parallellen tussen nu en 
de jaren negentig uit de vorige en de jaren dertig uit 
deze eeuw zijn naar hun oordeel te opvallend om 
genegeerd te worden. Wie niet belast is door valse 
schaamte zal ook geen terughoudendheid voelen 
om actuele misstanden aan de kaak te stellen en 
hierbij een beroep te doen op eerder ontwikkelde 
ideeën. 

Vervreemdend voor socialisten is in de tweede 
plaats het voetstuk waarop de nationale staat en het 
maatschappelijk middenveld geplaatst worden als 
het erom gaat effectieve beschermingsmechanis
men tegen een ongebreideld kapitalisme aan te wij
zen. Geen staatskapitalisme of nationalisatie van 
sleutelindustrieën - daarvan moeten de nco
marxisten niets hebben. Het gedrag en de opstel
ling van staatsondernemingen verschillen op geen 
enkele wijze van die van hun particuliere tegenhan
gers, terwijl de leiders van staatsondernemingen 
evenzeer tot de oligarchie behoren als hun collega
managers. 

De 'managerial revolution' waarop James 
Burnham met zijn geruchtmakende publikatie uit 
I 94 I al wees (beheersmacht zet meer zoden aan de 
dijk dan bezit van produktiemiddelen), heeft door 
de ontwikkeling van de laatste jaren alleen nog 
meer reliëf gekregen. Het paradepaardje van de 
sociaal-democratie, nationalisatie van de sleutel
industrieën en het bank- en financiële wezen, kan in 
de ogen van de moderne maatschappij-critici geen 
genade vinden. De nationale staat als boegbeeld van 
de liberaal-democratie en het maatschappelijk mid
denveld als verworvenheid van de christendemo
cratie mogen zich daarentegen wel verheugen in 
hun sympathie. 

Met beide hebben sociaal-democraten altijd 
moeilijk uit de voeten gekund . De nationale staat is 
door socialisten pas na wo 11 en dan nog schoorvoe
tend aanvaard, maar elke mogelijkheid om tot gro-

tere, internationale verbanden te komen is door 
hen altijd met gretigheid aangegrepen zonder veel 
oog te hebben voor het 'democratisch deficiet' van 
deze verbanden. Aan de nationale staat is voor 
socialisten immers altijd de smet van geëxalteerde 
nationale trots blijven kleven, acceptabel als tussen
fase in de historische ontwikkeling maar in feite 'a 
primitive force of false ideas that must eventually 
and naturally di appear as an aberrant pheno
menon, an affront to Enlightment which exprcsses 
man' s most admirable hopes.' (W. Pfaff, 'The Wrath 
rifNations', bladzijden S4-SS) 

Maar voor de politiek-maatschappelijke emanci
patie van de arbeidersklasse heeft de nationale staat 
juist grote betekenis gehad, terwijl het verval van 
die nationale staat van de laatste jaren pas goed dui
delijk gemaakt heeft hoe belangrijk hij is voor de 
verdediging van de publieke zaak en de verzorgings
staat. Intussen is Europa onmiskenbaar het bolwerk 
van het grootkapitaal geworden (zie Viven A. 
Schmidt). 

De nationale staat is dringend aan herwaardering 
toe. Zijn liberale afkomst heeft het vermogen om 
nieuwe sociale klassen politiek-maatschappelijk te 
integreren niet in de weg gestaan. Ralf Dahrendorf 
heeft in een recent interview (N RC Handelsblad, S 
december I 99S) de Europese identiteit ter discus
sie gesteld en een pleidooi gehouden voor economi
sche samenwerking binnen de Eu met behoud van 
de nationale identiteiten. Dahrendorf laat evenwel 
na hieruit de consequentie te trekken dat een der
gelijke keuze inhoudt dat de machtsbasis van de 
nationale staat - dat wil zeggen zijn vermogen gren
zen te stellen, belasting te heffen en een eigen munt 
te voeren - dan ook versterking behoeft, een conse
quentie die Michael Lind in zijn pleidooi wel trekt. 

Socialisten zullen zich ook moeten beraden over 
hun opstelling vis-à-vis het maatschappelijk mid
denveld. Het lijdt geen twijfel dat een bloeiend 
maatschappelijk middenveld alleen kan bestaan bij 
de gratie van een nationale staat die zijn machtsbasis 
heeft weten te consolideren; voor een maatschap
pelijk middenveld op Europees niveau bestaat al 
helemaal geen bestaansrecht. Maatschappelijk mid
denveld en nationale staat vormen als het ware een 
symbiose: de keus voor de een houdt een keus voor 
de ander in. Het lijdt evenmin twijfel dat een bloei
end maatschappelijk middenveld op machtsdeling 
gebaseerd is, voor de effectieve werking waarvan 
politiek een prijs moet worden betaald. Of het cor-
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poratistisch karakter zo sterk moet blijven als het 
was respectievelijk of beheer en besteding van 
publieke middelen via het maatschappelijk midden
veld zo ongecontroleerd zou moeten plaatsvinden 
als in het verleden, kan betwijfeld worden, maar 
dat de politieke greep op het maatschappelijke mid
denveld altijd beperkt zal zijn, is inherent aan het 
functioneren ervan. En toch, de lering die getrok
ken kan worden uit haar recente ontmanteling kan 
niet anders zijn dan dat de democratie er geen garen 
bij spint, en dat het terrein braak komt te liggen en 
de maatschappij een speelbal wordt van puur kapi
talistische krachten. De vraag van Guéhenno naar 
het eind van het institutionele tijdperk zou, Michael 
Lind volgend, vertaald kunnen worden in de vraag 
naar het vermogen van staat en maatschappij om 
zich institutioneel te vernieuwen. 

Het wordt tijd dat de sociaal-democratie zich 
die vraag ook stelt en zich opmaakt om aan die dis
cussie een bijdrage te leveren. Niet alleen lijkt de 
zaak van het socialisme sociaal-democraten uit han
den geslagen, hun traditie om de maatschappij te 
analyseren en kritisch te volgen lijkt hen ook ontno
m n. 

Wat Harvey, Linden anderen niet uit de weg gaan, 
zou sociaal-democraten ertoe kunnen aanzetten om 
de eigen stiel weer op te vatten en iets van de vrij
moedigheid van vroeger tijden weer vaardig te 
laten worden. Een treffende illustratie van de nood
zaak hiertoe wordt gevormd door de recente publi 
katie van de jaarlijkse Employment Outlook van de 
oESOwaarin een ommezwaai van jewelste wordt 
gemaakt. 

In dit rapport, dat op 1 8 juli jongstleden in Parijs 
gepubliceerd is, komt deze toonaangevende instel
ling op het gebied van het economisch beleid tot de 
conclusie dat het traditionele pleidooi voor meer 
marktwerking op de arbeidsmarkt geen panacee is 
voor de structureel oplopende werkloosheid. Op 
ba is van het feitenmateriaal, zo stelt de oE s o nu, 
kan geen bevestiging van de stelling gevonden wor
den dat het minimumloon de toetreding tot de 
arbeidsmarkt beperkt. Evenmin is er ondersteuning 
te vinden voor de opvatting dat een baan, hoe laag 
het inkomen ook, een investering vormt die ren
deert door een snelle stijging op de inkomensladder 
die erop volgt. De opwaartse mobiliteit van de 
laagstbetaalden in landen met grote inkomensver
s hillen blijkt namelijk niet groter te zijn dan in lan
den met geringe inkomensverschillen. En zo ver-

valt het argument dat een scheve inkomensverde
ling r·iet per se negatiefhoeft te zijn. 

Na de westerse wereld vijftien jaar lang onder 
druk te hebben gezet met 'wetenschappelijke 
bewijzen' dat marktwerking de oplossing vormt 
van het werkloosheidsvraagstuk, gooit de oE s o 
thans de handdoek in de ring. De met grote stellig
heid gepropageerde inzichten van de afgelopen vijf
tien jaar zijn dan nu in feite ontmaskerd als subjec
tieve keuzen ingegeven door politieke motieven en 
de machtsverhoudingen in de wereld. Het is bitter 
te moeten constateren (zie eerder mijn bijdrage in 
Socialisme &...Democratie van mei 1996) dat socialisten 
zich zonder verzet door dezelfde inzichten hebben 
laten leiden als nu door de o ES o zijn afgezworen. 
Institutionele bescherming en sociale consensus 
vormen voor de oESoniet langer de vloek die ze in 
de ogen van deze organisatie zo lang geweest zijn. 
Het wachten is nu op het afzweren van de vrijhan
del waarvan de zegingen evenzeer berusten op aan
vechtbare bewijzen . 

De les die hieruit toch op zijn minst te trekken 
valt is dat een politieke beweging geen afstand moet 
doen van haar vermogen tot eigen meningsvor
ming. Het past niet in de traditie van het socialisme 
om te buigen voor Reaganisme en Thatcherisme, 
maar om er een tegenwicht tegen te vormen. 
Liberalen hoeven deze uitdaging evenmin uit de 
weg te gaan. Ook in de liberale traditie past het 
beter op politiek-maatschappelijke problemen een 
politiek antwoord te formuleren dan om zijn toe
vlucht te nemen tot een 'deus ex machina'. 

De natie als gemeenschappelijk project 
Bij dit alles moet er, tenslotte, politiek gesproken 
niet alleen strijd geleverd worden tegen een onge
remd kapitalisme maar ook tegen het etnisch natio
nalisme dat zijn voedingsbodem vindt in de onze
kerheid waarin het maatschappelijk klimaat thans 
verkeert en het vacuüm waarin de politiek ope
reert. Maar deze omstandigheid mag ons de ogen er 
niet voor doen sluiten dat het nationalisme ook aan 
diepere sentimenten appelleert, die meer dan drie 
eeuwen geleden op eloquente wijze aldus zijn 
geformuleerd: ' ... it was fortunate that men were 
contended with the places of their habitations, for 
now, since the true Paradise is lost, it seems to be 
most convenient for the world, that every nation 
should believe they have it at home ... ' (Edward 
Stilligfleet, Origines Brittanica, 1685). 

Het etnisch nationalisme speelt op deze senti-
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menten in door ze te verbinden met Blut und Boden. 
De verlichte nationale staat heeft bewezen de con
currentie met deze blinde gedachte glansrijk aan te 
kunnen. Maar dan wel op basis van een lotsverbon
denheid die niet alleen een politieke dimensie kent, 
namelijk die van democratie en rechtsorde, maar 
ook een psychische component van identiteit en 
'belonging'. Deze combinatie verliest evenwel zijn 
verankering en geloofwaardigheid indien die niet 
rust op handhaving van de concurrentiekracht van 
de nationale economie teneinde economische onaf
hankelijkheid en welvaart te bestendigen resp. op 
solidariteit die de basis vormt voor bescherming 
tegen uitwassen en voor herverdeling van inkomen. 

Een zekere nationale trots, namelijk met succes 
een dergelijk 'gemeenschappelijk project' tot stand 
te brengen en er een bijdrage aan te leveren, is niet 
bij voorbaat verdacht en wel op twee voorwaarden. 
De eerste heeft Michael Lind verwoord: 'One 
should cherish one's nation, as one should cherish 
one's family, not because it is the best in the world, 
but because withall its flaws it is one's own.' De 
tweede is dat de natie als 'gemeenschappelijk pro
ject' openstaat voor nieuwkomers die bereid en in 
staat zijn om er aan bij te dragen. 

De wijze waarop gestalte gegeven wordt aan dit 
'gemeenschappelijk project' staat mede onder druk 
van de internationale concurrentie-verhoudingen. 
Uit dien hoofde kan er geen bezwaar tegen bestaan 
als intern tot herschikking moet worden overge
gaan, teneinde de nationale economie concurre
rend te houden. Maar dat is iets anders dan de mid-

denklasse en onderklasse over te leveren aan het 
geweld van de internationale concurrentiedruk en 
de bovenklasse hiervan te vrijwaren. Dergelijke 
verhoudingen vormen een zo ingrijpende versto
ring van de balans die een nationale gemeenschap 
op de vier door Lind genoemde dimensies tot stand 
moet brengen, wil ze haar spankracht bewaren, dat 
een nationale gemeenschap onder die omstandighe
den ophoudt te functioneren - en alleen het geloof 
nog uitkomst kan bieden. 

Literatuur 
Jamcs Burnham, The manoaerial revolution, 1941. 
Peter Evans, Embedded Autonomy - States and lndustrial 

Traniformation, i995. 
Francis Fukuyama, The end'![ history l'nd the Last Man, 1 99 2 . 

Francis Fukuyama, Trust: The Socio/ Virtues and the creation '![ 
prosperity, 1995 

Jean-Marie Guéhenno, La .fin de la Démocratie, Nederlandse 
vertaling: Het einde van de democratie, 1994. 

Liah Greenfield, Nationalism - Five rood to modernity, 1992 . 
Robert Harvey, The return'![ the stro na - The drift to alobol disor

der, 199S· 
Michael Lind, The Next A mericon Nation - The new nationolism 

and thejourth_American revolution, 1995. 
C. W. Opzoomer, Staatsreate/ijk onderzoek, 1 8 S4· 
Wilham pfaff, The wrath '![ nations - Civilizotion and thejuries '![ 

nationalism, 1993. 
Viven A. Schmidt, 'The new world order incorporated: the 

rise of business and the deline ofthe state', in: Daedalus, 
V~. 124,n0. 2, 199~p. 7S· 

Dominique Schnapper, La communauté des citoyens. Sur / 'idee 
moderne de nation, 1994. 

Susan Strange, 'The defective state', in: Deadalus, Vol. 124, 
no. 2, 199S, p. ss. 

P.J. Troelstra, Gedenkschriften, vierde deel, 193 1, hoofdstuk VI r. 
A. van der Zwan, 'Bestaat er voor het socialisme een herkan· 

sing?', in: Socialisme&_Democratie, mei 1996, p.257 · 27J· 

-

De d 
selijk 
tie v; 

schaf 
van< 
tic \-1 

een 
daat 
Kari1 
begil 
aan I
de di 
van I
visie· 
jong: 
vind• 
gene 
gaan 

h 
waar 
inho 
cenv 
de ir1 

min~ 

van 1 
De v 
veraJ 
dcm 
zoek 
nieu• 
polit 
orga 
neer 
een 
con 
dis ct 
moe 

( 

Tegl 
in te 
men 
tute1 



aan het 
druk en 
:rgelijke 
versto

enschap 
ot stand 
ren, dat 
ndighe
lt geloof 

1992. 
'ion of 

ndse 

992. 
bal disor-

nolism 

I 

f uries?[ 

d: the 
:dalus, 

l'idee 

·tuk VII. 

erkan-
1- 273. 

s &..n I 1997 

De discussie over de wen
selijkheid van een combina
tie van het partijvoorzitter
schap en het lidmaatschap 

Een wenselijk 
debat over een 
onwenselijke 
combinatie 

men betreffende de combi
natie van de twee genoem
de functies, maar met 

van de Tweede Kamerfrac-
tie wordt niet door ieder-

name de bepalingen in het 
huishoudelijke reglement 

een gewaardeerd. Kandi 
daat voor deze combinatie, 
Karin Adelmund, schreef 
begin december in een brief 
aan het partijbestuur dat zij 

RUUD KOOLE 
(H R) inzake de kandidaat
stellingscommissie laten er 
weinig twijfel over bestaan 
dat de reglementen een 
dergelijke combinatie niet 

Universitair hoifddocent politieke 
wetenschap, Ru Leiden 

de discussie te zwaar aangezet vindt. 1 Twee auteurs 
van het jongeren-pamflet Niet Nix zeiden in het tele
visie-programma 'Het Buitenhof' van 8 december 
jongstleden die discussie een typisch voorbeeld te 
vinden van een gedachtenwisseling van een oudere 
generatie, omdat het niet over 'de inhoud' zou 
gaan, maar slechts over structuren. 

In deze bijdrage zal ik proberen aan te tonen 
waarom het onderscheid tussen partijstructuur en 
inhoud in een (sociaal -)democratische partij niet zo 
eenvoudig kan worden gemaakt. Integendeel, juist 
de inbedding van de ideevorming in de besluitvor
mingsstructuur van de partij behoort tot de kern 
van het functioneren van een democratische partij. 
De wijze waarop die inbedding plaats heeft, is aan 
verandering onderhevig. De PvdA en vele andere 
democratische partijen in binnen- en buitenland 
zoeken naar een verantwoorde manier waarop 
nieuwe vormen van politieke participatie, effectief 
politiek leiderschap en een intern-democratische . 
organisatie met elkaar kunnen worden gecombi
neerd . Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel 
een centrale kwestie, die niet als een generatie
conflict of 'minor point' kan worden afgedaan. De 
discussie over genoemde combinatie van functies 
moet in dat perspectief worden bezien. 

Checks and ba fances 
Tegen die combinatie zijn verschillende bezwaren 
in te brengen. 2 Ten eerste is de combinatie regle
mentair onwenselijk, zo niet onmogelijk. In de sta
tuten is weliswaar geen expliciet verbod opgeno-

hebben voorzien. Immers, 
enerzijds wordt gesteld dat de partijvoorzitter 
qualitate qua lid is van de 'adviescommissie kandi
daatstelling' (HR, art I9, lid I), anderzijds mag 
geen enkele kandidaat tevens lid zijn van die com
missie (zelfde artikel). Deze bepalingen zijn geen 
residuen uit het verleden, maar zijn heel bewust in 
december I 99 2 in de reglementen opgenomen 
nadat eerder in maart I 99 2 het congres had uitge
sproken dat het aantal 'niet-wettelijke' anti-cumu
latiebepalingen zoveel mogelijk moest worden 
teruggebracht. 

De beste oplossing voor dit probleem is dat de 
voorzitter geen kandidaat is. De optie dat de partij 
voorzitter wanneer hij/ zij zelf kandidaat is, zich uit 
de kandidaatstellingscomrnissie terugtrekt, bestaat 
natuurlijk ook, maar roept op zich weer problemen 
op. Want de bepaling dat de voorzitter uit hoofde 
van zijn/haar functie lid is van de overigens onaf
hankelijke kandidaatstellingscommissie is opgeno
men om te verzekeren dat de geluiden vanuit de 
partijorganisatie op gestructureerde wijze in die 
commissie doordringen. Dat nu zou ontbreken, 
wanneer de voorzitter (tijdelijk) geen plaats zou 
nemen in de commissie. Een zittend Kamerlid tot 
partijvoorzitter benoemen, terwijl hij/zij Kamerlid 
wil blijven, vereist daarom ten minste wijziging van 
het H R, maar dat zou natuurlijk erg ad hoc zijn. Die 
regels zijn immers niet voor niets zo geredigeerd. 

Dat brengt mij tot het tweede, meer substantiële 
bezwaar . Voor de interne verhoudingen van een 
fractie en vooral voor het goed functioneren van 
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een democratische partijorganisatie is een combina
tie van partijvoorzitterschap met het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer meer dan ooit ongewenst. 

In het huidige concrete geval betekent die com
binatie dat Karin Adelmund als partijvoorzitter zou 
moeten oordelen over haar eigen kandidaatstelling 
en die van haar collega-Kamerleden. Dat legt 
beperkingen op aan de vrijheid van gedachtenwisse
ling in de fractie. Want hoe groot is die vrijheid 
wanneer een Kamerlid het geheel oneens is met 
collega-Kamerlid Adelmund, wanneer hij voor zijn 
herverkiezing afhankelijk is van partijvoorzitter 
Adelmund? Ook al zou Adelmund in staat zijn haar 
verantwoordelijkheid als Kamerlid te scheiden van 
die als partijvoorzitter, dan nog is het de vraag of de 
collega-Kamerleden dat evenzeer kunnen en of zij 
niet hun gedrag zullen aanpassen aan het feit van de 
permanente aanwezigheid van de partijvoorzitter in 
hun midden. Natuurlijk zal ook een fractievoorzit
ter tijdens de kandidaatstelling oordelen over de 
kwaliteiten van zittende Kamerleden, maar hij is 
door de fractie zelf tot haar voorzitter gekozen en 
heeft daarmee een expliciet mandaat tot oordelen 
gekregen. Bovendien is hij niet tegelijk degene die 
de partijorganisatie leiding geeft; dat is sinds Oud 
als politiek leider van de vvoaan het begin van de 
jaren zestig vertrok bij de grote democratische par
tijen in Nederland niet meer voorgekomen. Tijdens 
de kandidaatstellingsprocedure waarborgt de 
gescheiden.inbreng van fractievoorzitter en partij
voorzitter (bij regeringspartijen aangevuld met de 
eerste man of vrouw in het kabinet) een systeem 
van checks and balances in een voor een politieke par
tij cruciaal proces. 

Voor de noodzakelijke communicatie tussen 
fractie en partij-organisatie is een personele unie 
niet nodig. De fractievoorzitters in de Eerste en de 
Tweede Kamer zijn q.q. reeds lid van het partijbe
stuur en adviserend lid van het dagelijks bestuur. 
Bovendien is het mogelijk dat ook andere Kamer
leden lid zijn van het partijbestuur. Daarnaast 
bestaan er allerlei geïnstitutionaliseerde informele 
overlegsituaties, waarin de partijvoorzitter kan 
spreken met fractieleden en bewindspersonen. En 
vanzelfsprekend is ook bilateraal overleg mogelijk. 
Het ontbreekt echt niet aan mogelijkheden tot 
communicatie aan de partijtop. 

'Kaasstolp' 
Zeker voor een regeringspartij is het echter nodig 
dat het gezicht van 'de partij' niet uitsluitend wordt 
bepaald door bewindslieden en fractieleden voor 
wie de speelruimte door hun dagelijkse werk in de 
coalitie van het moment is beperkt. Wil de demo
cratie inhoud hebben dan dienen partijen de kiezers 
een inhoudelijke keuze te bieden. Wanneer die kie
zers niet veel meer te zien krijgen dan het in het 
kabinet en parlement bereikte compromis, is een 
dergelijke keuze vrijwel afwezig. Een inhoudelijke 
werkverdeling tussen fractie en partij ligt voor de 
hand. De partij probeert - al dan niet op aangeven 
van de fractie - via programma's, nota's, congres
uitspraken en bestuursstandpunten aan te geven 
wat volgens die partij de uitgangspunten voor en de 
prioriteiten in het beleid behoren te zijn. De fractie 
en de bewindspersonen proberen daar, elk vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid, in de politieke 
besluitvorming van alle dag daar zoveel mogelijk 
rekening mee te houden. 

Wanneer het compromis in parlement of fractie 
echter te weinig heel dreigt te laten van de uitgangs
punten en prioriteiten van de partij, dan is het aan 
de congressen, en daar tussen door het partijbe
stuur, om het geluid van de partijorganisatie nog 
eens duidelijk te laten horen. Niet altijd zal de frac
tie dat prettig vinden en het dient ook zeker niet 
dagelijks te gebeuren, maar voor een herkenbaar 
profiel van de partij is dat noodzakelijk. Bovendien 
is het voorstelbaar dat een dergelijke bemoeienis 
van de partij - mits het niet te vaak gebeurt - de 
fractie ook wel eens te pas kan komen, omdat de 
onderhandelingspositie van de fractie of de geest
verwante bewindspersonen er op een vitaal beleids
onderdeel door kan worden versterkt (een non pos
sumus houding onder verwijzing naar het standpunt 
van de partij). 

Daar komt bij dat de PvdA meer dan andere grote 
partijen voor haar voortbestaan als democratische 
partij is aangewezen op een door de partijorganisa
tie gedragen inhoudelijk programma. Waar andere 
partijen ook kunnen steunen op buiten hun organi
satie gelegen legitimeringsbronnen (bijvoorbeeld: 
religie en kerken voor de christen-democratie; 
gezaghebbende instituties als het 1 M F of The Eco-

1 . de Volkskrant, 5 december 1 996 . 
2. Eind november vorig jaar hebben Ron 
Hillebrand en ik in het korte bestek van 
een Ieranteartikel reeds een aantal 

bezwaren tegen deze combinatie opge
somd (de Volkskrant, 29 november 
1996). Mede naar aanleiding van dit 
artikel werd Hillebrand vervolgens door 

Bart Trç:>mp als kandidaat voor het par
tijvoorzitterschap gesuggereerd. 
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nomist en het invloedrijke internationale bedrijfs
I ven voor het liberalisme), moet de sociaal-demo
cratie het vooral hebben van haar eigen politieke 
projekt.J Dat brengt met zich mee dat de sociaal
democratie steeds grote zorg moet besteden aan de 
programmatische ontwikkeling en organisatorische 
vormgeving van haar beweging. Nog minder dan 
and re grote partijen kan zij zich beperken tot het al 
dan niet succesvol opereren op het Binnenhof. 
Waar bij andere partijen de voor die partijen 
belangrijke beginselen en waarden toch wel 
ge(re)produceerd worden door andere instituties, 
mo t een sociaal-democratische partij dit steeds 
grotendeels zelf doen . Een zelfstandige, goed func
tionerende partijorganisatie met een eigen gezicht 
is hiervoor een conditio sine qua non. 

Dat is niet anders dan vroeger. Partijvoorzitters 
hebb n claarom bij de PvdA altijd een grotere poli
tiek rol gespeeld dan bij andere grote Nederlandse 
partijen. Hun eerste verantwoordelijkheid lag 
steeds in het welslagen van de partij als ledenorga
nisati en in het bewaken van de door die organisa
tie geformuleerde ideeën. Niet elke voorzitter ging 
daarin zo ver als Koos Vcrrink ( 1946- 1953) of Max 
van den Berg (1979-1986), die als het ware pro
beerden mee te regeren, maar de relatief zelfstandi
ge positie van de partijorganisatie ten opzichte van 
de fractie en de bewindslieden is nodig om te voor
komen dat uitsluitend de Haagse 'kaasstolp' het 
b ld van een politieke partij bepaalt; zeker voor 
een sociaal-democratische partij is dat funest. 

Partijen in veranderins 
lntu sen i er echter wel het een en ander met poli
tieke partijen gebeurd. De omgeving is turbulenter 
geworden, formele verzuilde banden met maat
schappelijke organisaties werden doorgesneden, 
het aantal 'zwevende kiezers' groeide sterk. De 
kwetsbaarheid van partijen nam hierdoor toe: de 
stemmenjacht werd feller, maar een beroep op ver
wante organisaties om kiezers voor de partij te win
nen werd st eds moeilijker. De druk op de politie
ke partij om het electorale doel van de korte ter
mijn de hoogste prioriteit te geven groeide nave
nant. 

3. Zie: Ruud Koole, ' Het belang van 
beginselpartijen. De plaats van beginsel
programma's in Nederlandse partijen', 
in : In zake beninse/en. Het zeventiende jaar
boek voor het democratisch soda /i sme, 

Amsterdam, 1996, pp. 15o·176. 

Ook de interne verhoudingen in de politieke partij 
en waren aan wijzigingen onderhevig. Het ledental 
liep sterk terug in de jaren zestig, om in het gepola
riseerde politieke klimaat van de jaren zeventig 
gemiddeld genomen stabiel te blijven, en vanafhet 
midden van de jaren tachtig weer sterk te dalen. De 
organisatiegraad van Nederlandse politieke partijen 
behoort tot de laagste van Westeuro pa: nog geen 
drie procent van de kiezers in 1994 was lid van een 
politieke partij. Binnen de partijen verschoof 
bovendien de balans tussen partijorganisatie en 
(parlements)fractie verder op in de richting van de 
laatste. 

Er zijn ten minste twee oorzaken te noemen 
voor dit verschijnsel, dat zich vrijwel overal in 
Westerse democratieën voordoet. Ten eerste is de 
financiële positie van de fractie sterk verbeterd. 
Vertegenwoordigers kunnen zich het tegenwoor
dig permitteren juli time parlementariër te zijn; in 
Nederland is dat sinds 1968 het geval. Bovendien 
kregen individuele Kamerleden en fracties over
heidssteun voor administratieve en beleidsmatige 
ondersteuning, waardoor er een 'fractiecomplex' 
van (Haagse) politieke pr'?fessionals (Kamerleden en 
staf) is ontstaan. In Nederland is dit niet gepaard 
gegaan met een vergelijkbare groei van de staf van 
de partij-organisatie, zelfs niet indien ':Vij het perso
neel van de nevenorganisaties meetellen.4 

Een tweede reden is dat de televisie en in haar 
kielzog de andere media zich meer dan voorheen 
zijn gaan richten op het dagelijkse politieke besluit
vormingsproces in kabinet en parlement . In het 
gebouw van de Tweede Kamer lopen tegenwoor
dig meer parlementaire journalisten rond dan er 
Kamerleden zijn. De aandacht van die journalisten 
voor de partijorganisaties buiten het parlement is 
gering. Dat wordt niet gecompenseerd door partij
gebonden dagbladen; die zijn immers sinds de jaren 
zestig verdwenen. 

De combinatie van electorale en parlementaire 
gerichtheid van politieke partijen leidt vaak tot 
klachten over incidentenpolitiek en het 'isolement 
van het Binnenhof'. In de internationale politicolo
gische literatuur zijn ontwikkelingen gesignaleerd 
in de richting van catch-all-partijen, 'electoraal-

4· R.A. Koole, De opkomst van de moçlerne 
kaderpartij: veranderende partijoroanisatie in 
Nederland 1960- 1990, Utrecht, 1992, 
pp. 213 · 215. 
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professionele partijen' en 'kartelpartijen', die met 
elkaar de sterke gerichtheid op kiezers gemeen heb
ben en voorts worden gedomineerd door een par
tij-elite, die nauwelijks van partijleden afhankelijk 
is.5 Een dergelijke ontwikkeling van partijen is ook 
in Nederland mogelijk. In een analyse van de situ
atie in 1990 heb ik gesteld dat het zover nog niet 
was en dat daarom de Nederlandse partijen beter 
getypeerd konden worden als 'moderne kaderpar
tijen': te weinig leden om van een massapartij te 
spreken, een toegenomen gewicht van het 'fractie
complex' en een dominante rol van de partijtop, 
maar met voldoende interne democratie om hen te 
onderscheiden van de negentiende eeuwse, puur op 
het parlement gerichte, 'kaderpartijen' van notabe
len.6 

Naar Den Haaa? 
Juist de veranderingen waaraan politieke partijen 
de laatste drie decennia onderhevig zijn, onderstre
pen de noodzaak van een scheiding van het partij
voorzitterschap en het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer. Meer dan vroeger is het nodig dat de partij
organisatie een eigen gezicht behoudt om er voor te 
zorgen dat het functioneren van die organisatie niet 
bezwijkt onder het geweld van de Haagse politiek. 
Nogmaals: met name een sociaal-democratische 
partij dient hiervoor te waken. Ook het bestuur van 
de Duitse s P D is zich dat gevaar gaan realiseren. In 
een recente notitie stelt dat bestuur: 

'Die SPD will Mitgliederpartei bleiben und 
nicht zu einem bloBen Wahlkampfapparat wer
den, über den die Hauptamtlichen und die 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im 
Hinb)ick auf Medienwirkung verfügen'. 7 

Het is goed zich daarbij te realiseren dat in 
Nederland fracties op inhoudelijk gebied altijd al 
een overwicht hadden. De poging van Abraham 
Kuyper om de partijorganisatie te laten bepalen 

welke standpunten de ARP-fractie moest innemen, 
leidde in 1 894 tot een grote ruzie met de fractielei
der Lohman en uiteindelijk tot de oprichting door 
de laatste van de c Hu. Het idee van vertegenwoor
digers die slechts als mandatarissen van de partijor
ganisatie optreden, werd ook in de SOAP al snel 
verlaten. In een conflict met het door 'marxisten' 
gedomineerde partijbestuur stelde Traelstra in zijn 
beruchte brochure Inzake PartijleidinB ( 1906) dat de 
(dagelijkse) politieke leiding van een partij behoor
de te berusten bij de fractie. 8 In Nederland is nooit 
een situatie ontstaan zoals in België, waar wel 
gesproken wordt van een 'junta van partijvoorzit
ters' . 9 Het inhoudelijke overwicht van de fractie 
was daarvoor steeds te groot. 

Wel is het in de PvdA in het verleden herhaalde
lijk voorgekomen dat partijvoorzitters lid waren 
van de Tweede Kamer. De laatste was Anne 
Vondeling ( 1969-1971 ). Voor Koos Vorrink, voor
zitter van 1946-1953 (en Tweede Kamerlid), was 
een dergelijke personele unie zelfs niet genoeg. 
Partijbestuur, fractie en ministers moesten zijns 
inziens een eenheid vormen. 10 De partij diende de 
ministers onvoorwaardelijk te steunen. Het partij
bureau moest derhalve ook naar Den Haag verhui
zen om een' werkcentrum van de partij' te worden, 
waar de opstelling van partij, fractie en ministers op 
elkaar zouden worden afgestemd. Het huidige 
argument van 'synergie' tussen fractie en partij om 
een toekomstige verhuizing van het partijbureau 
naar Den Haag te beargumenteren, is dus niets 
nieuws. Het verschil is alleen dat destijds de partij
organisatie steviger was dan nu en dat verwante 
maatschappelijke organisaties een krachtig tegen
wicht boden tegen de Haagse 'kaasstolp'. Toen was 
het gevaar van inpalming van de partij-organisatie 
door de Haagse politiek minder groot dan tegen
woordig, maar zelfs toen ging de verhuizing niet 
door, vooral door verzet van de partijsecretaris en 
de gewesten. De door Vorrink gewenste verre-

5· 0. Kirchheimer, 'The Transforma
tion of the Western European Party 
Systems', in: J. LaPalombara en M. 
Weioer (red.), Politica] Parties en Politica] 
Development, Princeton, 1966, pp. 177-
2oo; A. Panebianco, Politica] Parties: 

7. Ablschlussbericht der Arbeitsaruppe 'Mit
aliederentwickluna' des s P o-Parteivorstandes 
unter der Leitune von Christoph Zöpel, 
Abteiling 1, Parteileben/Parteiorgani
sation, Bonn, sPo-Parteivorstand, 1995, 

PP· 4-5. 

ConsociationaHsm and the Reluctant 
Modernization of Belgian Mass Parties', 
in: Richard S. Katzen Peter Mair (red.), 
How Parties Oraanize: Chanae and Adap
tation in Party Oraanizations in Western 
Democracies, London, 1994, p. 95· 

Oraanization and Power, Cambridge, 
• 988; Richard S. Katzen Peter Mair, 
'Changing Modelsof Party Organization 
and Party Democracy: The Emergence 
ofthe Carte! Party', in: Party Polities, 
Vol. I, no. 1, 1995, pp. 5-28. 
6. Koole, 1992. op.cit. 

8. 'De Kamerfractie vertegenwoordigt 
de Partij, wel niet officieel, maar feite
lijk, in de Kamer, dus in de praktische 
politiek', geciteerd bij H. Buiting, 
Richtinaen- en partijstrijd in de SOAP, 

Amsterdam, 1989, p. 284. 
9· Kris Deschouwer, 'The Decline of 

1 o. M. Brinkrnan, 'Drees en de Partij 
van de Arbeid', in: H. Daalder en N. 
Cramer (red.), Willem Drees, Houten, 
1988, J?P· 64-69. De hierna volgende 
informatie over Vorrink enDrees is op 
dit artikel gebaseerd. 
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gaande integratie van de partijtop vond evenmin 
plaats. Drees behoorde op dit punt tot de belang
rijkste tegenstanders. Taken en verantwoordelijk
h den van regering, fractie en partijbestuur be
hoorden volgens hem gescheiden te zijn, al mocht 
er natuurlijk wel enig overleg zijn. 

Onder invloed van de democratiseringsgolf die 
vanaf de jaren zestig over Nederland spoelde nam 
de weerzin tegen cumulatie van macht toe. In de 
tamelijk legalistische politieke cultuur weerspiegel
de zich dat in een groei van het aantal bepalingen in 
statuten en reglementen die combinaties van func
ties in partijen onverenigbaar verklaarden. In de 
PvdA werd ook de combinatie van het partijvoor
zitterschap met het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer statutair onmogelijk gemaakt, al bleef de 
combinatie van een gewoon lidmaatschap van het 
partijbestuur met dat van de Tweede Kamer 
nadrukkelijk bestaan. Dit zou zo blijven totdat in 
1992 een grote schoonmaak werd gehouden onder 
dat soort bepalingen. Een commissie, onder voor
zitterschap van Van Kemenade, had daar in algeme
n zin voor gepleit teneinde de rigiditeit van de par
tijorganisatie wat te verminderen. 

Een pleidooi voor een combinatie van het partij
voorzitter chap met het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer heeft ook de commissie-Van 
Kemenade echter nooit gehouden. Integendeel, 
nadrukkelijk pleitte de commissie voor 'een voor
zitter die full-time voor de partij beschikbaar is', 
en omschrijving die door het partijcongres van 

maart 1992 werd overgenomen. Een dergelijk plei
dooi zou ook niet gepast hebben in de strekking van 
h t rapport, waarin immers op de noodzaak van een 
goed functionerende en duidelijke zichtbare partij
organisatie werd gewezen. 11 Het pleidooi voor een 
mind r rigide partijorganisatie was zeker geen vrij
bri f voor machtsaccumulatie. De reeds eerder 
genoemde bepalingen inzake de samenstelling van 
de kandidaatstellingscommissie, die daarna in het 
huishoudelijk reglement werden opgenomen, illus
tr ren dat die combinatie van functies niet is voor
zi n. In het geval van een acute noodsituatie maken 
d reglementen haar niet onmogelijk, maar ge
wenst is zij zeker niet. 

Dat laatste is ook in andere partijen het geval. 
Een combinatie met het lidmaatschap van de Eerste 

Kame; is bij het CDA en de VVD gebruikelijk, maar 
het lidmaatschap van de Tweede Kamer is taboe 
voor hun partijvoorzitters. Toen in 1980 voor het 
nieuwe CDA een voorzitter moest worden gevon
den als opvolger van de 'godfather' van het cDA-in
wording Steenkamp, diende deze volgens de toen 
geldende spelregels uit het ARP te komen. Twee 
kandidaten dienden zich aan: Bukman en Faber. De 
laatste was echter lid van de Tweede Kamer. In de 
bestuursvergadering van het CDA-in-wording werd 
gesteld dat een combinatie van de gewichtige func
ties van partijvoorzitterschap en lidmaatschap van 
de Tweede Kamer niet aanvaardbaar was in het 
nieuwe CDA. Dat zou teveel reminiscenties aan het 
verleden oproepen, toen veel macht was samenge
bald in de handen van slechts enkele personen. 
Omdat Faber zijn Kamerlidmaatschap niet wilde 
opgeven, werd Bukman voorzitter. 1 2 

Ad-hoc araurnenten 

Het zou daarom bevreemden als uitgerekend de 
PvdA, die het zo moet hebben van een goed func
tionerende partijorganisatie met een eigen gezicht, 
zou toestaan dat het · partijvoorzitterschap wordt 
gecombineerd met het Kamerlidmaatschap. Wil de 
ideeënvorming in de PvdA niet uitsluitend bepaald 
worden door 'Den Haag', dan is een zo krachtig 
mogelijke buiten-parlementaire organisatie nodig. 
Dat te bereiken is al moeilijk genoeg. Onder 
Rottenberg is geprobeerd een verstarde partij open 
te breken. Nieuwe manieren van meningsvorming 
werden geïntroduceerd. Nu is het zaak de nieuwe 
vormen van politieke participatie zodanig in de par
tijorganisatie te integreren, dat zij nieuwe leden 
aantrekt zonder trouwe leden af te stoten. 
Voorkomen moet worden dat de PvdA een 'discus
sie-circus wordt dat tijdelijk wellicht enthousiasme 
oproept, maar onherroepelijk zal leiden tot 
grote( re) frustratie, wanneer de uitkomsten van die 
discussies niet op ordentelijke wijze in het formele 
standpunt van de partij terecht kunnen komen. '3 

- Om dat proces te begeleiden is de actieve inzet van 
een partijvoorzitter nodig die niet bij voorbaat 
mede-verantwoordelijk is voor de standpunten van 
de Haagse Tweede Kamerfractie. In hun recente 
pamflet schrijven de Niet Nix-ers: 

'We willen een partij-organisatie die los blijft 

11 . liet rapport van de commissie-Van 
Kemenade beval aan de bezoldigde par
tijvoorzitter te handhaven en stelde 
voorts: 'het onderscheid tussen parle-

mentaire en ledenorganisatie moet 
gehandhaafd blijven'. Een partij om te kie

zen, Amsterdam, 199 1, p. 1 1. 

dina: deaeschiedenis van het CDA. 

's Gravenhage, 1992, p. 222. 

12. D. Verkuil, Een positievearondhou-

3 I 
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staan van de Haagse politiek. Een partij-organi
satie die haar volksvertegenwoordigers kritisch 
volgt en hen provoceert en stimuleert tot nieu
we menings- en ideeënvorming. Een partij
organisatie die het publieke debat organiseert 
en entameert, los van de waan van de dag'. 14 

'Percies!', zou ik haast zeggen. Juist daarom kan 
een discussie over de combinatie van functies niet 
worden afgedaan als een stokpaardje van een oude
re generatie. Afgezien van de reële mogelijkheid 
dat een oudere generatie niet per definitie ongelijk 
heeft, raakt een dergelijke discussie het hart van de 
partij. Daarom ook is zij niet te zwaar aangezet. 

Ad hoc-argumenten om de combinatie in dit ene 
geval bij Karin Adelmund te accepteren, kunnen 
evenmin overtuigen. Dat zij het voorzitterschap 
'onbezoldigd' zou gaan vervullen, lijkt voor een 
partij die altijd geldgebrek heeft aantrekkelijk, 
maar dient om principiële redenen verworpen te 
worden. Het betekent immers dat het 'salaris' van 
een Kamerlid voor een belangrijk deel gebruikt zou 
worden ten behoeve van een partij-organisatie en 
daar is het niet voor bedoeld. Indien partijen-in
nood extra geld van de overheid willen, dient dáár 
eerst een debat over gevoerd worden. 

Het argument dat Adelmund de mensen die op 
haar gestemd hebben niet in de steek wil laten, is 
lovenswaardiger. Nu is het zo dat een deel van de 
voorkeurstemmen niet zozeer op Adelmund zijn 
uitgebracht, maar gewoon op de eerste vrouw op 
de lijst, zoals dat steeds - ook in andere partijen -
het geval is. Maar dat argument wil ik hier niet han
teren. Belangrijker is de vraag of Adelmund 'haar' 
kiezers niet toch zal moeten teleurstellen, wanneer 
zij de zware taak van het partijvoorzitterschap op 
zich neemt in het belangrijke jaar vóór de verkiezin
gen van 1998. Hoeveel tijd blijft er dan voor het 
Kamerlidmaatschap over? Of andersom: staat een 

jull time baan als Kamerlid wel een serieuze vervul
ling van het partijvoorzitterschap toe? 

Ook de redenering dat er door de ziekte van 
Rottenberg sprake is van een 'noodsituatie' moet 
worden verworpen. Dat was het geval aan het begin 
van zijn ziekte en werd opgevangen door 'tweede' 

voorzitter Vreeman. Op het congres van februari 
aanstaande staat een reauliere verkiezing van de 
voorzitter op de agenda. Wel is het zo dat vrij laat 
bekend werd dat Rottenberg om gezondheidsrede
nen afzag van een mogelijke verlenging van zijn 
voorzitterschap. Indien dàt gegeven wordt gebruikt 
ter rechtvaardiging van de door Adelmund gewens
te combinatie van functies, zou het mijns inziens 
zuiver zijn dat het congres eerst uitspreekt dat de 
combinatie om de hierboven genoemde redenen in 
beginsel onwenselijk is, maar dat tijdelijke uitzon
deringen mogelijk zijn. 

Vervolgens kan het congres bezien of er in dit 
geval wel echt sprake is van een uitzonderingssitu
atie. Indien men dat zou vinden, zullen tevens de 
bepalingen in het huishoudelijk reglement be
treffende de kandidaatstellingscommissie (tijdelijk) 
moeten worden gewijzigd (namelijk dat de partij
voorzitter in dit geval geen lid is van die commis
sie). De zwaarte van de kandidatuur van Adelmund 
mag nooit worden aangevoerd om de regels maar 
aan de laars te lappen. Haar toezegging zich minder 
intensief met de kandidatenlijst te bemoeien, 15 is 
reglementair onvoldoende. Een democratische par
tij houdt zich immers aan haar eigen voorschriften. 

Indien het congres Adelmund wil verkiezen, 
ook al houdt zij vast aan de combinatie van functies, 
zou het uitdrukkelijk moeten bepalen dat die com
binatie niet langer mag duren dan tot (het eerste 
huishoudelijke congres na) de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen. Door die verkiezingen vervalt 
immers het argument dat Adelmund de kiezers die 
haar in 1994 voor een volle periode hebben geko
zen, in de steek zou laten. Een zichzelfrespecteren
de partij, waarvoor het 'eigen gezicht' zo belangrijk 
is, kan niet toelaten dat over de toestand na afloop 
van de tijdelijke uitzonderingssituatie nu onduide
lijkheid blijft bestaan. 

Het zou de PvdA sieren wanneer over de pro
blematiek van deze combinatie van functies een 
open en redelijke gedachtenwisseling kan plaatsvin
den, zonder verwijten aan de deelnemers ervan dat 
zij de partij of een kandidaat-voorzitter schade 
berokkenen. Maar dat spreekt in een democratische 
partij eigenlijk vanzelf. 

13 . De commissie-Van Kemenade waar
schuwde hier reeds voor: 'Een reëel ge
vaar dat het vrije debat in en rond een 
politieke partij bedreigt, is dat het een 
marginale vrijplaats wordt of blijft; vij 
geblad voor een bestuurderspartij, die 

zich voor de echt belangrijke zaken in de 
binnenwereld van politici, ambtenaren 
en beleidsadviseurs verschanst'; Een par
tij om te kiezen, p. 8. 

de Arbeid, Amsterdam, 1996, pp. 74-7 5. 
15. Max van Weezel, 'Karin Adelmund 
staat op' twéé banen', in: Vrij Nederland, 
14dccember 1996, pp. S-6. 

1 4· Lennart Booij en Erik van Bruggen 
(red.), Niet Nix: ideee'n voor de Partij van 
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SOCIALE ZEKERHEID BIJ DE TIJD 

Variëteit als 
beginsel 

D PvdA-nota Sociale zeker- Zorg apart? 
held bij de tijd is een aan
win t. Al is het alleen maar 
om de stijl waarin deze 
geschreven is. Het is een 
afrekening met de tobberi
ge sociaal-democratische 
houding al het bestaande te 

JET BUSSEMAKER 
Tot zover de stijl. Nu de 
inhoud. Ook op dat punt 
verdient het rapport lof. Er 
zit een aantal waardevolle 
gedachten in . Ik denk aan 
de bescherming van Rex-

Lid van de redactieraad van s&.P; 
universitair docent bij de vakgroep politicologie 

en bestuurskunde van de vu 

b schermen en al het nieu-
we te wantrouwen omdat dat ten koste zou gaan 
van de zwakkeren. Natuurlijk moet een stelsel van 
o ia! zekerheid rechtvaardig zijn, maar wat recht-

vaardig was in de jaren vijftig, hoeft dat nu niet 
meer te zijn. De nota is ook een afrekening met de 
neiging over sociale zekerheid vooral in financiële 
termen te spreken, zonder na te denken over de 
vraag waar men eigenlijk naar toe wil. Natuurlijk 
moet een stelsel van sociale zekerheid betaalbaar 
zijn, maar wanneer in discussies alleen argumenten 
van financiële haalbaarheid serieus worden geno
men, betekent dat de doodklap voor elke creativi
t it en politieke visie. 

H trapport rekent ook af met de idee dat het in 
de sociale zekerheid om heel technische en inge
wikkelde kwesties gaat, waarover eigenlijk alleen 
nog maar enkele sociale zekerheidstechneuten mee 
kunnen praten. Ik wil absoluut niet de suggestie 
wekken dat de materie gemakkelijk is. Natuurlijk 
zit er een aantal la tige en technische vraagstukken 
n problemen aan vast, maar het al te gemakkelijk 

gebruik van dit argument gaat voorbij aan de socia
le uitgangspunten van het stelsel. Tenslotte rekent 
de nota ook af met het idee dat het in de sociale 
z kerh id vooral om een uitvoeringsprobleem gaat. 

atuurlijk moet een stelsel uitvoerbaar zijn, maar 
waar iets uitgevoerd moet worden, dient allereerst 
het id eer achter goed in elkaar te zitten. 

H t rapport vermijdt al deze valkuilen. De 
gebruikte voorbeelden zijn bovendien aansprekend 
en illustratief, de toon is inspirerend en optimis
tisch n de opbouw concreet. Kortom, het is helder 
n toegankelijk geschreven. 

werkers, het individualise
ren van een deel van de bij

stand en het invoeren van de negatieve inkomsten
belasting. Enkele van die punten zijn al door andere 
auteurs besproken (zie s&.P 11, 1996) . Ik wil hier 
ingaan op een ander thema dat mij na aan het hart 
ligt: veranderingen in de levensloop- en leef- en 
werkpatronen en de gevolgen daarvan voor het 
stelsel van sociale zekerheid. Dat is relevant als het 
om de Participatiewet gaat, en dan met name de 
waardering die voor onbetaalde arbeid wordt uitge
sproken, het gebruik maken van 'onbenutte kwali
teiten' en het meer dan nu toelaten en stimuleren 
van bijverdiensten. De huidige bijstandswet is nog 
teveel geënt op veronderstellingen uit een verleden 
tijd. 

Bij het rekening houden met nieuwe leefpatro
nen gaat het in het bijzonder ook om de bescher
ming van inkomen in relatie tot arbeidsmarktparti
cipatie en andere sociale verantwoordelijkheden, 
waaronder zorgtaken. Op dit terrein doet de nota 
een aantal interessante voorstellen, waaronder die 
van de wet op de loopbaanonderbreking en het spa
ren van tijd voor zorg of scholing via social mi/es. 
Met name door het introduceren van spaarelemen
ten wordt zowel tegemoet gekomen aan de maat
schappelijke betekenis van zorgtaken en scholing, 
als aan de behoefte van keuzevrijheid. Ik zal op 
beide punten ingaan, te beginnen met het eerste. 

Ik ondersteun de voorstellen om binnen het 
stelsel van sociale zekerheid rekening te houden 
met meer gevarieerde leef- en werkpatronen. Zelf 
heb ik tijdens één van de voorbereidingsbijeenkom
sten van de commissie Adelmund benadrukt dat 
een stelsel aan moet sluiten bij zowel veranderin
gen in behoeften en wensen van burgers (bijvoor-

33 



34 
s &..o ' '997 

beeld ten aanzien van de vraag voor wie of wat ze 
verantwoordelijkheid zijn en wie meeverzekerd 
moeten worden) als bij veranderingen in de levens
loop van individuen. Bij dat laatste gaat het erom 
dat mensen op het ene moment meer behoefte aan 
geld en op een andere moment meer behoefte aan 
tijd of zorg hebben. Ook kan worden verwacht dat 
mensen minder vaak hun hele leven lang bij dezelf
de baas zullen blijven werken op een vast - al dan 
niet fulltime - contract. Voorstellen voor loop
baanonderbreking en het sparen van sociale zeker
heid, al dan niet met een premie wanneer de 
gespaarde punten aan nastrevenswaardige doelen 
worden besteed (de social miles) kunnen daaraan 
tegemoet komen. Er zitten echter ook lastige kan
ten aan. 

Zo is het de vraag of er onderscheid moet wor
den gemaakt tussen taken die mensen buiten de 
arbeidsmarkt verrichten. Zelf ben ik geneigd geen 
eisen te stellen aan het opnemen van de gespaarde 
tijd. Deze optie heeft als voordeel dat de overheid 
geen controle uitoefent op hetgeen mensen buiten 
de arbeidsmarkt doen: het is aan henzelf om te 
bepalen of ze de tijd gebruiken voor zorgtaken, 
scholing, vrijwilligerswerk of wat dan ook. Die 
optie heeft echter ook een nadeel. Doordat alle 
activiteiten buiten de arbeidsmarkt aan elkaar gelijk 
gesteld worden, is het moeilijk om het sparen voor 
bepaalde 'goede doelen' te ondersteunen, bijvoor
beeld door gespaarde tijd te verdubbelen of fiscaal 
te ondersteunen. Men moet ofwel vertrouwen op 
het feit dat mensen hun tijd goed en nuttig zullen 
besteden en iedereen die spaart een bonus geven, 
ofwel afzien van elke invloed daarop. 

Maar er zijn ook meer principiële tegenargu
menten mogelijk tegen het gelijkstellen van activi
teiten buiten de sfeer van de arbeid. Zo pleitte de 
juriste Mies W esterveld tijdens een door Rosa (een 
organisatie van PvdA-activiteiten) georganiseerde 
discussie ervoor om verder te werken aan integratie 
van zorg in het stelsel van sociale zekerheid, alvo
rens deze te verbinden aan andere maatschappelijke 
bezigheden. Haar argument is dat zorg te belangrijk 
is om nevengeschikt te maken aan andere activitei
ten. Ik stel daar tegenover dat de overheid niet voor 
mensen moet willen bepalen wat ze buiten hun 
arbeidsleven doen. Bovendien ben ik bang dat zorg, 
voorzover erkend als maatschappelijk nuttige 
arbeid, vooral de zorg voor kinderen in tweerela
ties zal betreffen, wat nieuwe discriminatie met 
zich meebrengt voor mensen zonder kinderen en in 

minder duidelijke gezinsrelaties. 
Kortom, ik ben nog niet overtuigd van mijn 

ongelijk, maar vind tegelijkertijd dat de keuze die in 
het rapport is gemaakt (zorg èn scholing) meer ver
antwoording had verdiend. 

Keuzevrijheid: tot hoever? 

Het idee van sparen heeft onder andere de bedoe
ling de keuzevrijheid te vergroten. Ik denk ook 
zeker dat er veel behoefte is aan flexibele regelin
gen. Maar bureaucratische rompslomp moet daar
bij wel vermeden worden . Dat is voor mij een 
andere reden om niet voor te willen schrijven wat 
mensen met hun gespaarde 'social miles' doen. Of 
ze nu gaan zorgen, studeren, politiek bedrijven of 
vissen - het gaat de overheid niets aan. Zodra je 
meer selectie aan wilt brengen zal je in een bureau
cratische mallemolen terecht komen waarin van 
alles en nog wat geregistreerd moet worden. 
Onbedoeld leidt het doel om tot keuzevrijheid te 
komen dan alsnog tot betutteling. 

Het is niet simpel om in de huidige complexe 
samenleving op een goede manier vorm te geven 
aan meer keuzevrijheid. Dat blijkt ook uit het veel 
voorkomende misverstand dat keuzevrijheid ver
groot zal worden door het stimuleren van de 
marktwerking in de sociale zekerheid. De gevolgen 
hiervan hebben we in de praktijk al mee kunnen 
maken. Iedereen moet steeds meer zelf een sociale 
zekerheidstechneut worden om de beste oplossing 
te vinden voor het wAo-gat, de consequenties van 
de nieuwe A N w, de invulling van pensioen etcete
ra. Persoonlijk wil ik al die papiertroep niet - dat is 
niet het soort keuzevrijheid die ik belangrijk vind. 
Ik heb alle folders en brieven met modellen en 
rekenvoorbeelden net zo lang laten slingeren totdat 
de termijn waarbinnen ik actie moest ondernemen 
verstreken was. Toen kon ik ze met een gerust hart 
in de vuilnisbak gooien. 

Privatisering en beperking van de uitkering zijn 
dus zeker niet hetzelfde als keuzevrijheid, zo wil ik 
maar zeggen. Ook een overheid kan meer rekening 
houden met variatie in behoeften - ze moet daar 
zelfs het voortouw innemen - door ruime normen 
te bieden en niet al te gedetailleerd te willen zijn. 
Want dat laatste verkleint in plaats van vergroot de 
keuzevrijheid eerder. Over die grenzen van dit 
wankele evenwicht vind ik de nota niet erg duide
lijk. 

Dan is er de vraag in' hoeverre sparen en verze
keringen met elkaar zijn te combineren. Terecht 
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wordt gesteld dat hier een lastig probleem ligt. 
paren veronderstelt immers dat er een spaarreke

ning komt die naar eigen inzicht gebruikt kan wor
den. Het geld om te sparen moet ergens vandaan 
komen, hetzij door de premie te verhogen of door 
een deel van de bestaande rechten in het spaardeel 
onder te brengen. Die laatste mogelijkheid heeft als 
nad cl dat mensen die hun spaarpunten hebben 
opgebruikt, bijvoorbeeld doordat ze zich gingen 
scholen, hun uitkering verliezen wanneer ze een 
jaar later werkloos worden. Daarom stellen de 
auteurs dat sparen geen alternatief is voor algemene 
verzekeringen. Dat zou namelijk de solidariteit in 
gevaar brengen. Bovendien dreigt de inkomenson
gelijkheid toe te nemen, aangezien mensen met 
hoge inkomens ook meer kunnen sparen. Daarom 
wordt sparen als puur individuele oplossing gezien; 
ni t meer dan een aanvulling op de verzekeringsge
da hte. 

Daar zit veel in. Immers, werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid zijn collectieve niet-beïn
vloedbare risico's die je niet met sparen kunt dek
ken. De scheiding tussen verzekeren en collectieve 
r g Jingen enerzijds en sparen en individuele rege
lingen anderzijds lijkt me op het moment onvermij
delijk. Vermeden moet echter worden dat er een 
hiërarchisch onderscheid ontstaat tussen traditione-
1 zekerheid - in de zin van bescherming van inko
mens - en nieuwe 'aanvullende' mogelijkheden 
zoals zorg en scholing. Dat zou de valse tegenstel
ling tus en solidariteit en individualisering, die zo 

mo ilijk te doorbreken bleek, immers weer kun
n n bevestigen. In de praktijk spelen bij zorg en 
choling deels ook collectieve elementen een rol, 
n spelen bij het inkomen deels individuele factoren 

m e (bijvoorbeeld of je alleen voor jezelf of ook 
voor anderen een inkomen verdient). 

Het juiste midden 
H t zoeken naar manieren om aansluiting te vinden 
bij nieuwe leef- en werkpatronen kan zich natuur
lijk niet beperken tot de sociale zekerheid. Het is 
nodig ook naar arbeidswetgeving en regulering te 
kijken. Zo valt te denken aan het verder ontwikke
len en stimuleren van het zogenaamde 'cappuccino
model', aan manieren om verlofregelingen (waar
ond r paren) aantrekkelijker te maken voor werk
gever en aan het goed verzekeren van werk- en 
loopbaanonderbrekingen. Ook het vormgeven van 
zorg- en scholingsverlof in cAo's is belangrijk -
anders zal immers teveel afhangen van het spaarsys-

teem. De nota is op deze punten niet erg duidelijk 
en beperkt zich tot het noemen van incidentele 
voorbeelden. 

Duidelijk is wèl dat het toekomstige stelsel van 
sociale zekerheid van Adelmund c.s. een bepaalde 
inrichting van de arbeidsmarkt veronderstelt. Het 
past net zo min bij de traditionele 'maatman
arbeidsmarkt' als bij een individualistisch 'vrijheid
blijheid model'. Niet voor niets stelt men in het 
rapport vast dat de toekomst is aan een ontspannen 
arbeidsbestel, waarin andere vormen van arbeid 
dan alleen betaalde arbeid erkenning krijgen, een 
herverdeling van arbeid plaatsvindt en een breed 
participatiebeleid wordt gevoerd. Dat perspectief is 
zonder meer aantrekkelijk. De samenhang tussen 
het type arbeidsmarkt en de vormgeving van het 
stelsel van sociale zekerheid had in dit verband wel 
iets meer uitgewerkt mogen worden. 

Maar ook zonder dat biedt 'Sociale zekerheid bij 
de tijd' duidelijke winst. Het zet ideeënvorming en 
creativiteit weer voorop, is offensief in plaats van 
defensief, is toekomstgericht in plaats van alleen 
maar terugblikkend en toont een geïntegreerde 
aanpak van problemen in plaats van een gefragmen
teerde. Het gaat dus weer ergens over: het gaat 
over mensen, over hun wensen en hun problemen. 
Het is daarom te hopen dat het niet bij één nota 
blijft. Ook op andere terreinen is · er dringend 
behoefte aan inspirerende offensieve denkbeelden, 
gevat in duidelijke, herkenbare voorbeelden en 
keuzen. Ik noemde al de relatie met de arbeids
markt, maar we kunnen even goed denken aan de 
infrastructuur van Nederland, het onderwijs- en 
cultuurbeleid of beleid op het terrein van vrijwilli
gerswerk en persoonlijke en maatschappelijke 
dienstverlening. 

Het belangrijkste winstpunt van het rapport 
vind ik dat het expliciet redeneert vanuit waarde
ring voor individuele (keuze)vrijheid en maatschap
pelijk variëteit en niet vanuit de klassiek sociaal
democratische en paternalistische gedachte dat we 
moeten zorgen voor de zwakkeren. Nog aardiger is 
dat met die verschuiving van perspectief de vraag 
naar rechtvaardigheid en solidariteit niet verloren is 
gegaan. En het alleraardigste is om te merken dat 
het misschien niet zoveel uitmaakt vanuit welke 
optiek je redeneert, zolang je maar serieus met 
zowel solidariteit als individualiteit en met zowel 
rechtvaardigheid als keuzevrijheid rekening houdt. 
'Sociale zekerheid bij de tijd' geeft daarin het mid
den aan, in de goede betekenis van het woord. 
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PUNT VAN VERTREK I 

CABO D E ROCA 

dit is nu de rots 
waar land ophoudt 
en zee begint 
ga tot waar je vliegen moet 
en gil zo hard je kan 
voordat één enkel oog 
van Portugal 
dit zag en zei 
was de grens overal en nergens 
stapte je over de rand 
zonder gevaar 
en stierf 
zonder dat je het merkte 

PHILIP ING ELSE 

Commentaar Het debuut van een dichter, 

di e de plaats opzoekt waar de halfblinde 

Portugees Camoëns zee koos. Op weg 

naar Het Verboden Rijk .... ? 

Waarheen en waartoe . n o 
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BOEKEN 

Krijgsmachthervor
mer tegen wil en 
dank? 

Jan Geert Siccama bespreekt: Relus ter 

Beek, Manoeuvreren: herinnerineen aan 

Plein 4, Amsterdam: Balans, 1996. 

De Koenen-Endepols geeft twee 
betekenissen van het woord 
'manoeuvreren', te weten: '1. 
kunst- of handgrepen uitvoeren; 
2. manoeuvres houden'. De eer
ste betekenis dekt heel aardig het 
politieke bedrijf zoals Relus ter 
Beek dat in zijn jaren als Minister 
van Defensie (1989-1994) heeft 
beoefend, de tweede slaat op het 
krijgsbedrijf zelf. 

Vooral in het omzeilen van 
politieke klippen heeft Ter Beek 
zich blijkens zijn memoires een 
meester getoond. Reeds bij zijn 
aantreden stond voor hem 'vast 
dat de veranderingen in de we
reld tot een andere krijgsmacht 
zouden leiden. Maar ik wist niet 
of ik wel voldoende steun zou 
krijgen voor het doorvoeren van 
alle veranderingen. Dat gold 
zowel voor mijn eigen partij, als 
voor de krijgsmacht' (p. 14). 
Over de steun van de Partij van de 
Arbeid toont Ter Beek zich rond
uit ontevreden: 'Uitzonderingen 
daargelaten, maar overdreven 
veel hulp van de partij tijdens 
mijn ministerschap heb ik niet 
gehad' (p. 259). Daarentegen is 
hij er uiteindelijk wel in geslaagd 
de krijgsmacht mee te krijgen. 
Krachtens de in 199 3 gepresen
teerde Prioriteitennota werd het 
aantal personeelsleden van de 
Koninklijke Landmacht meer dan 
gehalveerd. Met steun van de 
twee andere krijgsmachtdelen 

(Koninklijke Marine en Konin
klijke Luchtmacht) slaagde de 
minister erin aan het verlangen 
van de Tweede Kamer om én te 
bezuinigen én de dienstplicht af te 
schaffen, tegemoet te komen. 
Volgens Ter Beek ging het in zijn 
functioneren als minister om drie 
dingen: 'Weet de minister waar
over hij het heeft? Met andere 
woorden: beschikt hij over de 
juiste informatie? Verder is het de 
vraag of hij zijn pappenheimers 
kent, weet hij binnen zo'n grote 
organisatie wie de "troublema
kers" en wie de "troubleshooters" 
zijn? Ten slotte: kent hij de 
besluitvormingsprocessen bin
nen het ministerie, kent hij "de 
wetten van Plein 4"?' (p. 2 21 ). 

In deze opsomming mist men 
de politieke doelstellingen die de 
minister zelf wilde bereiken. 
Welke veranderingen wenste hij 
door te voeren, welke koers 
wilde hij varen? Juist op dit punt 
is de ambtsperiode van Ter Beek 
buitengewoon interessant. Ten 
eerste omdat zich in die vijf jaar 
inderdaad de twee grootste wijzi
gingen in de militaire politiek 
sedert de Indonesische onafhan
kelijkheidsstrijd hebben voltrok
ken: verschuiving van optreden 
naar buiten het verdragsgebied 
van de NA v o en afschaffing van 
de dienstplicht. Ten tweede om
dat uitgerekend Relus ter Beek 
ten aanzien van deze beide kwes
ties uitkwam op standpunten die 
precies tegengesteld waren aan 
de opvattingen die hij voordien 
had gehuldigd. Die positiewisse
lingen kunnen alleen verklaard 
worden uit zijn voortdurende po
litiek manoeuvreren . Hierbij 
werd niet zozeer op de merites 
van argumenten gelet, maar op 
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de vraag of personen en groepen 
tot zijn voor- of tegenstanders 
werden gerekend. Heel het boek 
is dan ook doortrokken van dit 
vriend-vijand denken, waarbij 
het aantal vrienden het aantal 
tegenstanders overigens ruim
schoots overtreft. 

Ter Beek is zelf overigens wel zo 
eerlijk deze drastische koerswij
zigingen toe te geven. Zo moest 
hij bij de Nederlandse deelname 
aan de Tweede Golfoorlog reke
ning houden met een door hem in 
1987 ingediende motie die optre
den van de marine tijdens de 
Eerste Golfoorlog had proberen 
te verbieden: ' Intussen kon ik 
nog een koekje van eigen deeg 
verwachten' (p. 26). In 1990 
maakte hij als 'sociaal-demo
craat' nog 'onomwonden' een 
'principiële keuze voor de dienst
plicht' (p. 1 35). Ook in 1991 
vond hij afschaffing van de dienst
plicht 'niet aan de orde'. Ik vond 
dat niet wenselijk vanwege de 
verankering van de krijgsmacht in 
de samenleving' (p. 77). Maar 
anderhalf jaar later, bij de voor
bereiding van de Prioriteiten
nota, had de minister zijn mening 
herzien: 'De kogel ging door de 
kerk. Ik was van mijn geloof 
gevallen, of beter afgegroeid. Ik 
zou het kabinet voorstellen dat de 
Nederlandse krijgsmacht uit lou
ter beroepsmilitairen zou gaan 
bestaan' (p. 154). Van doorslag
g vend belang voor deze koers
wijziging was de overtuiging dat 
dienstplichtigen niet tegen hun 
zin bij v N-operaties konden wor
den ingezet. Maar voor die opvat
ting droeg Ter Beek als Kamerlid 
mede verantwoordelijkheid. Hij 
had ook het standpunt kunnen 
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innemen dat bevordering van de 
internationale rechtsorde ook 
voor dienstplichtigen een plicht 
tot uitzending impliceerde, zoals 
die ook voor de verdediging van 
het NAvo-gebied gold. 

De paradox in Ter Beek's minis
terschap is in mijn ogen dat hij 
heel verstandige veranderingen 
heeft doorgevoerd, maar dat dit 
zijns ondanks is gebeurd omdat 
hij voordien tegengestelde doel
einden koesterde. Tegen deze 
achtergrond doet zijn kritiek op 
drie bespiegelingen over de 
Prioriteitennota in het nummer 
van apri l 199 3 van Socialisme &.. 
Democratie vreemd aan: 'Groot 
was mijn verbazing dat de redac
tie van dit wetenschappelijke tijd
schrift aan drie uitgesproken cri
ticasters had gevraagd om in het
zelfde nummer mijn artikel met 
de grond gelijk te maken. Wat 
andere politieke partijen niet was 
gelukt, zou mijn eigen partij ken
nelijk wel even voor elkaar bok
sen' (p . 26o). Omdat ik zelftot 
een van de 'uitgesproken criticas
ters' wordt gerekend, hecht ik 
eraan duidelijk te maken dat ik al 
in mei 1990 in de Clingendael
publikatie Dienstplicht: cifschtffen 
if uitbreiden? voor afschaffing van 
de dienstplicht pleitte en van 
meet af aan een ruime deelname 
aan operaties buiten NA v o 
verdragsgebied voorstond. Ik had 
slechts bezwaren tegen het 
eufemistisch taalgebruik ('vrede 
afdwingen', 'vredesoperaties', 
'crisisbeheersing'), waarmee het 
nieuwe beleid werd verkocht. 

Dat de werkelijkheid van de 
oorlog schril afstak bij deze ver
goelijkende terminologie bleek 
twee jaar later in de enclave 

Srebrenica. Ter Beek' s memoires 
kunnen, evenals die van de enkele 
maanden daarvoor gepubliceerde 
herinneringen van de bevelheb
ber van de landmacht Hans 
Couzy, stellig ook gelezen wor
den als een poging zijn straatje 
voor wat betreft de uitzending 
van Nederlandse troepen naar dit 
'veilig toevluchtsoord' (ook 
weer zo'n positief klinkende 
term) zo goed mogelijk schoon te 
vegen. Ook op dit punt zette de 
minister niet zelf een lijn uit, 
maar Üet de uitkomst afhangen 
van de posities van anderen. Zo 
werd de keuze van de enclaves 
bepaald door 'het grote belang 
dat de Unprofor-commandant 
hechtte aan de uitvoering van 
resolutie 8 3 6, waardoor voor 
Dutchbat slechts één opdracht 
overbleef: Srebrenica en Zepa' 
(p. 2o2). Uiteindelijk spraken 
ook de militaire adviseurs geen 
veto uit, al was het voor de goede 
verstaander duidelijk dat chef 
defensiestaf Van der Vlis en 
Couzy overwegend bezwaren 
hadden. Ten onrechte geloofde 
Ter Beek dat 'close air support' 
afdoende zou zijn om een aanval 
op Srebrenica af te schrikken (p. 
2o4) . Zelfs nu nog is hij tegen
strijdig over het mandaat van de 
onder zijn verantwoordelijkheid 
uitgezonden Nederlandse een
heid: 'Vechten was niet de 
opdracht van Dutchbat en dat had 
ook geen zin tegen de Servische 
overmacht. het lot van de enclave 
was allang bezegeld: de wereld
gemeenschap heeft nimmer de 
eenheden en de middelen be
schikbaar gesteld om de enclave 
tegen een Servische aanval gewa
penderhand te kunnen verdedi
gen' (p. 214). Mocht men nu wel 
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of niet vechten/verdedigen ten
einde de moslims te beschermen? 

Ter Beek neemt wel de volle 
verantwoordelijkheid voor de 
uitzending van Dutchbat naar 
Srebrenica (p. 2 1 5)-. In een radio
uitzending (Welingelichte Kring
en van de v PRo op 8 november 
1996) heeft hij daaraan toege
voegd dat het tragische lot van de 
enclave voor hem reden tot aftre
den zou zijn geweest. Het is trou
wens niet correct datTer Beek in 
de periode dat het besluit tot uit
zending viel, niemand heeft ge
hoord die tegen uitzending pleit
te. Zo vond mede naar aanleiding 
van het door schrijver dezes 
gepubliceerde artikel 'Het einde 
der vredesmachten?' (Socialisme&.. 
Democratie, december 199 3) een 
discussie in de PvdA-werkgroep 
buitenland plaats, waar de minis
ter van tal van bezwaren tegen de 

Stalinist in de polder 

A.A. de Jonge bespreekt: I gor 

Cornelissen, Pa u/ de Groot, staatsvijand nr. 

1. Een bioar<ifische schets. Amsterdam: 

Nijgh & Van Ditmar, 1996. 

'Deze oud-diamantbewerker in
trigeert me sinds mijn jeugd', 
aldus schrijft !gor Cornelissen in 
de eerste alinea van zijn biografie 
van Paul de Groot. Deze man is 
een opmerkelijke figuur in onze 
politieke geschiedenis want van 
19 3 8 tot 1 977 (met twee jaar 
onderbreking in de oorlog) leidde 
hij de Communistische Partij van 
Nederland (CPN), de laatste elf 
jaar achter de schermen als 'erelid 
van het partijbestuur'. Geen 
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riskante missie in Srebrenica kon 
kennisnemen . Bij een menings
peiling staken uiteindelijk twee 
tegenstanders hun vinger op. Te 
vrezen valt dat het informele cir
cuit waarbij de bewindsman vol
gens eigen zeggen te rade placht 
te gaan zich in dit geval onvol
doende kritisch heeft opgesteld. 
Maar dan nog had Ter Beek 
wederom zelf zijn koers moeten 
bepalen. 

Eén niet onbelangrijke partijge
noot moet over het functioneren 
van Ter Beek toch redelijk tevre
den zijn geweest: Wim Kok. 
Over hem zegt de huidige Com
missaris van de Koningin in 
Drenthe: 'Ik koesterde en koes
ter geen "hard feelings" in de 
richting van Wim . Integendeel. 
Natuurlijk heb ook ik wel eens 
een aanvaring met hem gehad. 

ander heeft zó lang achtereen een 
Nederland$e partij geleid en van 
geen andere leider was de greep 
op zijn partij zó totaal. Dat is des 
te opmerkelijker omdat De 
Groot bepaald geen charismati
sche persoonlijkheid was. Hij was 
geen begenadigd redenaar, geen 
verzoener van tegenstellingen en 
geen aangenaam mens in de om
gang, maar grillig, achterdochtig 
en egocentrisch. De vraag 'wat 
had die man dan toch?' heeft dan 
ook velen gefascineerd, maar dat 
waren bijna altijd partijgenoten of 
ex-partijgenoten van De Groot. 
Tegenstanders van de c P N, hetzij 
van links hetzij van rechts, zagen 
hem meestal als een niet alleen 
onsympathieke maar ook onbe-

Zoals van veel partijgenoten vond 
ik ook van hem dat hij wel eens te 
veel alleen oog had voor de 
financiële opbrengst van de ver
anderingen bij Defensie en te 
weinig begrip voor het taaie 
gevecht om herstructurering en 
verkleining gelijk op te laten 
lopen' (p. 256). Tijdens Ter 
Beek's regeerperiode werden de 
militaire uitgaven inderdaad met 
niet minder dan 21,8 procent 
verminderd. Dit kwam zeer goed 
van pas bij de verkleining van het 
financieringstekort, waaraan Kok 
onder andere in het kader van de 
E M u prioriteit verleende. 

JAN GEERT SICCAMA 

Hoifd ifdelinB onderzoek Instituut 

'Clinsendael' en Hoosleraar Krijgs

seschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht 

kwame politicus. 
De voormalige trotzkist Igor 

Cornelissen is een uitzondering: 
al vele jaren heeft hij zich van bui
tenaf intensief bezig gehouden 
met de CPN en meer in het bij
zonder met haar langjarige leider. 
Tegenover laatstgenoemde was 
hij lange tijd zeer negatief. Zo 
leverde Cornelissen in Vrij 

Nederland van 2 7 november 1 9 6 5 
('Het slechte geheugen van Paul 
de Groot') een vernietigende kri
tiek op het eerste deel van De 
Groots memoires. Onder het 
mom van zelfkritiek had De 
Groot zich daarin volgens Corne
lissen sc~uldig gemaakt aan grove 
geschiedvervalsing. Nog feller 
van toon was het artikel 'De 
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levensloop van een rancuneuze 
intrigant' (vN 22-4-1966). In 
198 3 bleek echter bij het ver
schijnen van Cornelissens auto
biografie Van Zwolle tot Brest
Litovsk dat diens oordeel over de 
inmiddels in ongenade gevallen 
PX-CPN-leider wat milder was 
geworden. In 1981-82 had Cor
nelisscn, zo bleek, tweemaal te
vergeefs geprobeerd met de 
Groot persoonlijk in contact te 
komen. Dat De Groot in de oor
log enige tijd ondergedoken zat in 
de straat in Zwolle waar Cor
nelissen opgroeide, zal ook een 
rol hebben gespeeld . 

Vermoedelijk is het hier be-
proken boek ontstaan uit de 

behoefte bij Cornelissen om na 
zijn vroegere fel negatieve publi
caties nu te komen tot een genu
anceerd en evenwichtig oordeel 
over de mens Paul de Groot. De 
politieke ontwikkelingen van de 
laatste tijd hebben hem dit ook 
mogelijk gemaakt. Ten eerste: nu 
de vroegere communisten tegen
standers niet meer als melaatsen 
uit de weg gaan, heeft Corne
lissen door middel van gesprek
ken of briefwisseling uitgebreid 
informatie kunnen krijgen van De 
Groots vroegere medewerkers 
en verwanten. En ten tweede 
h eft hij inzage kunnen krijgen in 
het dossier van de BVD, waarin 
onder andere de door die dienst 
bij De Groot afgeluisterde 
gesprekken staan opgetekend. 
Vanaf eind jaren '5 o had de B v o 
namelijk afluisterapparatuur aan
gebracht in het huis van de CPN
leider. Bij alle begrip voor de bij
zondere problemen van de 
Koude Oorlog blijf ik het schan
dalig vinden dat in de 'democrati
sch rechtsstaat' Nederland zo'n 
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wederrechtelijke inbreuk op de 
privacy van burgers jarenlang 
mogelijk is geweest . 

'De mens De Groot ging me 
allengs méér interesseren dan de 
politicus die hij ook was', aldus 
Cornelissen (p. 8) . Als het zijn 
doel was, zoals ik dus vermoed, 
om eindelijk tot een fair oordeel 
over die mens te komen, dan is de 
schrijver daar volledig in ge
slaagd. Zelf heb ik in de periode 
1946- 1964 De Groot een keer of 
vijf in kleine kring meegemaakt -. 
naast de tientallen keren dat ik in 
openbare vergaderingen en con
gressen aan zijn lippen hing - en 
werd ik als zovelen door zijn per
soon gefascineerd. Welnu, ik kan 
zeggen dat ik mijn eigen herinne
ringen volledig terugvind in het 
door Cornelissen opgebouwde 
beeld van De Groot: zijn achterd
ocht, zijn grilligheid, zijn vermo
gen om de stemming te bederven 
en geestdrift te doden, zijn vaak 
kille en hautaine houding, maar 
ook zijn plotselinge uitingen van 
hartelijkheid. Verder komen ook 
die eigenschappen die hem tot 
een partijleider van formaat 
maakten naar voren: een sterke 
overtuigingskracht die wortelde 
in zijn haarscherpe gevoel voor de 
mentaliteit van zijn partijgeno
ten, en zijn taktische vaardighe
den in de afwisseling van aanval 
en terugtrekken. 

Als men echter van een bio
grafie meer verlangt dan een faire 
persoonsbeschrijving van de 
hoofdfiguur, dan schiet Corne
lissens boek tekort. Hoofdzaak is 
dat de politieke achtergrond van 
De Groots leven - de geschiede
nis van de c P N en zijn loopbaan 
binnen die partij - slechts frag
mentarisch wordt aangeduid. 

Daar deze achtergrond nog 
slechts bij weinigen voldoende 
bekend is, zal aldus slechts een 
kleine groep echt van het boek 
kunnen genieten. Nog minder 
vertelt de schrijver ons over de 
wijdere achtergrond, namelijk de 
internationale communistische 
beweging waarvan de CPN deel 
uitmaakte. Een belangrijke vraag 
blijft daardoor onderbelicht: in 
hoeverre was De Groot niet al
leen een gecompliceerde 'figuur 
apart', maar ook een represen
tant van het soort der stalinisti
sche partijleiders? 

Afvallig geworden c P N 'ers en 
halve sympathisanten vandec P N 
hebben Paul de Groot vaak gezien 
als de kwade geest, de man die de 
schuld zou zijn van de teruggang 
van die partij na 1 946. Tegen die 
zienswijze kan men echter aan
voeren dat alle Westeuropese 
communistische partijen, uitge
zonderd de Franse en Italiaanse, 
na een spectaculaire opkomst in 
1945-46 sterk terugliepen en dat 
die teruggang bij de CPN de eer
ste tien jaar langzamer ging dan 
bij de meeste zusterpartijen. Di
rect na de scheuring van 19 58 
verloordec P N meer dan de helft 
van haar kamerzetels, maar in de 
jaren daarna (tot 1977) herstelde 
zij zich geleidelijk. Wat Corne
lissen niet gezien heeft, is dat De 
Groots zwenking naar een jegens 
de Russen autonome koers vanaf 
1 96 3 - wellicht de origineelste 
daad van zijn leven - op een ver
keerde inschatting berustte. 
Door De Groot bedoeld als radi
calisatie, maakte deze autonomie 
de CPN in feite tot een 'nette' en 
geleidelijk alom geaccepteerde 
partij ... en daarmee uiteindelijk 
tot een overbodiae partij! 



Laat ik tot slot opmerken dat ik 
persoonlijk van Cornelissens uit
stekend geschreven boek zeer 
genoten en er ook veel van ge
leerd heb (vooral het laatste stuk, 

De vvn en het buiten
land: een labiele vrede 

Alvaro Pinto-Scholtbach bespreekt: 

G .A. van der List, De Macht van hetldee. 

De vvo en het Nederlandse Buitenlands 

Beleid, 1948-1994, Rijksuniversiteit 

Leiden, os wo Press, 1995. 

J. Voorhoeve, Labiele vrede, 

Noordwijk: Uitgeverij Balans, 1995. 

De politieke vormgeving van het 
buitenlandse beleid van Neder
land is tijdens de naoorlogse jaren 
vooral gedomineerd door (katho
lieke) christen-democraten. Dit 
wil echter geenszins zeggen dat 
andere partijen er wat dit betreft 
niet toe deden. Met het verschij
nen van De macht van het idee. De 

vv Den het Nederlandse buitenlandse 

beleid, 1948-1994 is de rol van de 
liberalen bij deze vormgeving sys
tematisch in kaart gebracht. 
Gerry van der List, wetenschap
pelijk medewerker van de libera
le Teldersstichting, is er met dit 
boek in geslaagd een zeer leesbare 
en uitstekend gedocumenteerde 
informatiebron te leveren over 
het buitenlands beleid van de 
VVD. Om het beeld zo compleet 
mogelijk te maken heeft hij voor 
dit promotie-onderzoek niet 
alleen gekeken naar het denken 
en handelen van Tweede Kamer
leden en bewindslieden, maar 
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over De Groots politieke val en 
laatste tien levensjaren, heeft me 
geboeid en ook wel ontroerd). 
Daarom betreur ik dat - wegens 
de hierboven gesignaleerde te-

ook naar dat van senatoren, euro
parlementariërs, liberale publi
cisten en de Teldersstichting. Het 
totaalbeeld dat men na veertien, 
voornamelijk historisch-beschrij
vende hoofdstukken krijgt, is ech
ter niet verrassend. De v v D 
onderschrijft, evenals de andere 
grote partijen, de noodzaak van 
een breuk met de vooroorlogse 
neutraliteits-politiek en gaat in de 
hitte van de Koude Oorlog het 
'God bless Am erica' geleidelijk 
luider zingen. Meer en meer 
wordt daarnaast in de Europese 
integratie een nieuwe vorm van 
evenwichtspolitiek gezocht. Ex
clusief voor de VVD, voorzover je 
van partijpolitieke verschillen in 
het buitenlands beleid kunt spre
ken, is haar fixatie op het natio
naal belang en een bijna natuurlijk 
wantrouwen jegens de buitenwe
reld. 

Liberaal? 

Wat schort aan dit boek van Van 
der List? In de eerste plaats het 
'idee' uit de titel. Aan het einde 
van de slotbeschouwing wordt 
een uitspraak geciteerd van vvD
buitenlandwoordvoerder Frans 
Weisglas: 'Het gaat om de macht 
van het idee. In de wereld van de 
banken is het geld belangrijk, in 
de buitenlandse politiek zijn het 
de ideeën die tellen'. Na meer 
dan 4-6o historisch-beschrijvende 
pagina's heeft de lezer alleen nog 

kortkomingen - de lezerskring 
van het boek kleiner zal blijven 
dan het verdient. 

A.A. DE JONGE historicus 

geen idee wat de vvD-ideeën zijn 
(buiten de idee fixe van behoud en 
versterking van de geprivilegieer
de (economische) positie van 
Nederland). Van een consistente 
afkeer van het kolonialisme en de 
inmenging in de interne aangele
genheden van andere staten, zoals 
nog te vinden was onder klassieke 
liberalen, was bij de vvDweinig 
sprake. In de jaren veertig en vijf
tig was de partij zowat de felste 
tegenstander van de onafhanke
lijkheid van Indonesië en de over
dracht van Nieuw-Guinea; vanaf 
de jaren zeventig was men fel 
gekant tegen het 'paternalisme' 
van Pronk, maar wel voor een 
sterke bemoeienis met Suriname 
en in het algemeen voor inmen
ging van 1 M F en Wereldbank in 
ontwikkelingslanden, en voor 
een krachtige stellingname tegen 
communistische regimes. Ook 
ten aanzien van andere klassiek 
liberale denkbeelden, zoals het 
geloof in vrijhandel en de pacifi
cerende werking van sterke inter
nationale economische relaties, 
was men weinig dogmatisch; vrij
handel was prima en moest overal 
worden gepropageerd, maar niet 
ten koste van de eigen economie 
(van het Europees landbouwpro
tectionisme is nog steeds geen 
afstand genomen), terwijl men 
van sterke economische relaties 
tussen Oost en West ook eigen
lijk ~iets moest hebben. 
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Dat politieke principes of ideolo
gieën in de buitenlandse politiek 
van staten geen alles overheers
ende rol spelen, is inmiddels een 
gangbare mening. Bepalend voor 
het buitenlands beleid is in de 
eerste plaats de positie van de 
nationale staat in het wereldsys
teem. Met die positie moeten 
'links'en 'rechts' rekening hou
den; de internationale speelruim
te laat alleen eigen accenten toe. 
Links legt het accent op de wer
king van het volkenrecht, inter
nationale solidariteit, ontwikke
lingssamenwerking, verbreiding 
van democratisering, collectieve 
veiligheid; rechts primair op de 
versterking van de eigen staat in 
de machtsstrijd tussen staten. Het 
buitenlands beleid van Nederland 
berust op een mix van beide per
spectieven. Vanuit deze optiek is 
het dan ook niet moeilijk om, 
zoals Van der List doet, de 
Nederlandse buitenlandse poli
tiek van deze eeuw in twee perio
den in te delen: een klassiek-libe
rale tot de Tweede Wereld
oorlog (dominantie van handels
belangen en een geringe drang 
om politieke macht te verwer
ven, wat ten grondslag lag aan de 
neutraliteits- of zelfstandigheids
politiek), gevolgd door een soci
aal-liberale periode tot nu toe 
(lidmaatschap EEG, EG, EU, 

NA v o, en preoccupaties met 
rechtvaardige wereldorde, ont
wikkelingssamenwerking). Het 
eigen accent van de VVD in deze 
context betreft de relatief sterke
re Atlantische affiniteit en een 
grotere scepsis ten opzichte van 
ontwikkelingssamenwerking. De 
liberalen zijn voor het overige 
onderhevig geweest aan de alge
mene kentering van de Neder-
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landse politiek. Van der List: 'de 
onvrede over de (sociale) gevol
gen van een laissez faire-politiek 
uitte zich in Nederland niet 
slechts in het streven de markt
economie een sociale dimensie te 
geven door de opbouw van een 
verzorgingsstaat, maar tevens in 
een actieve en constructieve bui
tenlandse politiek waarin, vanuit 
het besef van de ontoereikend
heid van non-interventie, geij
verd werd voor een mondiale 
eerbiediging van klassieke en 
sociale mensenrechten. De klas
siek-liberale binnenlandse en bui
tenlandse politiek van voor de 
Tweede Wereldoorlog werd 
geleidelijk een sociaal-liberale.' 

Maar welke rol speelde de 
Koude Oorlog hierin? De ont
dekking van het Zuiden, de inter
nationale betrokkenheid bij de 
Derde Wereld, stonden immers 
primair in het teken van de Oost
West tegenstelling en niet van de 
opbouw van een mondiale ver
zorgingsstaat. Zeker onder Luns, 
daarbij lang gesteund door de 
felle anti-communist Jacques De 
Kadt, stond ontwikkelings-sa
menwerking voornamelijk in het 
teken van het buitenlands beleid. 
Het hulpbudget was bovendien 
beperkt en gebonden. Reformis
tische ideeën kregen pas voet aan 
de grond vanafbegin jaren zeven
tig onder het ministerschap van 
Pronk, en daartegen was de VVD 
fel gekant. Van de 'hogere' doel
einden van het buitenlands be
leid, de klassieke en sociale men
senrechten van een ondeelbare 
internationale rechtsorde, was de 
vvD niet bepaald gecharmeerd. 
Dat blijkt vooral nu de Koude 
Oorlog voorbij is. Langzaam aan 
zien we hoe de VVD onder het lei-

derschap van Bolkestein een 
terugtrekkende beweging lijkt te 
maken richting de tijden van 
Oud. Nieuw wantrouwen jegens 
de buitenwereld en de nationale, 
cultuur-conservatieve wederop
bouw voorop. Van der List stopt 
te abrupt bij deze ogenschijnlijke 
koerswijziging onder Bolkestein 
en waagt zich niet aan een poging 
om diens betekenis voor het bui
tenlands beleid van de VVD te 
analyseren. Misschien heeft dat te 
maken met de roes waarin hij ver
keert nu er, zoals hij dat noemt, 
'nieuw leven in de brouwerij' is 
gekomen. Want de bewondering 
die Van der List aan de dag legt 
voor Bolkestein als eenzame, 
intellectuele woestijnheilige is 
bijna ontroerend: 'Hoe gefrus
treerd moet de naar discussie 
hunkerende Bolkestein zich ei
genlijk wel niet in zijn eigen partij 
voelen?' vraagt hij .zich af aan het 
slot. Hunkerend naar discussie 
binnen zijn eigen partij? Neem 
Gijs de Vries en Van Eekelen over 
'Europa' en Voorhoeve voor de 
rest van het beleid en je hebt een 
levendige discussie. 

Sociaal-liberale inspiratie 
Voorhoeve's boek Labiele vrede 
kan in dit licht worden be
schouwd als het oprechte betoog 
van een internationalist die zich 
aldus impliciet keert tegen het 
provincialisme van Bolkestein. 
Het is geen grondige analyse van 
de internationale turbulentie na 
1989. Voorhoeve heeft niet de 
pretentie gehad om 'wetenschap
pelijk' werk te verrichten, zoals 
hij dat zelf ook aangeeft. Hij for
muleert echter wel een aantal uit
gangspunten voor een actief 
vrede- en veiligheidsbeleid en dat 

43 



44 

is tegelijkertijd de grootste ver
dienste van dit boek. 

Betoog en uitgangspunten zijn 
gerelateerd aan een momentop
name van het huidige 'labiel
polycentrisch wereldbestel'. Het 
beeld na 26 korte essays is apoca
lyptisch; wanorde, overbevol
king, armoede en milieuvernieti
ging. Voorhoeve doet echter 
alsofhet vroeger anders was: rus
tiger, gestructureerder, minder 
bloed. Dat de wereldpolitiek ten 
tijde van de Koude Oorlog stabie
ler was zal niemand ontkennen, 
maar minder gewelddadig of 
rechtvaardiger? Op die vragen 
gaat hij niet in. 

Een zekere nostalgie naar 
vroegere tijden ontbreekt ook 
niet bij de beschrijving van de 
eerste decennia actiefN ederlands 
buitenlands beleid; de 'good old 
times ' toen Nederland nog een 
relatief grote rol speelde in de 
vorming van naoorlogse structu
ren en een stempel kon drukken 
op het integratieproces in Eu
ropa. Maar verder dan de consta
tering van de 'inkrimping van 
Nederland als politiek-economi
sche macht' gedurende de laatste 
decennia komt hij niet. In grote 
lijnen wordt weliswaar gesignal
eerd hoe onze 'relatieve grootte' 
zou kunnen worden hersteld -
'door het verwerven van de 
internationale reputatie een ge
loofwaardige partner in multila
terale politiek te zijn'- maar wat 
dat moet betekenen voor concre
te zaken als bijvoorbeeld de 
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opbouw van een Europees bui
tenlands beleid (wel of geen veto) 
of het wel of niet voorrang geven 
aan de uitbreiding van NA v o en 
Eu boven de versterking van 
beide arrangementen, blijft in het 
midden. Voorzichtig wordt wel 
vastgesteld dat in Nederland op 
drie terreinen geen 'afkalvings
proces' heeft plaatsgevonden 
(ontwikkelingssamenwerking, 
wapenbeheersing en de bevorde
ring van de mensenrechten), ter
wijl het op het relatief nieuwe 
terrein van internationaal milieu
beleid veel kan presteren. 

Labiele Vrede vertoont door 
Voorhoeves aanpak veel over
eenkomsten met de nota's die 
door Jan Pronk in de afgelopen 
jaren zijn uitgebracht. Vooral 
omdat Voorhoeve normatief te 
werk gaat; hij legt zich niet neer 
bij de internationale chaos, de 
machtsstrijd tussen en binnen 
(amorele) staten, maar verklaart 
zich een 'praktisch gerichte 
idealist', een bestuurder die de 
bevordering van vrede en veilig
heid als een kerntaak opvat. Dat 
hij vooral zijn eigen liberale gele
deren in het vizier heeft gehad, 
blijkt uit zijn relativering van het 
nationaal belang (dat politiek 
bepaald moet worden) en uit zijn 
stellingname voor sociale recht
vaardigheid als voorwaarde voor 
individuele vrijheid . Zijn ethiek is 
dan ook die van Rawls; een resul
taatgerichte ethiek waarin de 
ongelijke verdeling van macht 
alleen gerechtvaardigd is voorzo-

ver dat nodig is om de samenle
ving zo te besturen dat ieder zich 
optimaal voelt. De opgave voor 
de staatsman is om deze optimale 
toestand ook op mondiaal niveau 
te bereiken, zo stelt hij vastbera
den. Minder vastberaden is Voor
hoeve, en daarin zit het grote ver
schil met Pronk, ten aanzien van 
de vraag wat dit in termen van 
kosten voor Nederland moet 
betekenen . In hoeverre moeten 
we bij voorbeeld meer middelen 
uittrekken voor de ontwikkeling 
van de arme delen van de wereld, 
of in hoeverre moeten we bereid 
zijn levens op te offeren omwille 
van de mondiale vrede- en veilig
heid? Wat te denken over de bijna 
exclusieve preferentie die het 
huidige, sociaal-liberale kabinet 
geeft aan economische belangen 
en de daaraan gekoppelde cul
tuur-relativistische benadering 
van mensenrechten, bijvoor
beeld in Indonesië? Hoe vastbera
den is Voorhoeve ten aanzien van 
de Nederlandse bijdrage aan vre
desoperaties na Srebrenica? 

Labiele vrede kan desalniette
min een bijdrage vormen aan het 
intellectuele debat binnen de 
VVD dat Van der List zo graag wil, 
maar waar Bolkestein - gelet op 
de onderhuidse conflictstof- niet 
echt op zal zitten te wachten. 

ALVARO PINTO

SCHOLTBACH 

Beleidsmedewerker Buitenland van de 
PvdA -Tweede Ka meifractie 
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De nee-zegger 
NietNix 
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De grootvader van 
Thijs Wöltgens 

De democratie wordt bedreigd. 
De vijand is het internationale 
kapitaal. Zijn middel is indoctri
natie. Het vrije markt- 'denken' 
bedwelmt ons. Of we nu links of 
rechts zijn, we zien geen andere 
weg dan het prijsgeven van de 
verzorgingsstaat. Er bestaat een 
afruil tussen sociale zekerheid en 
groei, zo wil het economisch libe
ralisme ons doen geloven . Wie de 
hiermee gemoeide sociale onge
lijkheid afwijst, kan politiek ge
zien nergens terecht en is een 
nee-zegger. 

Thijs Wöltgens wijst de nee
zeggers het licht. In het eerste 
deel van zijn boek, 'Democratie 
in de greep van de markt', ontra
felt hij de heersende, neo-liberale 
ideologie en ontmaskert hij de 
zogenaamd wetenschappelijke 
economen. Echte leiders beper
ken zich echter niet tot theoreti
sche verhandelingen, maar geven 
ook praktische adviezen. In het 
tweede deel, 'De bevrijding van 
de democratie uit de greep van de 
markt', geeft Wöltgens aan hoe 
de sociaal-democratie de nee
zeggers kan organiseren. Nee-zeg
gers aller landen, verenigt u I 

Onder stringente voorwaar
den mag de vrije markt misschien 
efficiënt zijn, maar uit oogpunt 
van verdelende rechtvaardigheid 
heb je daar niets aan. Econo
mische rationaliteit is geen neu
traal begrip, volgens W öltgens. 
Zijn grootvader - een beschei
den, zelfstandige timmerman -
hield rekening met de koopkracht 
van zijn klanten. Geen wonder 
dat concurrenten op den duur 

succesvoller waren. De markt
prijs discrimineert niet naar arm 
of rijk. 

Dit voorbeeld is Wöltgens ten 
voeten uit. Een goed bedoelende 
ondernemer - dat kan niet op de 
vrije markt, dus is de vrije markt 
slecht. Ik heb tegen elke stap 
bezwaar. 1. Mijn inziens doet 
grootvader niet goed door inko
mensprijzen te hanteren. 2. Als 
hij wel goed zou doen, zou hij niet 
afgestraft zijn door de vrije 
markt. 3. Als de vrije markt 
onvolkomen is, zijn er marktop
lossingen. Ik licht die bezwaren 
hieronder nader toe. 

ad 1) Prijsbeleid is slecht inko
mensbeleid. Natuurlijk, door ar
men korting te geven op meubels 
verhoog je hun koopkracht. Toch 
is dit inefficiënt beleid. Druk de 
korting uit in guldens, reken de 
marktprijs, en stort de guldens in 
de kas van de Sint Vincentius
vereniging, waar de vader van 
Wöltgens de armen steunde. Met 
deze donatie hadden de armen 
dezelfde meubels kunnen kopen 
die in werkelijkheid met prijskor
ting aangeboden werden. Maar, 
geconfronteerd met de hogere 
kostprijs, zouden ze als vrije con
sumenten een betere keuze heb
ben kunnen maken uit het geheel 
van aangeboden goederen. 

Als grootvader de marktprijs 
berekend had en zijn gift aan de 
St. Vincentiusvereniging als een 
ordinaire uitgavenpost be
schouwd had, dan had deze 
Bleijerheidse timmerman het 
weliswaar krapper gehad dan zijn 
Zuid-Limburgse concurrenten, 
maar hij had niet het loodje 
gelegd. Het enige verschil is dat 
grootvader een ander bestedings-
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patroon voor zijn inkomen zou 
hebben, namelijk wat socialer. 
Vervang de Bleijerheidse meu
belindustrie doordeN ederlandse 
economie en de Zuid-Limburgse 
concurrentie door de concurren
tie van de wereldmarkt en ziedaar 
de misvatting van Thijs Wöltgens 
over de relatie tussen internatio
nale concurrentie en de verzor
gingsstaat. 

ad 2) De laatste nieuwkomer op 
de wereldmarkt (bijvoorbeeld 
Vietnam) bepaalt het niveau 
waartegen wij moeten concurre
ren. 'Wij moeten onze kosten 
aanpassen. De zich wereldburger 
voelende elite eist van ons dat wij 
elke ambitie om tot herverdeling 
van rijk naar arm te komen laten 
varen, als voorwaarde voor haar 
loyaliteit jegens ons en hun land. 
Als dit de prijs is die wij moeten 
betalen voor deelname aan de 
wereldmarkt, dan zegt Wölt
gens: nee dank u. 

Dit verhaal duikt in het boek 
keer op keer op, maar het blijft 
misleidend. Er is geen spanning 
tussen vrijhandel en de verzor
gingsstaat. Met vrijhandel valt het 
meeste geld te verdienen. Of je 
dat geld besteed aan meer con
sumptie van werknemers of aan 
de verzorgingsstaat, maakt niet 
uit. Als we willen, kunnen we er 
zelfs het Groene Hart mee onder
tunnelen. 

Omgekeerd, willen we de 
som van de particuliere en de 
publieke consumptie maximali
seren, dan moeten we zoveel 
mogelijk verdienen door te pro
duceren en te leveren wat relatief 
duur is en kopen wat relatief 
goedkoop is op de wereldmarkt. 
Wöltgens staat niet alleen in de 

relatie die hij legt tussen interna
tionale concurrentie en druk op 
de verzorgingsstaat. v v o-eco
noom Bernard van Praag vindt dit 
ook. Maar daarmee is het nog niet 
waar. 

Het is inderdaad zo dat de 
mobiliteit van personen grenzen 
stelt aan de mogelijkheid om het 
gezamenlijk inkomen te verde
len. Als een lid van de elite in 
Nederland blijft, dan is het ver
loop van een door onderneming · 
verdiende gulden als volgt. Drie 
en half dubbeltje is vennoot
schapsbelasting. Van de resteren
de zes en een halve dubbeltjes 
persoonlijk inkomen zijn er vier 
voor de inkomstenbelasting. Met 
het kwartje dat je overhoudt, kun 
je twee dingen doen . Consume
ren of toevoegen aan je vermo
gen. In het eerste geval betaal je 
B.T.w . , in het tweede geval ver
mogensbelasting. De vermogens
belasting (8%o) komt overeen 
met een inkomensbelasting van 
zo'n twee cent. In beide gevallen, 
hou je zo'n twee dubbeltjes van 
de gulden over voor jezelf. 

Besluit je om dan maar naar 
België te verhuizen, dan ben je 
een zondaar in de ogen van 
Wöltgens. We zouden kunnen 
proberen om het hele probleem 
te voorkomen door verhuizing 
naar België te verbieden of onaan
trekkelijk te maken door in 
Europees verband belastinghar
monisatie te bepleiten, bij voor
keur op Nederlands niveau. Wat 
Wöltgens evenwel over het 
hoofd ziet is dat het lid van de 
elite dan weliswaar hier zou blij
ven wonen, maar geen prikkel 
meer heeft om door onderne
ming bij te verdienen. Met ande
re woorden, zelfs uit nationaal 

perspectief is het een verspilling 
van talent om topinkomens lood
zwaar te belasten. 

ad 3) Als de vrije markt onvolko
men is, zijn er marktoplossingen. 
Met Wöltgens ben ik van mening 
dat de vrije markt faalt uit milieu
oogpunt. Volgens Wöltgens 
wordt verzet tegen een deugde
lijk milieubeleid vooral ingege
ven door het bestaan van een geli
beraliseerde wereldmarkt. De 
redenering is: natuurlijk zou de 
energieprijs omhoog moeten om 
mogelijke ecologische rampen af 
te wenden, maar zolang de con
currenten niet mee doen schaden 
wij op korte termijn alleen ons
zelf. 

Wöltgens lijkt dit negatieve 
verband te onderkennen en be
reid de prijs te betalen. Het is 
evenwel niet de internationale 
concurrentie die ons dwingt af te 
zien van het in rekening brengen 
van milieukosten . De bedoeling 
van milieuheffingen is een reallo
catie naar relatief schone produk
tie . Reallocatie betekent niet 
alleen nieuwe bedrijven, maar 
ook faillissementen. Met andere 
woorden, het is de bedoeling dat 
vervuilers failliet gaan. Het is 
precies hier dat politici knikken
de knieën krijgen. Toen Wim 
Kok zijn kwartje op de benzine 
bedacht, werden de beroepsver
voerders gecompenseerd. 

In meer algemene zin is het 
probleem van het milieu één van 
ontbrekende markten. Schiphol 
kan overlast geven, zonder daar
voor te betalen: rust heeft geen 
marktprijs. Goed bedoelende 
PvdA-politici willen dit pro
bleem oplossen door op de stoel 
van de ondernemer te gaan zitten 
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en zich met de planning van 
Schiphol te bemoeien: grenzen 
stellen aan startbanen en passa
giersaantallen, beleidsplannen 
opstellen, enzovoort. De verlie
zen gemoeid met deze overheids
bemoeienis zullen hoger zijn dan 
nodig is uit oogmerk van milieu
beleid. Het ware beter als de 
overheid zkh zou beperken tot 
het milieuprobleem. Een markt
oplossing is het veilen van lawaai
rechten. Als econoom laat 't me 
koud of die opgekocht zouden 
worden door Schiphol, dan wel 
door Natuurmonumenten om ze 
in een la op te bergen. In het eer
ste geval hebben burgers onvol
doende voor hun rust over, in het 
tweede geval heeft het bedrijfsle
ven onvoldoende voor de lucht
vaart over. In beide gevallen is de 
allocatie efficiënt. Bovendien zou 
de overheid geld kunnen verdie
nen met het veilen. Ook op ande
re terreinen ontbreken markten 
niet door te weinig, maar door 

Ideeënstrijd 

Het pamflet Niet Nix, dat een 
twintigtal jonge PvdA-leden be
gin december publiceerde, heeft 
naast positieve reacties (in het 
eigen 'PvdA-Vlugschrift' en bij
voorbeeld in de Volkskrant) ook 
veel kritiek opgeroepen. Opval
lend aan die kritiek is het gemak 
waarmee een oordeel werd uitge
sproken over het boekje als ge
heel respectievelijk over de groep 
die het geschreven heeft. 

'Neo-liberale kritiek', zo oor
deelden enkele jonge onderzoe-

teveel overheidsbeleid. Het stan
daardvoorbeeld is de markt voor 
ongeschoolde arbeid. De over
heid verbiedt het verrichten van 
minder produktieve arbeid tegen 
een dienovereenkomstige prijs 
door afspraken tussen vakbonds
en werkgeversorganisaties op te 
leggen aan hen die er geen 
behoefte aan hebben. Bovendien 
verbiedt de overheid het verrich
ten van laagbetaalde arbeid. 

Volgens Wöltgens zijn deze 
verboden verworven rechten. 
Het recht om arbeid niet tegen 
elke prijs aan te bieden is de 
'minimaalste' vorm van demo
cratie op de arbeidsmarkt ('mini
maalst' zal wel zo iets zijn als 
'echt minimaal'). De W esteuro-' 
pese gemengde economie heeft 
dat via regelgeving en sociale 
zekerheid gerealiseerd. Natuur
lijk erken ik het recht van vak
bondsleden hun arbeid niet aan te 
bieden beneden een door henzelf 
bepaalde prijs. Maar de algemeen 

kers in N RC Handelsblad (alsof een 
pleidooi voor een federaler Euro
pa of voor een complete stop op 
de groei van het aantal vierkante 
meters asfalt in ons land iets met 
marktideologie te maken heeft). 
En, schreven de critici: het zijn 
allemaal jonge blanke academici 
(alsof dat hun ideeën minder 
waard maakt). Die ideeën zijn 
juist wel goed, meende Marcel 
van Dam in de Volkskrant. Alleen 
zijn de auteurs, getuige hun voor
nemen om - als het in de PvdA 
niet lukt - 'andere leuke dingen' 
te gaan doen, te 'soft' om de 
noodzakelijke harde machtstrijd 

verbindendheidsverklaring door 
de overheid maakt van· dit recht 
voor insiders in de arbeidsmarkt 
een belemmering voor outsiders. 

Wöltgens is in 'De nee-zeg
gers' de empathische, wijze heer, 
die geduldig poogt uiteen te zet
ten dat het recept van de vrije 
markt erger is dan de kwaal. De 
feiten loochenstraffen hem. De 
economieën die het goed doen, 
vooral in de Derde Wereld, zijn 
de landen die het spel van de 
internationale concurrentie mee
spelen. De economieën die- in 
de geest van Wöltgens - zkh 
hiertegen beschermd hebben 
'om' in alle rust een sociaal
democratische speeltuin naar 
Rijnlands model in te richten, zit
ten nu met de gebakken peren. 
Dit weerhoudt Wöltgens niet 
ervan om zijn kop in de zandbak 
te steken. Een echte nee-zegger. 

THIJS TEN RAA 

Econoom 

te voeren (alsof iedereen zich 
moet gedragen zoalsNieuw Links 
indertijd deed). Te weinig sociaal 
beleid, schreven twee leden van 
Groen Links in dezelfde krant 
(alsof niet juist Groen Links met 
het radicale milieubeleid van 
'Niet Nix' erg blij zou moeten 
zijn; zo is het ook nooit goed). 
Bart Tromp tenslotte betrok in 
Het Parool de stelling dat de (over
vloedige) aandacht voor het pam
flet omgekeerd evenredig is aan 
de kwaliteit van het geschrevene. 
Kort en bondig luidde zijn oor
deel: het is 'niks'. Dat klinkt niet 
alleen nors, maar ook erg on-
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waarschijnlijk. Alsof er, alleen al 
in termen van kansberekening, 
tussen de tientallen voorstellen 
cüe de groep doet, niet tenminste 
een paar goede zouden zitten. 

Vanwege die uiteenlopende, 
ongelijksoortige en soms ook 
t genstrijdige voorstellen is een 
algemeen oordeel over 'Niet 
Nix' juist zo moeilijk. Het gebrek 
aan systematiek is een zwakte, 
maar geen reden om van de 
ideeënstrijd waarom de schrij
vers vragen, hautain afte zien. 

'Niet Nix' lijkt vooral ge
schreven uit een behoefte om 
professionele PvdA-politici te 
confronteren met de existentiële 
vraag: 'waar zijn wij nu eigenlijk 
mee bezig?'. Dat blijkt bijvoor
beeld uit hun oproep om, tot en 
met een verschuiving van de 
belastingdruk van arbeid naar 
milieuvervuilende consumptie 
en produktie, milieupolitiek ein
delijk eens centraal te stellen; aan 
hun pleidooi voor een sociaal
democratie die haar internatio
naal engagement zichtbaar 
maakt; en aan hun nadruk op de 
mensenrechten ('Pijn in China 
voelt echt niet anders dan pijn in 
Nederland.'). 

Die hoofdlijnen worden ver
taald (en gedeeltelijk aan het oog 
ontrokken) door een vloedgolf 
van voorstellen. Soms, zoals op 
het gebied van het milieu, conse
quent en inventief; dan weer 
sociaal -democratisch -op- z'n
slechtst - zoals in delen van de 
onderwijsparagraaf ('Het ideale 
schoolsysteem ziet er als volgt 
uit. Tot achttien jaar gaan alle 
kinderen in Nederland verplicht 
naar school etcetera'). Nu eens 
aanstekelijk, zoals in het pleidooi 
voor een krachtig politiek Euro-

pa, dan weer tegenstrijcüg (af
schaffing van het algemeen ver
bind verklaren van cAo én vast
houden aan loonmatiging) of 
treurig-conformistisch ('De ar
beidsmarkt fungeert onvoldoen
de als markt'). Maar vervolgens 
staat er ineens weer: 'In toene
mende mate worden werkenden 
beloond met fiscaal onbelaste 
optieregelingen. Vaak betreft het 
hier reeds goed betaald topma
nagement. Deze optieregelingen 
vergroten enerzijds de tweede
ling in de maatschappij ( ... ). 
Anderzijds vergroten zij korte
termijn-strategieën van bedrijven 
die als enig doel hebben een hoge
re aandelenkoers in plaats van bij
voorbeeld werkgelegenheid. Er 
cüent terughoudender omge
sprongen te worden met deze 
middelen.' Waarom moeten we 
op 'Niet Nix' wachten om dit in 
de PvdA te kunnen horen? 

De vraag die het pamflet oproept, 
is hoe al cüe concrete program
mapunten zich verhouden tot 
meer algemene ideeën over de 
koers van de sociaal-democratie: 
- tot de 'economie van het 
genoeg' bijvoorbeeld, die de 
Niet-nixers waarschijnlijk te 
moralistisch zal zijn, maar cüe wel 
cüchtbij komt als we, met de 
pamflettisten, het beslag van de 
rijke landen op de 'rnilieuge
bruiksruimte' in de wereld ver
gaand willen terugdringen; 
- tot passages als in de nota
Adelmund ('Sociale zekerheid bij 
de tijd'), waarin een ontwikkeld 
stelsel van sociale zekerheid, 
waarvoor overigens ook de Niet
nixers pleiten, in verband wordt 
gebracht met het afremmen 'van 
de jacht op permanente inko-

mensvergroting'. Zo'n stelsel 
schept ruimte 'voor een meer 
ecologisch verantwoorde levens
stijl. Zoals het ook, door een rem 
te zetten op de economische 
strijd om survival, ruimte schept 
voor eerlijk delen en culturele 
ontplooiing. In die zin', aldus de 
nota-Adelmund, 'zegt sociale 
zekerheid iets over het type 
samenleving dat sociaal-demo
craten voor ogen staat'. 

'Het type samenleving dat soci
aal-democraten voor ogen staat'. 
Ik vermoed dat dat de auteurs van 
'Niet Nix' veel te algemeen en te 
ideologisch is. Niet voor niks ke
ren ze zich tegen de 'denk-beel
den' -politiek cüe de sociaal-de
mocratie van oudsher bedrijft. 
Prakisch zijn, zullen ze redene
ren; een goed en concreet pro
gramma maken, in plaats van in 
een oeverloze beginselendiscus
sie te vervallen. Daar valt veel 
meer over te zeggen. Maar onzin 
is het niet. Misschien moet de 
sociaal-democratie het inderdaad 
meer hebben van een praktisch, 
overtuigend programma dan van 
het oppoetsen van oude 'praal
woorden' (Jacques de Kadt). En 
misschien moeten we 'Niet Nix' 
wel in de eerste plaats beoordelen 
op al cüe concrete voorstellen cüe 
ze doen - en op wat ze uithalen. 

'Er is geen plaats meer voor 
verdere groei van het vliegver
keer in Nederland', aldus 'Niet 
Nix'. Het is een goede (en repre
sentatieve) toetssteen voor wat 
de auteurs en hun achterban de 
komende tijd in de PvdA al dan 
niet in beweging gaan zetten. 

PAUL KALMA 
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De januarimeevaller van 4,6 miljard heeft ook binnen de PvdA geleid 
tot allerlei bestedingsvoorstellen. Zo werd het plan geopperd om een 
gedeelte van het bedrag te gebruiken voor het bestrijden van de 
wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Hiervoor zou ongeveer 7 5 mil
joen gulden nodig zijn. In principe is dit uiteraard een sympathiek plan 
waarbij echter onmiddellijk de vraag opdoemt of dit bedrag er eigen
lijk niet allang had kunnen en moeten zijn. Wie zou er namelijk met 
een stalen gezicht durven te beweren dat d ze 7 5 miljoen de afgelopen 
jaren absoluut niet voorhanden zijn geweest? Een willekeurige greep 
uit vele voorbeelden. 

- Recentelijk zijn er honderden miljoenen guldens besteed aan de 
reorganisatie van het fenomeen Arbeidsbureau (nieuwe dure gebou
wen, fors betaalde directies, dure organisatie-experts) zonder dat dit 
zelfs maar heeft geleid tot één uitputtende vacaturebank per regio. 
Nog altijd zal de gebruiker van het Arbeidsbureau tevergeefs zoeken 
naar een overzicht van het aantal banen per sector . De volgende reor
ganisatie doemt overigens al weer op als het advies voor één loket 
voor zowel werkloze als werkzoekende zijn beslag krijgt. 

- Allerlei bestuurders die in wisselende mate van incompetentie 
hebben blijk gegeven zijn bij wijze van sanctie daarvoor gestraft met 
exorbitante compensatieregelingen waarvan overigens ook een aantal 
criminelen gebruik hebben kunnen maken die de politie hebben 
geholpen bij hun onderzoek. 

- Een oude overheidsgewoonte die nog altijd springlevend is 
vormt het er doorheen jagen van ongebruikte begrotingsposten aan 
het einde van een boekjaar. Dit ritueel zorgt er voor dat het ministerie 
van Financiën deze bedragen niet onmiddellijk kort op de nieuwe 
begroting. Hiermee zijn tot nu toe astronomische bedragen gemoeid. 

- Over de interne organisatie van de Rijksoverheid is al veel 
geschreven maar nog altijd liggen de bezuinigingsmiljoenen voor het 
grijpen. Zo zou de inkooporganisatie van de diverse ministeries een 
aandachtspunt moeten zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld nog al eens dat 
een leverancier verschi ll ende vertegenwoordigers van één ministerie 
op bezoek krijgt die allemaal hetzelfde bestellen. 

Dit zijn, zoals gezegd, slechts een paar meer of minder in het oog 
lopende voorbeelden van terreinen waarop de overheid bewust of 
onbewust grote bedragen uitgeeft ook in tijden van bezuinigingen op 
de essentiële taken van de verzorgingsstaat. Dit is en blijft een onaan
vaardbare situatie die echter met schijnbaar gemak door de politiek 
wordt getolereerd. Een standaard argument dat de nadruk legt op 
onuitvoerbaarheid van de consequenties van dit soort litanieën is 
natuurlijk de constatering dat gelden niet transferabel zijn tussen de 
ministeries en bezuinigingen alleen maar binnen de eigen begroting 
kunnen worden gerealiseerd. Zo is inderdaad de praktijk maar er is 
geen enkele praktische reden waarom dit zo zou moeten blijven. 
Ambtelijke redenen te over maar daar zou het parlement zijn politie
kc wil tegenover moeten stellen en middels een onverbiddelijke en 
sturende controle pogen te voorkomen dat er verspilling optreedt. Of 
moeten we constateren dat de meeste parlementsleden ondermeer 
vanuit carrièreoverwegingen helemaal niet geïnteresseerd zijn in een 
dergelijke aanpak? 

Gedachten 
bij een 

meevaller 

RICHARD 
1

T HART 

Rdeactiemedewerker s &.P 
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Extreem-rechts 
en de democratie' 

In een democratisch bestel 
is het niet vanzelfsprekend 
politieke partijen en poli 
tieke propaganda te verbie
den, ook niet als het om een 
zeer kleine groep zou gaan 

MEINDERT FENNEMA 
lange tijd zouden de libera
le erfgenamen van de 
Franse Revolutie afkerig 
blijven van partijvorming. 
Het heeft tot het einde van 

Universitair ho'!fddocent Politieke Theorie 

Vakaroep Politicoloaie, Universiteit van Amsterdam 

en zelfs niet als deze gtoep er ondemocratische 
denkbeelden op na houdt. Er bestaat in een demo
cratische rechtstaat immers vrijheid van menings
uiting en vrijheid van vereniging en vergadering? 
Die vrijheid van meningsuiting garandeert dat ook 
minderheidsopvattingen in het politieke proces tot 
uitdrukking kunnen komen. De vrijheid van verga
dering maakt het mogelijk om voor een minder
heidsstandpunt een meerderheid te winnen. Die 
mogelijkheid beschouwen sommigen zelfs als het 
wezen van de democratie. Vrijheid van menings
uiting dient daarom los te staan van het aantal men
sen dat die mening deelt en bovendien onafhanke
lijk te zijn van de aard van de mening. De vrijheid 
van vergadering mag evenmin afhankelijk zijn van 
de doeleinden van die vergadering, behalve als die 
vergadering gebruikt wordt om criminele activitei
ten voor te bereiden. 

Kan een politiek systeem zich democratisch 
noemen als onwelgevallige meningen door de over
heid verboden worden of als aan bepaalde politieke 
stromingen het recht op vergadering wordt ont
zegd? Jazeker. Er zijn politieke systemen, waarin de 
burger niet alleen geacht wordt zich aan bepaalde 
democratische spelregels te houden, maar waarin 
die burgers ook geacht worden een democratisch 
gedachtengoed eigen te maken. De Jacobijnse 
democratie eiste van de burgers dat zij zich distan
tieerden van het Ancien Reaime. Het was eveneens 
een inhoudelijke democratie-opvatting die Jaco
bijnen ook afkerig maakte van partijvorming. 
Vanuit Jacobijns perspectief was de natie 'één en 
ondeelbaar' . Er waren niet alleen een aantal 
gemeenschappelijke waarden, er was ook een alge
meen belang dat in de algemene wil tot uitdrukking 
kwam. Een factie of een partij was per definitie een 
deelbelang en alleen al daarom verwerpelijk. 2 Nog 

de 19e eeuw geduurd 
voordat in West-Europa het idee van een meerpar
tijen stelsel algemeen aanvaard werd. Het eerst 
gebeurde dat in Engeland - dat misschien daarom 
wel de bakermat van de democratie genoemd is -
en vervolgens in de Verenigde Staten. Achterafkan 
men zeggen dat een Jacobijnse democratie-opvat
ting een karikatuur van de democratie was, maar de 
aanhangers zelf waren van hun democratische 
gezindheid ten zeerste overtuigd. Sterker nog, zij 
meenden dat hun vrijzinnige tegenstanders vijan-· 
den van de democratie in disauise waren. 

In de volksdemocratieën die in Oost-Europa 
tussen 1945 en 1989 bestonden was het niet toege
staan om ondemocratische en anti-socialistische 
meningen te verkondigen. Ook daar hadden de 
machthebbers een inhoudelijke opvatting van 
democratie. Democratie was voor hen in de eerste 
plaats het streven naar politieke respectievelijk 
sociaal-economische gelijkheid. Wie zich daartegen 
verzette plaatste zich buiten de democratische ge
meenschap. Men achtte die gelijkheid van zo door
slaggevende betekenis voor de democratie dat men 
de vrijheid van meningsuiting aan dat streven 
ondergeschikt maakte. Er was, zoals zij het zelf zou
den formuleerden, geen vrijheid voor de vijanden 
van de vrijheid. Zoals in de Jacobijnse democratie 
royalistische opvattingen verboden waren, waren 
in de volksdemocratieën liberale, racistische en 
nationalistische partijen verboden. 

Het probleem is kennelijk dat onder de term de
mocratie verschillende gedachtenwerelden schuil 
gaan. Voor de één betekent democratie het streven 
naar maatschappelijke gelijkheid, terwijl anderen 
de democratie opvatten als een specifieke rege
ringsvorm, gebaseerd op politieke gelijkheid. Voor 
de één vertegenwoordigt de democratie een aantal 
maatschappelijke waarden, maar voor de ander is 
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het niet meer - maar ook niet minder - dan een 
bestuurlijke procedure. De één baseert zich op een 
politieke theorie van hoederschap, voor de ander is 
een democratisch hocderschap een contradictio in 

terminis. De eerste zal ' verwerpelijke geluiden' wil
len verbieden3; de tweede meent dat de overheid 
zich niet met de inhoud van het politieke debat mag 
bemoeien4-. 

Toch is de scheiding naar vorm en inhoud van de 
de01ocratie ook weer niet absoluut. Het democra
tisch burgerschap impliceert ook in een procedure
le opvatting van democratie niet alleen stemrecht 
en vrijheid van meningsuiting, het impliceert ook 
een minimum aan maatschappelijke gelijkheid en 
een grote mate van tolerantie. Zonder die maat
schappelijke gelijkheid is hef recht op de deelname 
van alle burgers aan het politieke proces een forma
liteit in de slechte zin van het woord. De sociale 
vcrhoudingen moeten de gewenste - of veronder
stelde - politieke gelijkheid mogelijk maken . Om
gekeerd ligt in het streven naar maatschappelijke 
gelijkheid altijd ook een streven naar politieke vrij 
heid en politieke tol erantie opgesloten. Zelfs in de 
Oost-Europese volksdemocratieën werd de idee 
van een meerpartijenstelsel en van vrijheid van 
meningsuiting form eel nooit verlaten. Vrijheid van 
discussie, eenheid van actie , dat was het organisa
tieprincipe van de communistische partij en. 5 Niet 
alle partijen waren bovendien verboden al stond de 
regering niet toe dat de positie van de Communis
tische Partij ter discussie gesteld werd . 

Maar ook al is het onderscheid tussen diegenen 
die demoeratic opvatten als een politieke gemeen
schap die een aantal maatschappelijke waarden 
nastreeft en desnoods oplegt, en diegenen voor wie 
een democratie in de eerste plaats een besluitvor
mingsprocedurc is, niet absoluut, het is wel dege
lijk principieel. In het eerste geval zijn de democra
tische principes vooraf gegeven en staan los van de 
individuele opvatting van de burgers. De democra
tische procedures zijn behulpzaam bij het ontdek
ken en formul eren van die democratische opvattin
gen , maar de uitkomsten van een stemprocedure 
zijn niet per definiti e democratisch. De democrati -

sche rechten mogen niet gebruikt worden om ande
ren uit te sluiten. Het bij referendum besluiten om 
alle buitenlanders het land uit te zetten beschouwen 
velen daarom niet als legitiem. In het tweede geval 
bestaan er geen democratische princi pes buiten de 
uitkomst van een democratische besluitvorming. 
De bescherming van minderheden ligt in deze 
opvatting opgesloten in de democratische procedu
re ze lf en is vastgelegd in een aantal grondrechten 
die inherent zijn aan de democratische rechtsstaat. 
Demoeratic is dan, per definiti e, een deliberatief 
besluitvormingsstelsel, waarin de discussie niet 
vooraf ingeperkt mag worden door bepaalde opvat
tingen te verbieden. Beide opvattingen zijn te ver 
dedigen en een historische vergelijking zou mis
schien duidelijk maken dat zij ook niet zover uiteen
lopen als hier wordt gesuggereerd. 

In een delibcratievc demoeratic mag de over
heid bijvoorbeeld wèl regels geven over de wijze 
waarop de discussie gevoerd wordt, maar deze 
regels zijn alleen dan legitiem als zij de vrijheid van 
meningsuiting niet beperken, maar juist verrui 
men. Het toewijzen van zendtijd voor politieke 
partijen is zo'n vorm van overheidsintcrventic 
evenals het in Frankrijk en België vastgelegde ' recht 
op weerwoord' in de dagbladen. Beide voorbeel
den zijn pogingen om te verhinderen dat de media 
hun monopoliepositie op het terrein van de infor
matieverstrekking gebruiken om bepaalde partijen 
uit te sluiten van het publieke debat. In Italië is naar 
aanleiding van de vorming van Forza !ta/ia onder lei
ding van Berlusconi een debat gevoerd over de 
vraag in hocverre het legitiem is dat een kandidaat 
beschikt over een eigen televisie netwerk. Berlus
coni is tenslotte gedwongen zijn belangen in zijn 
eigen televisiestation te verkopen. 

In de Verenigde Staten vinden sommige rech
ters zelfs deze vormen van overhcidsinterventi c 
ontoelaatbaar . Zij menen dat men de vrijheid van 
meningsuiting geheel moet overlaten aan het vrije 
spel der maatschappelijke krachten. Het gcsproken 
of geschreven woord dient beschouwd te worden 
als andere goederen en diensten die op de markt 
verschijnen .6 Democratie kan dan, in het uiterste 

1. Een eerdere vcrsic van dit artikel 
werd gepresenteerd op het politi colo
genetmaal (Doorn , 6/7 juni 1996). 

ling: Mcindert Fennema, De Moderne 
Democratie. Geschiedenis van een politieke 
theorie. Spinhuis, Amsterdam , 1995. 
3· Zie Peter

1
Rehwinkcl, ' Democrati e 

moet verwerpel ijk geluid durven verbie
den. ' N Re-Handelsblad, 23 mei 1996. 

Handelsblad 1 juni 1996. 
s. Miehad W aller , Demoeratic Centralism. 
Manchester Uni versity Press, 
Manchester , 1 9 8 1 • Ik dank Herman van Gunsteren en Huib 

Pellikaan, en in het bijzonder Aernout 
Nieuwcnhuis voor hun kritisch com
m entaar . 
2 . Zie voor een ui tgebreide behande-

4-· Erik Jurgens, ' Democrati e moel 
wanklank kunnen velen. ' N R c-

6. Zie voor een kn tiek op deze opvat
ting Cass R. Sunstein , Democracy and the 
Problem '!fFree Speech. The Frcc Press, 
NewYork 1993. 
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geval, worden opgevat als een vreedzame strijd om 
de kiczcrsgunst7. En de concurrentie kan niet vrij 
zijn als aan de vorming van politieke partijen en aan 
hun propaganda beperkingen worden opgelegd. 
Het bestaan van meerdere partijen is daarmee tot 
de kern van de democratie geworden en het delibe
ratieve element is uit di e definiti e verdwenen . 
Tegenwoordig wordt een meerpartijenstelsel alge
meen als een conditio sine qua non van de democratie 
beschouwd en een meerpartijenstelsel vereist van 
zelfsprekend een minder inhoudelijke opvatting 
van democratie. Als er meerdere politieke partijen 
zijn, zijn er kennelijk meerdere opvattingen van het 
algemeen belang. En misschien zijn er ook wel 
meerdere opvattingen over wat wel en wat niet 
democratisch is. Daardoor is, in liberale democra
tieën, het besef gegroeid dat democratie niet zozeer 
de inhoud van beleid betreft als de besluitvorm waarin 
dat beleid tot stand komt. In W est-Europe wordt 
één uitzondering niettemin geaccepteerd . Er is, 
over het algemeen, geen politieke vrijheid voor die
genen die zich in de fascistische traditie plaatsen. 

Ondemocratische partijen 

In het Interbellum ontstond de gewoonte om een 
onderscheid te maken tussen democratische partij 
en - de partijen die de parlementaire regerings
vorm willen handhaven - en ondemocratische par
tijen die er op uit zijn de parlementaire democratie 
ten val te brengen. In die context ontwikkelde zich 
een debat over de vraag of men die laatste partij en 
wel moet toestaan. Moest er binnen een democra
tisch bestel ook ruimte zijn voor politieke bewegin
gen die dat bestel wilden afschaffen? Die principiële 
vraag is in Nederland door de staatsrechtsgeleerde 
G. van den Bergh in zijn inaugurele rede uit 1 9 3 6 
uitvoerig aan de orde gesteld . Van den Bergh wilde 
de tijds partij en die zich tegen de democratie keer
den, verbieden. Het democratische erfgoed diende 
beschermd te worden tegen hen die dat erfgoed 
wilden vernietigen. Deze militante demoeratic
opvatting is in Duitsland na de Tweede W ereld 
oorlog neergelegd in de grondwet, waardoor zowel 
links- als rechts-extremistische partijen verboden 
kunnen worden. De Duitse grondwet bevat een 
aantal artikelen die de democratie als politiek bestel 
uitdrukkelijk bevestigen en die ook het bestaan van 
politieke partij en garanderen . De vereiste loyaliteit 

7. J. A. Schum pctcr, Capitalism, 
Socialism and Democracy , George Allen & 
Unwin , London, ( 1943) 1976. 

aan democratische waarden is hier echter minimaal. 
Men hoeft niet de maatschappelijke gelijkheid als 
norm te aanvaarden , noch die van politieke vrijheid 
in algemene zin . Men hoeft slechts de spelregels van 
de demoeratic te onderschrijven . Daarom noem ik 
de Duitse democratieopvatting een militante (pro
cedurele) democratie-opvatting om haar te onder
scheiden van de inhoudelijke democratieopvatting 
in de jacobijnse en leninistische traditie . Men zou 
hier kunnen spreken van een 'dunne' versus een 
'dikke' loyaliteit aan het systeem. In de militante 
democratie hoeven de burgers slechts het principe 
van de democratische besluitvorming te aanvaar
den . Zonder een dergelijk gemeenschappelijk uit
gangspunt kan de democratie niet functioneren , 
zeggen de voorstanders van een militante democra
tie. Als de democratie zich niet beschermt tegen 
haar vijanden is zij ten dode opgeschreven. Een der
gelijk standpunt is niet alleen begrijpelijk in het 
licht van de historische gebeurtenissen in Duits
land, maar lijkt ook een elegante uitweg uit het 
dilemma van de keuze tussen een inhoudelijke 
opvatting van democratie , die kan leiden tot een 
totalitair regime en de zuiver procedurele opvat
ting die de vijanden van de democratie een te ruime 
baan geeft. 

De aanhangers van een zuiver procedurele demo
cratieopvatting, echter, verwerpen zelfs deze mini 
male inperking van de democratische grondrech
ten . Zij zijn van mening dat een democratie louter 

een procedure is. Alle meningen mogen daarom 
geventileerd worden, ook die welke zich tegen de 
parlementaire democratie keren . Zelfs diegenen 
die zeggen de democratie te willen afschaffen heb
ben het recht om voor dat standpunt een meerder
heid te verwerven. De democraten dienen de anti 
democraten te overtuigen van hun ongelijk en dat 
kan alleen maar als beide partij en in vrijheid hun 
standpunten kunnen uitwisselen. De grens ligt in 
deze opvatting bij het daadwerkelijk overtreden van 
de democratische spelregels, dat wil zeggen bij bur
gerlijke ongehoorzaamheid en bij gebruik van (poli 
tiek) geweld . 

Maar, anders dan Gerard de Vries meent8 , ook een 
zuiver procedurele democratie is wel degelijk geba
seerd op waarden : tolerantie en individuele vrijheid 

8. Gerard de Vries , ' Nederland zou 
moeten streven naar een waardenloze 
democrati e', N Re-Handelsblad, 25/9/95. 

53 



54 
s&_o2r997 

zijn daarvan kernbestanddelen . Procedurele demo
craten menen dat de beste manier om intolerantie 
te bestrijden bestaat uit het uitnodigen van de anti
democraten tot deelname aan het democratische 
debat. De inhoudelijke kern van de procedurele 
democratie is , nu het algemeen kiesrecht is bereikt, 
verschoven van het recht op politieke representatie 
naar een notie van het vreedzaam oplossen van poli
tieke meningsverschillen. De procedurele demo
cratie is naar zijn diepste wezen gematigd, maar die 
gematigdheid kan niet worden opgelegd. Een poli
tieke partij die revolutie predikt is toegestaan tot op 
het moment dat zij die revolutie daadwerkelijk uit
voert. Een partij die het parlementaire bestel ver
werpt mag propaganda voeren totdat zij er daad
werkelijk toe over gaat dat parlementaire bestel 
omver te werpen. In een procedurele democratie 
bestaan wel anti-democraten, maar ook deze anti
democraten hebben een democratisch recht op 
vrije meningsuiting en partij -vorming. Zij gaat uit 
van een absolute vrijheid van meningsuiting die zijn 
grenzen slechts vindt bij het aanzetten tot geweld. 
Het verschil tussen een zuiver procedurele en een 
militante procedurele democratie is dat de laatste 
van alle partijen - impliciet of expliciet- eist dat zij 
een verklaring van democratische gezindheid af
leggen, terwijl de eerste dat niet doet. Impliciet uit
gangspunt van de zuiver procedurele opvatting is 
dat de waarden van de democratie zich in de prak
tijk moeten bewijzen, dat in het democratische 
debat de waarde van dat debat ook aan tegenstan
ders duidelijk wordt.9 Democratische waarden 
leert men in de praktijk van de democratische pro
cedure. In een militante democratie zijn revolutio
naire partijen verboden; in een zuiver procedurele 
democratie, daarentegen, hoopt men dat de revolu
tionairen in het democratisch proces tot de demo
cratie worden bekeerd. 

De zuiver procedurele democraten lijken het 
historisch gelijk aan hun kant te hebben. In feite 
wordt noch ter linker noch ter rechterzijde van het 
politieke spectrum het parlementair-democratisch 
bestel ter discussie gesteld. De communistische 

9· Zie hiervoor Noberto Bobbio, 
Droite et Gauche. Essai sur une distinction 

politique. Éditions du Seuil, Paris, 1996: 
Ch I I Extrémistes et modérés. 
r o. Het is opvallend hoezeer het 
extreem-rechtse discours opgang heeft 
gemaakt. Waar twintigjaar geleden de 
term 'politieke klasse' uitsluitend 
gebruikt werd in extreem-rechtse kring 

partijen en hun erfgenamen hebben zich tot de par
lementaire democratie bekeerd en ook de partijen 
die men tegenwoordig als extreem-rechts aanduidt, 
wijzen de parlementaire democratie niet af. Hun 
leiders spreken zich niet uit tegen de democratie als 
zodanig, zij keren zich slechts tegen de andere poli
tieke partijen, die zij verantwoordelijk houden voor 
de uitverkoop van het nationale erfgoed, van de 
nationale cultuur. Zij keren zich niet tegen het par
lement, maar tegen hen die dat parlcment bevol
ken, 'de politieke klasse' I 0 • Front National, Vlaams 
Blok en Centrumdemocraten zijn van mening dat 
men geen immigranten meer toe moet laten, dat de 
aanwezige vreemdelingen zo snel mogelijk terug 
moeten keren naar het land van herkomst en dat de 
aanwezige immigranten ten onrechte voorgetrok
ken worden. Zij keren zich tegen de 'multiculture
le hutspot' en eisen van migranten dat zij zich volle
dig aanpassen aan de Franse, Vlaamse of 
Nederlandse cultuur. In politiek-filosofische zin 
richten de moderne extreem-rechtse partijen zich 
dus niet in de eerste plaats tegen de democratie als 
politiek stelsel, maar veeleer tegen het principe van 
de gelijke behandeling van alle inwoners van België, 
Frankrijk of Nederland. Zij verwerpen het ius soli 

als grondslag voor het burgerschap en houden vast 
aan het ius sanguinis. Zij zijn volksnationalisten en 
geen contractnationalisten 1 1. Zij zijn van mening 
dat het eigen volk voorrang moet hebben omdat het 
hemd nu eenmaal nader is dan de rok. Hoewel zij 
zich in hun propaganda keren tegen het voortrek
ken van buitenlanders, zijn zij in de praktijk voor
standers van het achterstellen van vreemdelingen. 
Zij wensen het onderscheid tussen 'eigen volk' en 
buitenlanders te vergroten in plaats van te verklei
nen, maar zij ontkennen dat zij zich baseren op 
racisme of vreemdelingenhaat. Het artikel van 
Jean-Marie Le Pen dat Le Monde gedwongen was op 
te nemen op basis van een gerechtelijke uitspraak 
over het 'droit de réponse', begint als volgt: 
'Contrairement à ce qui est sous-cntendu dans 
votre artiele en date du I 2 mai I 996, et publié en 
dernière page, intitulé "Les squatters du racisme", 

is die term tegenwoordig algemeen aan
vaard en worclt deze veelvuldig gebruikt 
door journalisten van Le Monde, 
De Moroen of De Volkskrant, 
1 1. Zie Meindert Fennema en Jean 
Tillie, Over de aard van het nationalis- • 
me. In : Koen Koch en Paul Scheffer 
(red.) Het nut van Nederland. Bert 
Bakker, Amsterdam, 1996. 
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conccrnant la mort d 'un jeunc Marocain Ie ter mai 
et I' arrestation des présumés oupables, Ie Front 
nation al n 'a jamais cu de discours xénophobe . ' ( Le 
Monde, 9/ 1 o juin 1996) Niettemin is de politieke 
basis van dergelijke anti -immigranten partijen de in 
d maalschappij bestaande vreemdelingenhaat. 1 2 

En de historische worte ls van de huidige anti -immi
grantenpartijen zijn wel degelijk het anti -democra
tische rechts-extremisme van vóór de oorlog. 1 3 

Ontkennin9 van de Holocaust 
Anti -semitisme, dat zo kenmerkend is voor 
cxtrecm -r chts is weer in opmars, de ontkenning 
van de holocaust is daar een uitdrukking van . 
Doordat extreem-rechts steeds meer terrein wint 
wordt de noodzaak om met draconische maatrege
len de democratie te redden, ook groter . Vandaar 
dat er in Frankrijk en België wetten zijn aangeno
men die de ontkenning of de bagatelli sering van de 
Holocaust strafbaar stell en. In Frankrijk is er in 
I 990 een wet aangenomen inzake de onderdruk
king van alle vormen van racisme, antisemiti sme en 
xenofobi e, in I 995 gevolgd door een amendering 
van de perswet van Gayssot waardoor ontk nning 
van d Holocaust strafbaar is geworden. In België is 
er sinds I 995 zelfs een special wet tot bestraffing 
van het ontkennen, onderschatten , rechtvaardigen 
of goedkeuring van de genocide die tijdens de twee
de wereldoorlog door het Duitse nationaal -socialis
tische regime is gepleegd . Dergelijke wetgeving 
levert binnen een inhoudelijke democratie-opvat
ting geen problemen op. Democratie is in die visie 
immers een gcmeenschappelijk ideaal van sociale 
en politieke gelijkheid . 14 Meningen die tegen deze 
idealen indruisen, die er voor pleiten bepaalde 
groepen uil te sluiten , die de politieke gelijkheid 
van de onderdanen ter discu sic ste llen , zijn daar
om in strijd met de democratie . De individuele vrij 
heid van meningsuiting is ondergeschikt aan het 
collectieve ideaal van politieke gelijkheid . Maar 
voor de aanhangers van een procedurele of zelfs van 
een militante demoeratic-opvatting rijzen er pro
blemen. Moeten niet juist die standpunten waar 
men het het meest hardgrondig mee oneens is het 

felst beschermd worden tegen censuur? Toen 
Noam Chomsky in I 98o een voorwoord schreef 
voor een boek van Robert Faurisson waarin deze 
het bestaan van de Holocaust ontkende , deed hij dat 
niet omdat hij enige sympathie koesterde voor de 
standpunten van Faurisson . Hij was van mening dat 
ook mensen met wier opvattingen men het zeer 
grondig oneens is, recht van spreken hebben. 

Parmi les 9ens qui ont appris quelque chose du dix-hui

tième siècle (voyez Voltaire), i/ va de soi, sans même 
au 'on sonae à Ie discuter, que la difense du droit à la 
libre expression ne se /imite pas aux idées que / 'on 
approu ve, et que c'est précisément dans Je cas des idées 
que /'on trouve les plus choquantes que ce droit doit être 
Ie plus vi9oureusement difendu. 15 

In dat voorwoord hekelde Chomsky de Franse 
intellectuelen die volgens hem totalitaire neigingen 
hebben, zowel in de richting van het fascisme als in 
de richting van het leninisme. Hij beriep zich daar
bij weliswaar op Voltaire , maar méér dan hij zelf 
beseft maakte Chomsky zich hiermee tot woord
voerder van de Amerikaanse democratische tradi
tie , waarin het recht op vrije meningsuiting vrijwel 
onb perkt is. Die vrijheid is neergelegd in de uit 
I 79 I stammende First Amendment, waarvan het toe
passingsgebied zich in de loop der jaren steeds ver
der heeft uitgebreid. In feite is in de v s alleen het 
oproepen en het aanzetten tot geweld strafbaar, en 
wanneer het zogenoemde JiahtinB words betreft. In 
alle overige gevallen wijkt het anti -discriminatie 
principe voor dat van de vrijheid van meningsui
ting, vooral als die meningsuiting een politiek 
karakter draagt. Dat betekent dat in de vs politiek 
racisme of het ontkennen van de Holocaust niet 
strafbaar is. 

In Europa ligt dat anders . In Duitsland bestaat 
er, zoals gezegd, sinds I 949 een Verjassunnsschutz 
die in de praktijk ook gebruikt wordt om racistische 
partijen te verbieden. Het ontkennen of vergoelij 
ken van de Ho locaust zou een Duitse partij zeker op 
een verbod komen te staan. In Nederland bestaat er 
weliswaar geen speciale wetgeving ten aanzien van 

1 2. Dezelfde Lc Pen die aan Le Monde 
schreef dat hij geen xenofoob discours 
heeft sprak d ri e weken daarvoor over 
vreemdelinge n d ie colanisent vi lles eL vil
laaes, encombrent les prisons, violent eL went 
(I e Monde Diplomatique, ju in 1996) . 

in Nederland t9s0- 199a. Bert Bakker , 
Amsterdam, 199 1. Hugo Gij scls, "Het 
Vlaams Blok. Kritak, Leuven , 1992. 
Guy Konopnicki , Les Filières No ires. 
Dcnoël, Paris, 1996 . 

zienlijk meer coulanti e van het 
O penbaar Ministe ri e kunnen rekenen 
dan part ij en die migranten will en uit
sluiten van het ki esrecht . 
15. N . Chomsky, in : Faurisson, 
R. Mémoire en difense contre ceux qui 

1 1. Zie Jaap van Donsd aar, Fout na de 
oorloa:Jascistische en racistische oraanisaties 

14. O pvallend is overigens dat in 
Nederland de partijen die vrouwen wil 
len ui tsluiten van het kiesrecht op aan-

m 'accusent deja ls!fter l 'hisLoire. La Vieille 
Taupe, 198 o : XII . 
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de ontkenning van de Holocaust maar wel een uit
gebreide wetgeving inzake tegen het aanzetten tot 
discriminatie en belediging van groepen wegen ras, 
godsdienst oflevensovertuiging. Ook in Nederland 
wordt er een discussie gevoerd over het verbieden 
van politieke partijen. Wij moeten dus constateren 
dat in de laatste jaren een heropleving valt waar te 
nemen van een inhoudelijke democratie-opvatting 
met de daarmee onvermijdelijke beperking van de 
vrijheid van meningsuiting. Zijn deze beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting inderdaad het 
gevolg van een totalitaire verleiding, zoals Chom
sky meende? Of kan men het maken van onder
scheid tussen mensen van verschillende afkomst en 
huidskleur, het ontkennen van de Holocaust en 
andere vormen van racisme wèl verbieden met een 
beroep op de democratie zonder af te glijden in een 
totalitaire democratie? 

Mi/Is schadebeainsel 

Bestaat er een derde weg, tussen volledige vrijheid 
van meningsuiting die de voorstanders van een pro
cedurele democratie voorstaan en de ideologische 
beperking van die vrijheid tot democratische me
ningsuitingen die de voorstanders van een inhoude
lijke democratie-opvatting bepleiten? Aanhangers 
van zo'n derde weg beroepen zich graag op de 
Britse politieke filosoof John Stuart Mill die in zijn 
beroemde essay On Liberty argumenteerde dat de 
vrijheid van de individu zijn grens vindt daar waar 
een ander schade lijdt door haar handelingen. Joel 
Feinberg heeft Mills schadebeginsel uitgebreid met 
het aanstootbeginseL Aanstoot is een onaangename 
geestestoestand, zoals irritatie, boosheid of wal
ging, veroorzaakt door onrechtmatig gedrag. 
Racistische uitspraken kunnen voor de betreffende 
personen of groepen - en niet alleen voor hen -
aanstootgevend zijn. 

Wh en the conduct purports to be aenuine politica} 

advocacy, its social value or 'reasonableness' noes up, but 

where the advocao/ is (say) rif a proaram tostrip blacks rif 
their riahts, and is accompanied by the symbols rif 
terror, and takes pi ace in the heart rif Harlem, it is clear 

that threat and insult are its real purpose, not persuasion 
(. . .) 16 

16. Feinbcrg, J. The Moral Limits cif 
Crimina/ Law, Volume Two: O.Jfense to 
others. Oxford University Press, New 
York, etcetcra,1985: pagina 96. 

Betekent dat dat men dergelijke uitspraken of 
demonstraties kan verbieden? Volgens John Stuart 
MiJl niet zonder meer. Bij Mill beperkt het schade
beginsel zich tot maatschappelijke handelinnen. 

Taalhandelingen zijn daarvan echter uitdrukkelijk 
uitgesloten, omdat meningsuitinaen in de optiek van 
John Stuart Mill zozeer verbonden zijn met de 
meningen zelf, dat een b perking van de vrijheid 
van meningsuiting in feite een beperking van gewe
tensvrijheid betekent. Een gewetensvrijheid die 
door Mill 'the appropriate region ofhuman liberty' 
genoemd wordt: 

ft comprises,.first, the inward domain rif consciousness; 

demandin9 liberty rif conscience, in the most comprehen

sive sense; liberty rif thouaht and jee/ins; absolutejree

dom rif apinion and sentiment on all subjects, practicalor 

speculative, scient!fic, moral or theoloaical. The liberty 

rif expressin a and publishinB opinions may seem to ]all 

under a d!Jferent principle, since it belonas to that part rif 
the conduct rif an individual which concerns other people; 

but, bein9 a/most rif as much importance as the liberty rif 
thouaht itse!f, andrestins in areat part on the same 
reasons, it is practically inseparablejrom it. 17 

Ik heb Mill hier uitvoerig geciteerd om te laten zien 
dat diegenen, zoals Feinberg en in zijn voetspoor de 
Amsterdamse rechtsfilosoof C. W . Ma ris, die zich 
bij de beperking van de vrijheid van meningsuiting 
beroepen op Mills schadebeginsel, dat ten onrechte 
doen. Mill achtte het schadebeginsel uitsluitend 
toepasbaar ter beperking van aedraa en het niet deli
beratief gesproken of geschreven woord. Diegenen 
die het schadebeginsel ook op meningsuitingen van 
toepassing verklaren hebben daarmee het probleem 
van de afweging van de schade tegen de vrijheidsbe
perking - dat bij Mill al enorm is - alleen maar gro
ter gemaakt. Feinberg beseft dat terdege en komt 
tot de conclusie dat de beknotting van de menings
uiting beperkt dient te zijn tot.fiahtinB words, woor
den die tot doel hebben te beledigen en geen 
mening uitdragen. Het gaat hier om scheldwoorden 
zoals nikker, bastaard, geitenneuker, kankerturk, 
etcetera. Een lijst die tot in het oneindige valt uit te 
breiden en die bovendien dagelijks wordt aange
vuld. Het verbieden van deze woorden brengt de 
gewetensvrijheid en de vrijheid van meningsuiting 

17. Mill, John Stuart. On Liberry. Editcdo 
by Stcfan Collini. Cambridge Univerty 
Prcss, Cambridgc, ctcctera ( 1859) 
1989:15. 
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niet in gevaar. Daarmee blijft Feinbcrg in de prak
tijk zeer dicht bij de opvatting van Mill. Niettemin 
kunnen volgens Feinstein ook politieke symbolen, 
zoals de Swastiki-tekens of Ku-Kux-Klan kleding 
onderfiahtina words begrepen worden. 

Cees Maris gaat een stap verder en erkent dat 
ook meningen die niet in de vorm van scheldwoor
den worden geventileerd, aanstoot kunnen geven. 
Hij maakt vervolgens onderscheid tussen directe 
geestelijke schade, die optreedt wanneer de discri
minerende uitingen bij de gediscrimineerden 
'structurele gevoelens oproepen van onveiligheid, 
angst en minderwaardigheid, die het functioneren 
van een persoon op lange termijn belemmeren' en 
indirecte geestelijke schade, die 'ontstaat wanneer 
de uitingen een algemeen klimaat scheppen waarin 
bepaalde groepen als minderwaardig worden 
gezien, zodat individuele leden niet goed kunnen 
functioneren.' 1 8 Niet duidelijk is hier wat bedoeld 
wordt met 'stTucturele gevoelens: zijn dat gevoe
lens die bij veel mensen bestaan, zijn het gevoelens, 
die bij één persoon bestaan, maar telkens terugke
ren, of zijn het sterke gevoelens? Zoals hier gefor
muleerd lijkt het begrip geen goede basis voor een 
strafrechtelijke veroordeling. Maris' conclusie luidt 
dat zowel het recht op vrije meningsuiting als de 
inbreuk daarop ten behoeve van niet-discriminatie 
rechtstreeks kunnen worden afgeleid uit hetzelfde 
autonomiebeginsel dat ten grondslag ligt aan de 
liberale rechtsorde: 

Een evenwichtiae oplossinB van dit dilemma vraaat om 

inbreuk op de vrijheid van meninasuitina, mits die 

beperkt blijft tot uitinnen met een zeer ernstiB en duide

lijk discriminerend karakter. Bij zwakkere uitinnen van 

discriminatie aaat de vrijheid van meninasuitina voor. 1 9 

Maris pleit er dus voor om niet alle uitingen van dis
criminatic strafbaar te stellen. Alleen krasse vor
men die het de doelgroep onmogelijk maakt 'goed 
te functioneren' dienen bestraft te worden. Dat is 
een opvatting die in Nederland lang geen gemeen 
goed is en volgens sommigen zelfs in strijd met arti
kel 1 van de grondwet. Degenen die dat laatste vin
d n, interpreteren de term 'discriminatie' zoals 

18. C.W. Marisin: G.A.I.Schuijt& 
D. Voorhoof (red.), Vrijheid van meninas
uitino: Racisme en Revisionisme. Acadcmia 
Prcss, Gent, 1995:p. 23/24 
19. Ibidem, p. 29 
20. H.J . de Graaft', S~rafrechtcn 

gebruikt in de Nederlandse grondwet zo ruim dat 
ook taalhandelingen die niet leiden tot ongelijke 
behandeling van personen of groepen onder de 
term discriminatie vallen. Dat is in Nederland een 
overheersende opvatting, die wordt gedeeld door 
de discriminatie officier van het arrondissement
sparket te Amsterdam, H.J. de Graaff. De Graaff 
meent dat de opmerking 'ze moesten alle homo's 
uitroeien' discriminerend is. 20 Discriminatie en de 
wens tot discriminatic vallen in zijn opvatting 
samen, hetgeen in het strafrecht een ongebruikelij
ke figuur is. Op basis van artikel 1 van de Grondwet 
ligt het voor d hand om alleen ongelijke behande

lins op grond van ras, geloof, politieke overtuiging 
of afkomst als ongrondwettig te beschouwen. Als 
wij dat niet doen zou ook de uitspraak: 'Fascisten 
zouden uitgesloten moeten worden van het kies
recht' ongrondwettig zijn, omdat deze uitspraak 
een wens tot discriminatie op grond van politieke 
overtuiging inhoudt, evenals de uitspraak: 'De 
scientologen vormen een gevaar voor onze samen
leving, wc zouden moeten overwegen die bewe
ging te verbieden'. Een zo ruime interpretatie van 
het begrip discriminatie wordt in het wetboek van 
strafrecht nog eens bevestigd (art. 90 quater). Ook 
artikel 1 3 7d gaat in die richting: 

'Hij die in het openbaar, mo~deling of bij 
geschrift of bij afbeelden aanzet tot haat tegen of 
discriminatie van mensen( ... ) wegens hun ras, hun 
godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboe
te van de derde categorie.' De uitspraak 'De scien
tologen vormen een gevaar voor onze samenleving, 
we zouden moeten overwegen die beweging te ver
bieden' is dus inderdaad strafbaar, want het zet aan 
tot discriminatie op grond van godsdienst of levens
overtuiging. De uitspraak 'Fascisten zouden uitge
sloten moeten worden van het kiesrecht' is daaren
tegen niet strafbaar want de wetgever heeft bij de 
opstelling van artikel 1 3 7d de term politieke 
gezindheid, een term die in artikel 1 van de grond
wet wel genoemd werd, weggelaten. Op grond van 
artikel 1 3 7c en d zijn in de afgelopen jaren een aan
tal malen politieke partijen veroordeeld. Het hof te 

discriminatie. )ustitiiäe verkennineen, 2 2, 

3 (april96): 68. Zelfzou ik de genoemde 
uitspraak ook strafl)aar stellen, maar niet 
omdat deze discriminerend is, 
maar omdat met deze uitspraak wordt 
aangezet tot geweld. 
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Amsterdam vond de tekst 'een multiraciale huts
pot, overbodige en illegale vreemdelingen, een 
on beheersbare criminaliteit en nog veel meer onge
regeld' beledigend. 21 De rechtbank te Zwolle acht
te folders strafbaar waarop werd aangedrongen op 
'Onvoorwaardelijke terugzending van criminele en 
parasiterende vreemdelingen, want dan behoren de 
veelwijverij, het ritueel slachten en het besnijden 
van meisjes tot het verleden.' De rechtbank achtte 
qcze tekst zowel beledigend als discriminerend. 22 

Als dergelijke strafbare feiten op rij gepleegd wor
den, kan vervolgens de betreffende politieke partij 
op basis van artikel 140 als een organisatie worden 
bestempeld die tot oogmerk heeft het plegen van 
misdrijven. Het lidmaatschap van zo'n organisatie is 
strafbaar en uiteindelijk kan een dergelijke organi
satie op basis van artikel 2: 2 o B w ontbonden wor
den. 

Bovengenoemde politieke propaganda is strafbaar 
ge tcld zonder verwijzing naar het schadebeginsel. 
Het gaat hier uitdrukkelijk om de bestrijding van 
politiek extremisme. Bij de behandeling van artikel 
2: 2o in de Tweede Kamer heeft de minister van jus
titie daarover geen misverstand laten bestaan, 
meent een anonieme rapporteur van de ministeries 
van Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Door de toenmaliae minister van justitie is toen mede

Bedeeld dat het wetsvoorstel niet in de eerste plaats 

bedoeld is voor politieke partijen. Vast stond wel dat een 

staat het recht heift zich te beschermen teaen politieke 

partijen die in hun werkzaamheden de democratische 

waarden van de maatschappij onderaraven cif personen 

discrimineren. 2 3 

Sommige opvattingen van het schadebeginsel stem
men hiermee overeen. Zo meent Maris dat de over
heid sommige discriminerende uitlatingen dient te 
verbieden, niet omdat discriminatie moreel ver
werpelijk of ondemocratisch is - zoals de aanhan
gers van een inhoudelijke of militante democratie
opvatting menen - maar omdat die uitingen andere 
burgers of groepen van burgers verhinderen maat
schappelijk te functioneren. Dat schadebeginsel 

21. Arrest hof Amsterdam 2o mei, 
1 994, zaak 11. 
2 2. Vonnis Rechtbank Zwolle, 25 apri l 
1994· 

2 3. Inventarisatie van juridische aspecten 
met betrekkina tot het optreden tenen 

maakt het mogelijk de vrijheid van meningsuiting te 
beperken zonder op het hellend vlak van de inhou
delijke democratie-opvatting terecht te komen. 
Het schadebeginsel zou dus met recht tegen het 
standpunt van Chomsky ingebracht kunnen wor
den. Immers, het verbicden van negationistische 
literatuur is nu niet meer de onderdrukking van de 
vrijheid van meningsuiting uit naam van de demo
cratie en al evenmin een maatregel om discrimina
tic te voorkomen en zo te voldoen aan een interna
tionale verdragsverplichting, maar een afweging 
van het maatschappelijk belang van de vrijheid van 
meningsuiting versus het individuele of groepsbe
lang van de slachtoffers van de Holocaust, die door 
de negationistische publikatie het leven nog zuur
der gemaakt wordt. 

De toepassing van het schadebeginsel is echter verre 
van eenvoudig. Het veronderstelt , zoals we zagen, 
een doelgroep die zodanig leed wordt aangedaan 
dat zij daardoor niet meer maatschappelijk kan 
functioneren. Enerzijds wordt het verbod op discri
minatie hierdoor beperkt, want niet alle vormen 
van discriminatie zijn in de ogen van Maris straf
baar. Anderzijds treedt er ook een verruiming op. 
Uitingen hoeven niet discriminerend te zijn om 
toch aanzienlijke chade to te brengen aan bepaal
de groepen. De discussie over de vrijlating van de 
drie van Breda ging voor een deel daarover: het 
besluit, dat destijds genomen werd door de 
Minister van Justitie, Ivo Samkalden, werd aange
vochten met al argument dat de slachtoffers van 
deze drie oorlogsmisdadigers door hun vrij lating 
ernstige psychische en als gevolg daarvan ook licha
melijke schade zouden lijden. 24 Ook in het debat 
over het verbieden van negationistische lectuur is 
het argument voor repressie dat deze lectuur de 
joodse Nederlanders zozeer kwetst dat gevreesd 
moet worden voor ernstige psychische schade. 

Maar laten wij de mogelijke tegenargumenten 
van Noam Chomsky eens onder de loep nemen. 
Het eerste tegenargument van Chomsky zou kun
nen zijn dat de potentiële slachtoffers niet gedwon
gen worden deze lectuur te lezen en dus geen scha
de hoeven te lijden. Maar dat argument betekent 

( uitinnen van) politiek extremisme (oktober 
1994): 1 3 lT K 1984- 1985, 17476, num 
mers 5-7, p.6 en nummer 12, p.2j • 
24. Ido de Haan, ' Openbaar leedwezen', 
Psycholoaie en Mootschoppij december, 
1995· 
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dat men de vrijheid van meningsuiting wel degelijk 
zekere beperkingen oplegt. Men staat dan namelijk 
niet toe dat negationistische lectuur onaevraaad toe
gezonden wordt, zoals in België door de stichting 
Vrij Historisch Onderzoek dergelijk materiaal 
ongevraagd naar bibliotheken en scholen gestuurd 
werd. 25 Een variant van dit tegenargument is door 
de Nederlandse rechter gebruikt bij de uitspraak 
over de nota Nederland voor de Nederlanders die in 
I 984 werd uitgebracht door het wetenschappelijk 
bureau van de Centrumpartij, waarin werd gesug
gereerd dat geweld tegen allochtonen beschouwd 
zou kunnen worden als een vorm van 'noodweer'. 
De rechter oordeelde dat ook 'het ontwikkelen, 
koesteren en voor niet openbaar gebruik vastleggen 
van gedachten en gevoelens, van welke inhoud ook' 
behoorde tot het recht op vrijheid van meningsui
ting. 26 De wijze van vcrspreiding speelde op deze 
wijze een rol bij de bepaling van strafbaarheid. 

Een tweede argument tegen het verbieden van 
negationistische stellingen ter bescherming van een 
specifieke groep is van heel andere aard. Dit tegen
argument betreft de precedentwerking die van zo'n 
verbodsbepaling uitgaat. Waarom beperkt de wet 
zich tot dit ene geval? Is het boek 'The Bel/ Curve: 
fntelliaence and Class Structure in American L!Je', waar
in beweerd wordt dat Amerikaanse negers minder 
intelligent zijn dan blanken in de vs, voor zwarte 
burgers niet even aanstootgevend als voor joden de 
ontkenning van de Holocaust? Waarom wordt dat 
boek in Nederland dan niet verboden? Wordt hier 
soms met twee maten gemeten? Dat een dergelijke 
redenering beslist niet denkbeeldig is blijkt uit de 
visie van de Nederlandse jurist Peter R. Rodrigues. 

Verselijkbaar met de ontkenninB van de Holocaust, is 
bijvoorbeeld de ontkennin9 van de apartheid if de slaver
nij. Volsens het Hrif"Den Haaa had Vrij Historisch 
Onderzoek zijn meninB ook volledia naar buiten kunnen 
brensen zonder zich kwetsend if arievend uit te laten 
(sic, M.F.). Daarmee wordt ten onrechte een vrijbriif 
aeaeven voor 'aekuist' revisionisme(. . .) Het revisionisme 
is een ideoloaie die racistische misdaden teaen de mens
heid tracht te verloochenen (sic, M.F.) om zodoende de 
verkondiaina van een politieke boodschap te kunnen 

'995:p.28. 

rechtvaardiaen. Het verspreiden van deraelijke bood
schappen is - onaeacht if de discriminotie zich richt 
teaen joden, ziaeuners, tutsi 's ifbosniërs - rechtens 
ontoelaatbaar. 27 

Aanvaarden we deze argumentatie van Rodrigues 
dan doet zich een nieuw afbakeningsprobleem 
voor, want anders loopt iedereen die het opneemt 
voor een partij die beschuldigd wordt van genoci
de, de kans met de strafrechter in aanraking te 
komen. Sterker nog, iedereen die het beeld van 
wreedheid ter discussie stelt of nuanceert loopt dat 
risico. Laat ik een voorbeeld geven. In Washington 
is op I 9 november I 995 een tentoonstelling van de 
Library of Congress geannuleerd. Die tentoonstel
ling had als titel 'Behind the House rif the Master: the 
cultural environment if the plantotion' en is maar twee 
uur geopend geweest (Le Monde. 29/ I 2/ I 995). De 
tentoonstelling werd afgeblazen na protesten van 
de zwarte medewerkers van de bibliotheek, die 
meenden dat er op de tentoonstelling een te posi
tief beeld geschetst werd van het leven op de plan
tages. Die mening is door de leiding van de Library 
of Congress misschien wel terecht gerespec
teerd28, maar het zou toch wel erg ver gaan als de 
maker van de tentoonstelling, de antropoloog 
Michael Vlach, die zich baseerde op interviews met 
ex-slaven die in de jaren dertig gemaakt zijn, voor 
de rechter zou moeten verschijnen omdat zijn werk 
door de kleinkinderen van de geïnterviewden als te 
pijnlijk ervaren wordt. Toch is dat een mogelijk
heid die door Rodrigues opengelaten wordt. Met 
een betere formulering zou men het terrein dat 
door het strafrecht bestreken dient te worden 
nauwkeuriger kunnen afbakenen, maar een goede 
oplossing is moeilijk te geven. In ieder geval zou 
men tenminste moeten aangeven van welke groe
pen men het verleden niet ter discussie mag stellen 
om een oneindige uitbreiding van het aantal verbo
den revisienismes in de geschiedschrijving te voor
komen. 

En toch, Rodrigues heeft vanuit h t perspectief 
van de slachtoffers natuurlijk volkomen gelijk. Wat 
door de negationisten beweerd wordt is bloedstol
lend; wat sommige anti-immigrantenpartijen aan 

2 5. in: G.A .l. Schuijt & D. Voorhoof 
(red.), Vnjheld van meninasuitina: Racisme 
en Revisionisme. Acadcmia Press, Gent, 
1995: P·' 53· 
26. Jaap van Donsclaar, Destaal paraat? 
De besrnjdinB van extreem-rechts in West
Europa. Babylon-De Geus, Amsterdam, 

27. P.R. Rodrigues, in: G.A.I.Schuijt & 
D. Voorhoof (red.), Vrijheid van meninas
uitine: Racisme en Revisionisme. Acadcmia 

Press, Gent, 199 5: pp. •53/' 54· 

de v s het steeds gaat om beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting die 
men zichzelf oplegt of die door een 
private instelling worden opgelegd. 
Zelden of nooit leidt die neiging tot 
'politica! correctness' tot gerechtelijke 
uitspraken. 

2 8. Het is goed te bedenken dat in de 
discussie over 'politica! correctness' in 
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racisme produceren is meer dan schokkend. De 
woede van de potentiële slachtoffers is dan ook zeer 
begrijpelijk en zij hebben zeker het recht om 
beschermd te worden. De vraag is echter of dat met 
strafrechtelijke middelen moet gebeuren. 2 9 

Men kan ook trachten het probleem op te lossen 
door wetenschappelijk onderzoekers een grotere 
meningsvrijheid te gunnen dan gewone stervelin
gen. Dat argument wordt door de Belgische senator 
F. Erdman gebruikt als hij onderscheid maakt tus
sen de niet academisch gevormde negationistcn en 
de revisionistische historici. Het problematische 
van deze redenering wordt ook door Erdman zelf 
erkend, want hij laat er onmiddellijk op volgen: 
'(D)at zegt niets over de waarde van hun argumen
ten, wel iets over de afwezigheid van officiële waar
borgen voor wetenschappelijke bekwaamheid .' JO 
Dat betekent in de praktijk een scheiding tussen 
wetenschappelijke- en politieke openbaarheid. Een 
scheiding die ook gemaakt wordt als het gaat om het 
bezitten en citeren van Hitiers 'Mein Kamp[ . Maar 
het gebruik van dit argument is nog problemati
scher dan Erdman denkt. In zijn ijver om de schei
ding tussen negationisten en historici zo groot 
mogelijk te maken voelt Erdman zich geroepen om 
de revisionistische historici, die bij de Holocaust 
slechts vraagtekens plaatsen, met zeer veel egards 
te behandelen. Daardoor krijgt de Britse revisionis
tische historicus, David lrving, van de weeromstuit 
een erkenning die hij vanuit moreel-politiek oog
punt niet verdient. 

Front sta s e/ back sta se 
Bij de juridische bestrijding van racistische uitlatin
gen doen zich ook definitie-problemen voor. Wat 
de één racistisch noemt, noemt de ander xenofoob, 
wat de ander xenofoob noemt noemt een derde 
populistisch. 

Er is hiermee zowel sprake van een wetenschap
pelijk als een politiek probleem. Enerzijds is het 
probleem van wetenschapstheoretische aard: Van 
Donselaar bijvoorbeeld gaat in zijn analyse impliciet 
uit van een essentialistische definitie van extreem-

29. Rodrigues, op.cit. 
JO. F. Erdman in G.A.I. Schuijt & 
D. Voorhoof (red.), Vrijheid van meninas
uitino: Racisme en Revisionisme. Acadcmia 
Prcss, Gent, 1995:p. 207. 
J 1. Van Donselaar op.cit. p. 1 1. 
J 2. Marc Spruyt, Grove Borstels. Stel dat 
het Vlaams Blok moroen zijn proarammo 

rechts.J 1 Extreem-rechts is iets wat 'objectief' 
bestaat, ook al geven verschillende auteurs vanuit 
een vcrschillend perspectief er een ander label aan. 
Vanuit dat essentialistische perspectief wordt door 
hem ook het front stase/back stase onderscheid 
gemaakt. Het verschijnsel dat Van Donselaar met 
extreem-rechts aanduidt mag zich front stase achter 
een andere identiteit vet·schuilen, back stase weet de 
onderzoeker de ware aard van het beest wel te vin
den. Marc Spruyt heeft op deze benadering een zeer 
overtuigende methodologische kritiek geleverd: 
het leidt tot een onbeperkte regrcssie.J 2 W ant 
wanneer mogen wij besluiten dat er achter de front 

sta se géén back sta se bevindt? In gepolitiseerde vorm 
kan deze benadering leiden tot een samenzwerings
theorie die zo kenmerkend is voor een geëxalteerde 
inhoudelijke democratie-opvatting. Zowel de jaco
bijnen als de leninisten behandelden hun politieke 
tegenstanders alsof deze een front stase/back stase 
strategie voerden, hetgeen een selffulfilling prophe
sy wcrd.33 

Er is niet alleen een wetenschapstheoretisch 
maar ook een politiek probleem: defrontstase/back
stase benadering sluit e lke serieuze discussie uit 
omdat de tegenstander niet meer op zijn woord 
geloofd wordt. Dat doet extreem-rechts niet, 
omdat di e de politieke elite beschouwt als een 
samenzwering tegen het volk; maar dat doet ook de 
anti-racistische beweging niet omdat die extreem
rechts beschouwt als een samenzwering tegen de 
democratie en tegen de aanwezigheid van allochto
nen. De politieke elite gaat niet in debat met de 
anti-immigranten partijen omdat men 'met racisten 
niet discussieert' . Maar met de achterban van die 
partijen wil men wel in debat omdat de aanhang van 
extreem-rechts niet racistisch noch extreem-rechts 
is, maar misleidt wordt door de demagogie van de 
anti-immigranten partijen . Een dergelijke scheiding 
tussen partij en achterban is zeer kunstmatig, te 
meer daar het debat met die achterban van ex
treem-rechts op zeer paternalistische wijze gevoerd 
wordt. Die achterban moet heropgevoed worden 
en daarbij zijn ook juridische maatregelen niet uit
gesloten . Zo kreeg een Zuidhollandse ondernemer 

rea liseert , hoe zou Vlaanderen er dan uit

zien? Van Halewyck, Leuven , 1995. 
J J. Mcindert Fennema, De Moderne 
Democratie. Geschiedenis van een politieke 
theorie. Het Spinhuis, Amsterdam, 1995. 
J4· Z ie Ell en de Visser, Een wet die niet 
wil. De Volkskrant , 8 juni, 1 996. 
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die een brief stuurde aan de minister van Sociale 
Zaken om met hem van gedachten te wisselen over 
het arbeidsethos van zijn Turkse werknemers (en 
hij vcrschafte de minister tal van voorbeelden uit 
zijn eigen bedrijf) geen antwoord van de Minister 
maar van de Officier van Justitie: hem werd discri 
minatie ten laste gelegd. 34 Het democratische 
debat wordt zo een debat tussen twee partijen, 
waarvan er één handboeien in zijn zak heeft. De 
andere partij zal zich daardoor wel twee keer 
bedenken voor hij in het openbaar zijn mening 
geeft . 

Het cordon sanitaire35 dat sommige politici rond 
extreem-rechtse partijen willen aanleggen wordt 
daarmee ook een wal/ <if silence . Er dreigt dan een 
politieke patstelling die elke rationèlc argumentatie 
uitsluit, waardoor de politieke macht uitsluitend uit 
een gerechtelijke uitspraak komt. 36 Voor degenen 
met een procedurele opvatting van democratie is 
een dergelijke uitkomst onaanvaardbaar. Voor hen 
is de kern van de demoeratic gelegen in het politie
ke debat en in de voortdurende poging om in dat 
debat divergerende partij en nader tot elkaar te 
br ngcn. 

Het probl 'Cm van de communicatieve rationali 
teit wordt alleen maar groter als men, zoals Rob 
Witte , uitgaat van het paradigma van een racisti -

• schc maatschappij . 3 7 Men kan niet ongestraft het 
op zich legitieme - perspectief van een racistische 
maatschappij combineren met een politieke strate
gie gebaseerd op h t cordon sanitaire. Men zegt dan 
immers: alle witten zijn racisten en met racisten 
moet j niet discussiëren. De consequentie van zo 'n 
standpunt is dat er niet meer gedebatteerd wordt. 
Nu kan men dat probleem ogenschijnlijk oplossen 
door het begrip anti -racistische beweging in te voe
ren. Binnen de ruimte van di e anti -racistische 
beweging is dan ruimte voor debat over strategi
sch vraagstukken, omdat de leden van de anti 
racisti che beweging - ongeacht hun afkomst en 
huidskleur als niet-racistisch beschouwd worden . 
Zij vormen de stoottroepen voor een toekomstige, 
niet-racistische maatschappij. Een cl rgelijk per
sp ticflost het probleem niet op omdat de anti -

racistische beweging zich op die manier voor het 
debat afsluit . Een ieder die kritiek levert op de anti
racistische beweging is dan een anti-antiracist38 en 
wie de lagere school doorlopen heeft weet dat min 
maal min plus is. 

Het discours waarvan de anti -racistische bewe
ging zich bedient geeft bovendien aanleiding tot een 
zekere mate van 'double-talk' onder de leden van 
de politieke elite die zich haar spreekbuis maken. 
Oud-burgemeester Ed . van Thijn gaf daar een spre
kend voorbeeld van, toen hij op 14 oktober 1995 in 
Amsterdam het eerste exemplaar van het boek 
Racisme als leerzaam incident in ontvangst nam .39 In 
een korte toespraak hekelde hij voor het publiek 
van anti -racistische activisten de wetenschappelijk 
scherpslijperij over de definitie van racisme . Wat 
racisme is, meende van Thijn, 'dat voelt iedereen 
die het hart op de goede plaats draagt, op zijn klom
pen aan '. Deze stelling van van Thijn kon rekenen 
op een warm onthaal bij de aanwezigen . In de dis
cussie die daarop volgde werd vervolgens eerst 
vvo-leider Frits Bolkestein van racisme beschul
digd en daarna de criminoloog Frank Bovenkerk, 
die voor de commissic Van Traa verklaard had dat 
enkele tientallen procenten van de volwassen 
Turkse mannen in Amsterdam betrokken zou zijn 
bij de drugshandel. Er was niemand va.n de aanwe
zigen die daartegen protesteerde, ook Ed. van Thijn 
niet : men voelde dat als anti -r acisten onder elkaar 
'op zijn klompen aan ' . Naar buiten toe echter, 
wachten de vertegenwoordigers van de anti -racisti 
sche beweging zich er wel voor een dergelijk me
ning te ventileren, men zou zich met dergelijke uit
spraken politiek isoleren. En zo ontstaan er ook in 
de anti-racistische bewegingfrontstage en backstage 

debatten, hetgeen de openheid en de kwaliteit van 
het publieke debat vanzelfsprekend niet ten goede 
komt . 

Tot slot 

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om de zuiver pro
cedurele- en de militante opvatting van democratie 
met e lkaar te verzoenen, zelfs niet via de juridische 
derde weg van het schadebeginseL Dat geldt zowel 
voor de theorie als voor de praktijk , temeer daar 

3 S- De term cordon sanitaire duidt erop 
dat tn<'n geen politieke maar een mcdi 
sd>c oplossing zoekt voor het probleem 
van ex treem rechtse partijen. Racisten 
en anti -racisten vinden elkaar hier in het 
gd>ruik van biologische metaforen . 

3 6 . zie Meindert Fennema, ' Front- en 
Back-stage in de politi ek ' . F A CTA, april, 
' 994· pp 11 / 12. 

38. Zie T cun van Dijk , ' Anti -anti 
racisme'. De Groene Amsterda mmer, mei, 

' 992. 
3 7. Rob Witte, Racist Violence and che 
state. A comparative Europeon ana!fsis. 
Routledge , London , 1996. 

39· Caroli cn Bais, Racisme als leerzaam 
incident. 1 PP , Amsterdam , 1995. 
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beide kampen hun posities vaak met veel emoties 
hebben afgeschermd. Om deze patstelling te door
breken, wil ik trachten de zaak van de andere kant 
te benaderen en te beginnen bij de overeenstem
ming tussen beide posities. Die overeenstemming 
geldt niet alleen de opvatting dat racisme verwer
pelijk is, het geldt ook de opvatting dat racistisch en 
extreem-rechts geweld strafbaar is. Bovendien 
delen beide posities de opvatting dat de bestrijding 
van racistisch en extreem-rechts geweld de aller
hoogste prioriteit dient te hebben. Racistisch ge
weld tast de fundamenten van onze rechtsstaat en 
onze democratische orde aan. Een van de grond
rechten in een democratische rechtsstaat is de 
bescherming van have en goed, van lijf en leden. 
Het gebruik van geweld in de politieke arena tast de 
openheid van het politieke debat aan. Het racisti
sche geweld heeft zodanige vormen aangenomen 
dat het denken over drastische maatregelen niet 
alleen een zaak van medemenselijkheid is maar een 
vorm van democratische zelfbescherming. Laten 
we daar dus mee beginnen. 
Allereerst dient vastgesteld te worden wat racis
tisch geweld is. Onder racistisch geweld beschouw 
ik geweld dat gericht is tegen allochtonen omdat zij 
allochtoon zijn. Aanleiding tot mijn overwegingen 
vormen de bevindingen van Carolien Bais, die in 
opdracht van het Instituut voor Publiek en Politiek 
een vijftal gevallen van racistische geweldpleging 
heeft onderzocht. De gevalsbeschrijvingen zijn 
vooral gebaseerd op gesprekken met leidende 
figuren in de plaatselijke gemeenschap. Opvallend 
is dat in de onderzochte gevallen van politiek racis
tische geweld de daders meestal niet gepakt zijn, 
hoewel tenminste één slachtoffer beweerde dat de 
daders uit een bekend netwerk komen. 

Het politie-apparaat blijkt niet goed in staat deze 
misdrijven op te lossen. Eén van die redenen zou 
kunnen zijn dat de politie in Nederland überhaupt 
weinig ervaring heeft met politiek geweld. De 

opsporing en vervolging van de daders van het 
racistische geweld dat politiek geïnspireerd is ver
eist kennelijk een geheel eigen benadering. Mijns 
inziens vcrdient het daarom aanbeveling om deze 
vormen van racistisch geweld te laten behandelen 
door een politionele organisatie die daar wat taak
stelling en ervaring betreft beter voor uitgerust is. 
Een dergelijke benadering vereist echter tevens een 
zeer duidelijke scheiding tussen de behandeling van 
racisme en xenofobie enerzijds en racistisch en 
extreem-rechts geweld anderzijds. Doen we dat 
niet dan beschermen we onze rechtsorde niet, maar 
ondergraven wij haar juist. Laat ik een voorbeeld 
geven. Door de leuze 'eigen volk eerst' als racisti
sche propaganda te beschouwen en degenen die die 
leuze aanheffen op dezelfde manier te behandelen 
als de daders van brandstichting in een moskee, 
beperken we de vrijheid van meningsuiting op een 
manier die voor de aanhangers van de procedurele 
opvatting van democratie onaanvaardbaar is. 
Principieel ligt de grens tussen wat wel en wat niet 
mag in een democratisch bestel voor hen bij het 
gebruik van intimidatie en geweld. Wil men, bin
nen de grenzen van de democratische rechtsorde, 
strenger en effectiever optreden tegen racistisch 
geweld dan zal men een duidelijk onderscheid moe
ten maken tussen extreem-rechtse propaganda -
over het toestaan waarvan de meningen verdeeld 
zijn - en racistisch geweld waarvan alle democraten 
vinden dat dat ontoelaatbaar is. Er is dus alle aanlei
ding om de juridische bestrijding van racistisch 
geweld de allerhoogste prioriteit te geven. 

De huidige rechtspraktijk in Nederland lijkt 
soms wel omgekeerd: justitie doet reusachtig veel 
moeite om Janmaat veroordeeld te krijgen op uit
spraken die als ze door prof. dr Frank Bovenkerk 
gedaan worden op veel bijval kunnen rekenen, en 
laat de opsporing van daders van racistische aansla
gen over aan journalisten.4° 

40. Bijvoorbecld:Bas van Hout, 
' De dodenlijst van de Centrumdemo
craten'. Panorama t 994, t 2: t 2 - 1 7; 
Kees Kooiman, 'Undercover in de co', 
De Groene Amsterdammer 1994, 1 2:6 -
1 1; Peter Rensen, Dansen met de Duivel. 
Undercover bij de Cenuumdemocoten. 
LJ Veen, /Amsterdam/ Antwerpen, 
1994· 
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Twee jaar paars 
volksgezond
heidsbeleid 

inds I97 3 zijn in Neder
land zes bewindslieden 
voor Volksgezondheid aan 
de macht geweest. Elk van 

Een tussenbalans 
ziekenfondsen gingen een 
fusie aan om daardoor een 
sterke marktpositie te ver-

hen heeft één maatregel 
werven. Hetzelfde gold 
voor vele, zorg aanbieden

getroffen of nota uitge
bracht, waarmee hij of zij 
histori schreef. Hendriks 
(KvP, I973-I977) bracht 
de tructuurnota Gezond
heidszorg uit, waarin hij 

GUUS SCHRIJVERS 
de instellingen. In deelsecto
ren (thuiszorg, geneesmid
delenverstrekking) tracht 
de overheid sindsdien de 
concurrentie tussen zorg-

Hoosleraar Alsemene Gezondheidszors 
Faculteit Geneeskunde Universiteit Utrecht 

regionalisatie van de zorg-
sector bepleitte. Hij zette daarmee een trend. 
Thans vindt overal regionale samenwerking plaats 
tussen instellingen gericht op het behalen van kwa
liteits-en efficiëntievoordelen. Veder-Smit (vvo, 
I977-I98I) loodste de Wet Tarieven Gezond
heidszorg en een wijziging van de Wet Zieken
huisvoorzieningen door het parlement. Tot op de 
dag van heden vormen deze twee wetten de belang-

• rijkste instrumenten voor de overheid om de 
gezondheidszorg aan te sturen. Gardeniers
Berendsen (CDA, I98I-I982) wilde in een korte 
tijd tal van ziekenhuizen sluiten. Zij kreeg niet op 
korte maar wel op lange termijn haar zin. Van I98o 
tot I994 daalde het aantal ziekenhuizen van 2 3 I 
naar I 52 en het aantal ziekenhuisbedden van 5, 2 
naar 4,0 per I ooo inwoners. Van der Reyden 
(CDA, I982 - I986) voerde in I983 de instellings
buclgett ring in. Intramurale instellingen moesten 
voortaan werken binnen een vast jaarbudget. 
Mochten zij voorheen extra-inkomsten (bijvoor
beeld bij het aanbieden van meer verpleegdagen 
dan begroot) zelf aanwenden, na de zi kenhui bud
gettering kon dat niet meer. Door deze maatregel 

n di van Gardeniers-Berendsen stijgen de kosten 
van de totale gezondheidszorg, waarvan de intra
murale het grootste deel vormt, in si chts geringe 
mate: namelijk met 3,6 procent per jaar over de 
perioei I983-I994· Dees (vvo, I986- I99o) gaf 
met het rapport-Dekker (Commissie Structuur en 
Finan iering Gezondheidszorg, I987) een impuls 
aan het marktelenken in de gezondheidszorg. Vele 

aanbied rs te vergroten. 
Simons (PvdA, I990-

I994) trachtte een basisverzekering in te voeren 
voor een groot deel van de verstrekkingen die thans 
krachtens de Ziekenfondswet en de AWBZ 

gefinancierd worden. Zijn plan sneuvelde, maar de 
trend is gezet. Als de verzorgingshuizen binnenkort 
ook uit de AWBZ worden betaald, is er weer een 
verdere stap naar eenheid van financiering gezet. 

De zevende bewindspersoon voor Volks
gezondheid, minister Borst-Eijlers (o66), is thans 
twee jaar aan het werk en halverwege haar vermoe
delijke ambtsperiode . Dit feit vormt de aanleiding 
om in dit artikel een tussenbalans op te maken. Ik 
doe dat met behulp van drie normen, die in alle 
rijke landen als doelstelling van volksgezondhcids
beleid naar voren komen. Deze drie zijn: I. het 
instandhouden en zo mogelijk bevorderen van gelij
ke toegang tot de zorg voor iedereen ongeacht per
soonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, ras, 
medisch risico en dagelijkse activiteiten; 2. het 
instandhouden en waar mogelijk bevorderen van de 
kwaliteit van de zorgverlening en 3. het beheersen 
van de kosten van de zorgverlening op macroniveau 
(World Bank, I 99 3 ). Ik beoordeel het paarse kabi
net op haar bijdragen aan deze drie doelen. 

Specialisten-budsetten 
Waarmee Minister Borst-Eilers vermoedelijk 
geschiedenis gaat schrijven, is het doen werken van 
de meeste medisch specialisten binnen een vast 
jaarbudget vanaf I januari 1995. Sinds dat moment 
verdienen medische specialisten geen cent extra, 
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als zij meer verrichtingen doen dan vooraf begroot. 
Simons gaf in zijn nadagen als staatssecretaris de 
voorzet hiertoe . Hij stelde de commissie-Bies
heuvel in (Modernisering curatieve zorg, 1994) die 
tot deze maatregel adviseerde. Met deze voorzet 
kon Minister Borst-Eilers scoren. De manier waar
op zij dat deed, was innovatief, namelijk zonder een 
wetswijziging en zonder principiële djscussies. Per 
regio mochten specialisten, ziekenhujsdjrecties en 
zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over 
de hoogte van het honorariumbudget. In alle 
regio's vonden in het najaar 1994 en het voorjaar 
1995 vele vergaderingen plaats tussen de drie 
genoemde partijen met als resultaat dat de grote 
meerderheid van de medisch specialisten thans bin
nen een vast budget werkt. De effecten daarvan zijn 
nog niet te meten, maar bij deze tussenbalans geef 
ik graag alvast een pluim voor het invoeren van spe
cialistenbudgetten. Ik verwacht daarvan een daling 
van het aantal voor de patiënt onnodigè ingrepen en 
daardoor een grotere kostenbeheersing. 

Een commissie Herijkins Marktwerkins? 

Dit compliment heeft het kabinet ook nodig, want 
over andere delen van het volksgezondheidsbeleid 
kan ik minder lovend zijn. Ik begin met de preventie. 

Minister Melkert heeft de afschaffing van de 
Ziektewet op zjjn geweten. Deze valt weliswaar 
niet onder de eerste verantwoordelijkheid van 
Minister Borst-Eilers en Staatssecretaris Terpstra, 
maar hoort wel degelijk bij het volksgezondheids
beleid. De afschaffing is vanuit gczondheidsper
spectief niet te verdedigen. Mensen met beperkin
gen in hun dagelijkse functioneren ('mensen-met
een-vlekje' in het politieke jargon) hebben daar
door minder kans door een sollicitatie-procedure te 
komen vanwege een vermeende hogere kans op 
zickteverzwm. Bovendien neemt daardoor de druk 
van de werkgever op de werknemer toe om bij 
ziekte door te werken dan wel te vroeg weer aan de 
slag te gaan. Kleine preventieve lichtpunten van het 
kabinet zoals het verhogen - op termijn - van de 
tabaksaccijns om daardoor het roken terug te drin
gen en op zich heldere preventieve beschouwingen 
(zonder politieke consequenties) in de Nota Gezond 

en Wel worden door de afschaffing van de Ziektewet 
overschaduwd. 

Evenmin als vorige kabinetten lukt het de Paarse 
regering waarschijnlijk om de eerstelijnszors te ver
sterken, ook al staat het bevorderen van zorg aan 
mensen in hun eigen woon- en leefmilieu hoog in 

het vaandel. Sinds 1985 blijft het aantal huisartsen 
per 1 oo.ooo inwoners op het zelfde niveau van 43, 
ook al neemt de werklast van hen toe (bijvoorbeeld 
met 4, 2 procent per jaar over de periode 1990-
I 993). Elders ga ik hierop uitvoeriger in 
(Schrijvers, I 996). Met de financiering van de 
thuiszorg heeft het kabinet grote fouten gemaakt. 
Zij liet commerciële thwszorgburcaus toe. Deze 
hoefden niet het volledige dienstenpakket te bieden 
zoals de bestaande. Zij konden zich beperken tot 
diensten die goedkoop te leveren zijn. Bovendien 
behoefden deze bureaus geen cAo toe te passen 
zoals de bestaande wel moeten waardoor hun loon
kosten per uur te goedkoop werden. Bij marktwer
king horen oude en nieuwe aanbieders van zorg 
gelijke toegang tot de markt te krijgen. Dat was 
hier niet het geval, want de bureaus werden 
bevoordeeld. Thans tracht het kabinet deze fouten 
te herstellen onder druk van met name de PvdA
Kamerfractie. Deze tragedie doet mij pleiten voor 
een commissie Herijkins Marktwerkins Gezondheidszors, 

zeg maar een tegengestelde commissie-Dekker, die 
alle initiatieven voor marktwerking uiterst kritisch 
bekijkt op de effecten voor de toegang, de kwaliteit 
en de kosten van de zorgverlening. 

Voor de ziekenhuiszors bereidt de regering een 
betaalsysteem voor op basis van tarieven, ofwel in 
vakjargon een systeem van 'output pricing'. Dit is 
niet te rijmen met de afschaffing van tarieven voor 
de medische specialisten (zie boven). Die moeten 
nou juist via nieuwe wetgeving ('het Biesheuvel
wetje') één geheel worden met het ziekenhujs. Het 
is ook niet te rijmen met het spreekwoord: never 

chanse a winnins team. Het bestaande stelsel van 
Vcder-Smit en Gardeniers-Bercndscn werkt goed: 
het aantal ziekenhuisbedden daalt en de zi kenhuis
kosten stijgen beperkt. Beter zou het zijn om de 
kwaliteit van individuele ziekcnhujzen voor patiën
ten en andere buitenstaanders inzichtelijker te 
maken. Sinds I april van dit jaar functioneert de 
Wet op de kwaliteit van door instellingen verleen
de zorg (de 'Kwaliteitswet'). Deze wet verplicht 
instellingen tot het voeren van kwaliteitsbeleid en 
het uitbrengen van een jaarverslag daarover. De 
Inspectie voor de Volksgezondheid kan deze wet 
hanteren om instellingen te stimuleren om meer 
inzicht te bieden in hun kwaliteit van zorg. 

De machtstoedeling in het ouderenbeleid blijft 
vaag. Krijgen de gemeenten ·het roer in handen, 
omdat zij de toegang tot de ouderenzorg mogen 
regelen via zogeheten 'indicatie-organen'? Of krij-
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gen de zorgverzekeraars de macht, nu zij en niet de 
provincies voortaan de verzorgingshuizen gaan 
betalen? Het kabinet, maar ook de Tweede Kamer 
loopt om deze hete brij heen. Voor de overgang van 
de financiering van verzorgingshuizen naar de 
A w B z valt mijn tussenbalans positief uit. Hierdoor 
ontstaat één financiering voor de thuiszorg, de ver
zorgingshuizen en de verpleeghuizen en alle meng
vormen daarvan. Als de eerder genoemde machts
vraag eenmaal beantwoord is, wordt daardoor een 
voor ouderen inzichtelijk stelsel mogelijk. Wel 
vind ik, dat de naam Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten moet veranderen. Wonen in een ver
zorgingshuis is toch geen bijzondere ziekte? Ik stel 
de naam voor van Algemene Wet voor de 
Chronische Zorg. Binnen deze A wcz zou de posi
tic van de cliënten/ patiënten/ ouderen sterker 
moeten worden. Ten eerste als partij bij onderhan
delingen tussen zorgverzekeraars en instellingen. 
Ten tweede zouden zij meer zetels moeten krijgen 
in de besturen van zorgverzekeraars en zorgaanbie
ders en bij toezichthoudende instanties op nationaal 
niveau zoals de Ziekenfondsraad en het Centraal 
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. De PvdA
Kamerfractie zou een initiatief voor een A wc z 
kunnen indienen. 

Als er twee sectoren zijn waar te weinig geld 
h en gaat, dan zijn dat de zwakzinniaenzora en de 

. lichamelijk aehandicaptenzora. In deze sectoren zijn 
de wachtlijsten lang en vcrschraalt de zorg tot het 
bicden van 'brood, bed en bad' en staan scholing, 
werk, dagopvang en recreatie op de tocht. Het per
soonsgebonden budget, waarbij (ouders van) men
sen met en verstandelijke of lichamelijke handicap 
zelfhun zorg inkopen, zou hier enig soelaas kunnen 
bieden. Immers dan beslissen de cliënten zelf over 
h t type zorg dat zij willen. 

Onduidelijk is, of het kabinet het persoonsge
bonden budget een ruime kans wil bieden. In ieder 
geval is de bureaucratie van de nu bestaande rege
ling ten hemel schreiend. 

De paarse regering heeft geen duidelijk beleid 
voor cl aeestelijke aezondheidszora. Door de grote 
cliënten-instroom raken RI AG G's overbelast en 
komen mensen met eenvoudige psychiatrische 
stoorniss n in het gedrang. Moeten die voortaan 
terecht in d ecrstelijn? Of moeten ze hun verdriet 
en frustratie zelf oplossen door bijvoorbeeld in 
grot g talc de boeken van René Diekstra te kopen? 
11 t zou het paarse kabinet sieren, als zij tracht aan 
t geven welke geestelijke noden zij op kosten van 

de gemeenschap wil trachten te verhelpen. Nu 
beperkt zij zich tot wisselvallig beleid. Een groot 
innovatiefonds om de efficiëntie en de kwaliteit in 
deze sector te bevorderen wordt voorgesteld en 
half ingetrokken. Voor zover het werkt, wordt een 
psychiatrisch ziekenhuis in Drenthe gekort, dat al 
driemaal prijzen ontving voor haar innovaties. 
Door het vermijden van de inhoudelijke prioriteits
stelling is het beleid in deze sector niet veel meer 
dan het op de winkel passen. 

Sectoroverstijaend beleid 

Hierboven heb ik afzonderlijke delen van het 
gezondheidsbeleid beoordeeld. Wat is de tussenba
lans van het sectoroverstijgende beleid? Kortheids
halve bespreek ik hier alleen het kwaliteitsbeleid, 
de toegestane groei van het macro-budget en het 
financieringsstelsel. Beleid over zaken als patiën
tenrechten en ethische vraagstukken aan het begin 
en het einde van het leven blijven daarom buiten 
beschouwing. 

Per 1 april 1 996 heeft de regering de eerder 
genoemde kwaliteitswet ingevoerd, waarbij instel
lingen verplicht worden een uitgebreid kwaliteitsbe

leid te voeren en daarover in het openbaar verslag te 
doen. Ook heeft het de landelijke kwaliteitstoetsing 
van medische interventics en van gene~smiddelen 
versterkt. Het kabinet verdient grote waardering 
voor deze versterking van het kwaliteitsbeleid per 
instelling, per interventie en per geneesmiddel. 
Immers daardoor weten zorgverleners en patiënten 
wat waardevolle zorg is en wat alleen maar lokker
tjes van instellingen of verzekeraars zijn om meer 
klanten te trekken. 

De toegestane aroei van het macro-budaet met I , 3 
procent lijkt vooral de uitkomst van het onderhan
delingsproces tijdens de kabinetsformatie. Wat ik 
mis, is een inhoudelijke onderbouwing ervan. Het 
kabinet zou een relatie kunnen leggen met de 
Verkenningen Toekomst Volksgezondheid (vTv), 
maar die voorspellen voor vele aandoeningen een 
jaarlijkse groei onder de bevolking die boven de 1, 3 
procent ligt (RIVM, 1993). De regering zou ook 
een relatie kunnen leggen met de groei van het 
nationaal inkomen. Immers, als de welvaart van de 
bevolking toeneemt, mag die zich best weerspiege
len in een grotere rijkdom aan zorg en voorzienin
gen voor zieke mensen. Maar het aandeel van 
gezondheidszorg in het nationaal inkomen daalt, en 
wel van 9 ·4 procent in 1 99 3 naar 9. 3 procent in 
1994. Deze trend gaat door in 1995 en 1996. 
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Tenslotte zou het kabinet zich kunnen baseren op 
de aangereikte adviezen uit het veld, die de laatste 
jaren kort na de derde dinsdag in september uitko
men. Het zou in een onderhandelingsproces die 
adviezen gedeeltelijk kunnen overnemen en afwij
zen. Maar ook dat gebeurt niet. Er wordt niet 
rechtstreeks gereageerd op die adviezen. 

Het kabinet heeft nooit een inhoudelijke argu
mentatie voor de 1 ,3 procent groei aangevoerd. 
Daarom houdt het in het regeeraccoord een slag om 
de arm. Indien uit het veld signalen komen dat de 
1 ,3 procent te weinig is, kan de regering besluiten 
dit percentage te verhogen. Ik vind die signalen uit 
de Tweede Kamer, van de zorgverzekeraars en uit 
de kring van patiëntenplatforms, artsen en ver
pleegkundigen thans voldoende duidelijk om een 
hogere groei te bepleiten voor de huisartsenzorg en 
voor de instellingen die uit de A w B z worden 
betaald: de thuis-, de ouderen-, de zwakzinnigen
en de lichamelijk gehandicaptenzorg. Ook is er een 
financiële impuls nodig voor poliklinische zorg en 
dagbehandeling vanuit ziekenhuizen. 

Het kabinet overweegt een wijziging van de 
ziektekostenverzekeringen naar een stelsel met drie 
compartimenten. Het eerste is voor chronische 
zorg, voor de 'care', en komt neer op een moderni
sering van de A w BZ. Het tweede compartiment 
betreft de acute zorg, de 'cure': hier krijgen de zie
kenfondsen en particuliere ziektekostenverzeke
raars hun plaats. Het derde compartiment betreft 
aanvullende verzekeringen die op de markt worden 
aangeboden. Bij het eerste compartiment moet 
geen en bij het tweede en derde compartiment 
moet wel concurrentie plaatsvinden. Over de trage 
voortgang van deze compartimentering ben ik 
eigenlijk wel tevreden. Conceptueel deugt die 
indeling in compartimenten met en zonder concur
rentie niet. De chronische zieken zijn namelijk de 
grootste gebruikers van acute zorg, bijvoorbeeld 
van huisartsen- en ziekenhuiszorg. Daarom ont
staan thans vele samenwerkingsverbanden tussen 
de genoemde vormen van zorgverlening en bij
voorbeeld thuiszorg en verpleeghuizen. Logisch is 
dan om al deze zorg te financieren uit één bron, uit 
een basisverzekering zoals Simons wilde. Deze 
optie is evenwel op korte termijn niet haalbaar 
maar is op lange termijn onvermijdelijk voor wie de 
financiering de zorg wil laten volgen. Het kabinet 
erkent ook deze overmijdelijkheid door het eerste 
en tweede compartiment per 1 januari 1 997 via 

nieuwe regelingen (de zogeheten 'flexi-geld' en 
'knipgeld' regelingen) op elkaar aan te sluiten. 

Tussenbalans 
Als ik de positieve posten op de tussenbalans (de 
honorariumbudgetten voor medisch specialisten, 
de vcrhoging - op termijn - van de tabaksaccijns, 
de overgang van verzorgingshuizen naar de AWBZ, 

het kwaliteits-beleid) afweeg tegen de negatieve 
(de afschaffing van de Ziektewet, de thuiszorgtrage
die, de verwaarlozing van de zorg aan mensen met 
een verstandelijke of een lichamelijke handicap, de 
te lage macro-economische groei) dan kom ik tot 
een genuanceerd oordeel. Laat ik ten eerste stellen 
dat dit kabinet het niet slechter doet dan vorige. 
Ook vorige regeringen presteerden slechts op 
enkele punten, zoals ik aan het begin van mijn 
betoog aangaf. Laat ik ten tweede stellen, dat het 
erger had gekund: er vindt geen grootscheepse 
afbraak van chronische zorg plaats en geen directe 
bevordering van een tweedeling van de gezond
heidszorg voor arme en rijke mensen ondanks plei
dooien van Bolkestein ( 1 996). Het beleid is in his
torische zin sociaal-democratisch te noemen: met 
de afschaffing van de Ziektewet maakte de PvdA de 
bekende vuile handen om daardoor die afbraak en 
tweedeling te vermijden. De PvdA-Kamerfractie 
zou moeten trachten om de positieve posten van 
deze tussenbalans te stimuleren en de negatieve zo 
veel mogelijk te corrigeren. 
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Wil de sociaal-democratie 
toekomst hebben dan moet 

Een sociaal
democratisch 
'Fort Europa' 

heden heeft de na-oorlogse 
welvaartssamenleving mo

ze een overtuigend kader 
bieden waarbinnen de gro
te maatschappelijke proble
men die Europa momen
teel teisteren - een enorme 
werkloosheid en een op
doemende onderklasse -

CHRIS PEETERS 

gelijk gemaakt. Door de 
oorlog ontstond er in de vs 
een groot tekort aan ar
beidskrachten wat een op
waartse druk op de lonen 
tot gevolg had. Na de oor-

Beleidsmedewerker bij de aemeente 
Millinaen aan de Rijn 

kunnen worden aangepakt. Het is belangrijk om 
daarbij terug te blikken op het bestel dat in het 
Westen na de Tweede Wereldoorlog zo'n onge
kende welvaart heeft veroorzaakt: het compromis 
tussen werknemers, werkgevers en de staat dat 
ervoor zorgde dat productiviteit en lonen ruwweg 
gelijk op zouden lopen, waardoor de afzet van de 
productie redelijk was gegarandeerd'. Dit maat
schappelijk compromis was in het begin van de 
jaren zeventig uitgewerkt. De steeds heviger mon
diale concurrentiestrijd bedreigt de verworven
'heden van de West-Europese verzorgingsstaat. Het 
maatschappelijk bestel lost geen problemen meer 
op, maar lijkt ze te verscherpen. Het paarse kabinet 
wil de problemen volgens de logica van die concur
rentiestrijd aanpakken. Dat is uitzichtloos. In dit 
artikel wil ik betogen dat een nieuw maatschappe
lijk compromis op Europees niveau nodig is, geba
seerd op hogere belastingen in ruil voor goede 
zorg. Daarvoor zal controle op kapitaalexport en 
goederenimport - een sociaal-democratisch Fort 
Europa - onontbeerlijk zijn . 

Fordisme 
Industriële massaproductie vereiste massacon
sumptie en dus hoge lonen. Autofabrikant Ford zag 
dat als eerste in. Vandaar dat ook wel van het 
Fordistische tijdperk wordt gesproken. Dat inzicht 
werd niet zomaar door iedereen gedeeld. De wel
vaartssprong in de Verenigde Staten is twintig jaar 
ui tg steld omdat Amerikaanse bedrijven weigerden 
die hoge lonen te betalen. Ook Ford verlaagde de 
lonen toen hij eenmaal genoeg arbeiders kon krij
gen 2 • Slechts een unieke samenloop van omstandig-

log kenden de v s een abso
lute hegemonie; men kreeg bij wijze van spreken de 
spullen niet aangesleept in de verwoeste wereld. 
Toch waren ook onder die gunstige omstandighe
den grootschalige stakingen nodig om het compro
mis uiteindelijk te realiseren. 

Ook in Europa heeft het compromis een grote 
rol gespeeld in de maatschappelijke verhoudingen, 
zij het niet in alle landen in dezelfde mate. In 
Nederland als klein land speelt de binnenlandse 
markt een beperkte rol in de afzet van vooral de 
grote multinationals. Met name daarom is ons land 
al heellang sterk op de export gericht3. 

Bij de analyse van deze periode wordt helder dat 
de zogeheten loonproductiviteits-parallel de kurk 
was waarop het systeem dreef. Keynesiaanse over
heidspolitiek was vooral smeerolie in tijden van 
conjuncturele terugval. Het is evenwel onmogelijk 
voor de overheid om met Keynesiaanse maatrege
len de vraag overeind te houden als de essentie van 
het compromis niet meer bestaat4. 

Crisis 
Elke basis voor een lange kapitalistische bloeiperio
de is op een bepaald ogenblik uitgewerkt. Dan 
volgt onvermijdelijk een periode van stagnatie tot 
een nieuwe stimulans is gevonden . De Fordistische 
periode is in hoge mate gebonden aan de periode 
van vs-hegemonie. De vs fungeerde als 'market of 
last resort' en maakte zo op export gebaseerde 
groei mogelijk in Europa:, Japan en later de vier tij
gers. De vs konden dat ook doen omdat de dollar 
wereldvaluta was. Die kon men bijdrukken om de 
import te financieren. Toen de vs echter massaal 
dollars drukten om de Vietnamoorlog te betalen 
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raakte het systeem in het ongerede. Frankrijk luid
de definiti ef de doodsklok door massaal goud aan te 
kopen voor (overgewaardeerde) dollars . In 1971 

moest Nixon de goud/ dollarpariteit loslaten. 

Maar ook zonder die problemen bleek het 
Fordisme niet langer houdbaar. Ik noem daarvoor 
vier redenen. 

- Het is zeer gevoelig voor verzadigingsver
schijnselen . Naarmate in de drie grote kernge
bicden (Japan, v s, Europa) steeds meer sprake 
was van een vervangingsvraag moest de afzet 
elders worden gevonden en werd de koopkracht 
e lders besteed . De link tussen productie en 
koopkracht werd diffuser. 
- Naarmate de productiviteit verder . stijgt 
wordt het systeem moeilijker te handhaven . Een 
relatief steeds goedkoper product moet door 
steeds meer mensen worden gekocht. Het sys
teem leidt dus logischerwijs tot steeds meer 
koppelingsmechanismen. 
- De economie werd in toenemende mate een 
diensteneconomie . Dat maakt een op industrië
le massaproductie gebaseerd compromis moei
lijk hanteerbaar. Naarmate de belastingen be
langrijker werden voor het handhaven van de 
binnenlandse vraag en de industrie steeds meer 
in het buitenland verkocht was de verleiding 
groter om aan het compromis te ontsnappen en 
door lagere productiekosten hogere verkoopcij 
fers te hal en in landen waar de lonen wel op peil 
werd gehouden . 
- Het systeem was in principe nationaal geo
riënteerd en berustte op stevige verbindingen 
en afspraken tussen de sociale partners en de 
staat . Naarmate de internationale handel toe
neemt en verbindingen en afspraken op boven
nationaal niveau ontbreken , komt het nationale 
systeem in de lucht te hangen . Hoe globaler de 
markt, hoe zwakker het Fordisme. 

Het na-oorlogse systeem was in het begin van de 
jaren zeventig in grote problemen gekomen, het
geen duidelijk zichtbaar werd in lagere gro icijfers. 
Dat werd nog verergerd door de twee oliecrises , 
die een enorme (tijdelijke) vraagverschuiving te
weeg brachten , die niet onmiddellijk kon worden 
opgevangen . 

Het is echter ni et terecht om die oliecrises te 
zien als de oorzaak van de crisis; ze hebben alleen 
een zich al aandienende crisis plotseling verhevigd. 

Reacties 

Beetje bij beetj e wordt het compromis sinds die tijd 
losgelaten . Niet direct in alle landen even hevig en 
even snel. Er heerste grote verwarring. Met Key
nesiaans beleid zouden crises immers verdwenen 
moeten zijn! De vs en Engeland omhelsden snel het 
aanbodevangelieS. Den Uyl probeerde met aardgas
baten het consumptieniveau op peil te houden . 
Mitterrand koos in het begin van zijn regeringspe
riode ( 19 8 1 !) nog voor een forse loonimpuls. 
Sommige landen voerden 'per ongeluk' een Key
nesiaanse politiek door . Zoals het Amerika onder 
Reagan, dat het begrotingstekort in de jaren tachtig 
opjoeg en de v s in recordtempo van de grootste 
schuldeiser tot de grootste schuldenaar in de we
reld maakte . En Duitsland, toen het na de hereni 
ging een enorme vraag in Oost-Duitsland schiep . 
Hoewel van die impulsen zeker een stimulerende 
werking uitging slaagden ze er niet in de toenemen
de werkloosheid en armoede een halt toe te roe
pen. Bij iedere recessie steeg het niveau van de 
werkloosheid tot nieuwe recordhoogten . De regu
lering voldeed niet meer . 

In Nederland stemde de vakbeweging in 198 2 in 
met loonmatiging (het akkoord van Wassenaar) . 
Op dat moment is het gelijk laten oplopen van 
lonen en productiviteit offici ëel als beleid losgela
ten . Het was een erkenning dat - zeker voor 
Nederland - een Keynesiaanse politiek niet meer 
werkte. Het was een terugkeer naar de vooroorlog-

1 . Uiteraard is er veel meer te zeggen 
over de na-oorlogse regulering. Zie 
B. Dankbaar , Economie crisis and 
lnstitutional chanoe, A.J .M. Roobcek: 
Een race zonderjinish, M. Vcrhagen, 
lnstituLionele veranderineen en economische 
dy namiek en S. Marglin & J. Schor , The 
ooiden aoe of capitalism. 
2 . Dankbaar, noot 1, pag. 41 . 

worden: onder tafel werden in strijd 
met de offi ciële afspraken tij dens de 
geleide loonpolitiek allang hogere lonen 
betaald ; zieN Re-Handelsblad 2-9-95: 
'Halve eeuw gefingeerde loonpolitiek' , 
een bockbespreking van M. van 
Bottenburg, Aan den Arbeid! In de wandel
aanoen van de Stichtino van de Arbeid 194S

' 99S · 

Door de critici van het Keyncsianisme 
worden vaak veel te hoge eisen aan die 
politiek gesteld. 
5. Van der Zwan (Socia lisme &_Democratie 
jrg 96 nr . 5, pag. 26o) praat over toene
mende inkomensongel ijkheid in Enge
land vanaf 1 977 . Thurow (De Vo lkskrant , 
21-5- 1996) meld t: 'Sinds 1972 is het 
reëel besteedb'arc inkomen van de ame
rikaansewerknemers in niet-leidingge
vende functies (zo 'n Soo/o van de bevol
king) met 1 9°/o gedaald '. 

3. In Nederland is lang een geleide loon
politiek gevoerd, soms zel fs contra-cy
clisch. Toch moet ook dit gerelativeerd 

4 · Loonmatiging bepleiten en tegelijker
tijd een overheidsimpuls om de vraag op 
peil te houd nis ni et bijzonder effectief. 
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se beaaar-theiah-neiahbour-politiek: de Nederlandse 
export moest de economi trekken. Uiteraard ten 
koste van andere landen: heeft de Nederlandse 
industrie succes dan stijgt de werkloosheid in lan
den waar ze Nederlandse producten kopen. Bij ont
stentenis van een mondiaal regulatiemechani me 
moet Nederland wel meedoen aan de steeds fellere 
concurrentiestrijd. Nog steeds worden er gevech
ten gevoerd over afspraken die horen bij het oude 
regulatiemcchanisme, zoals het mirumumloon en 
het algemeen verbindend verklaren van CA a-af
spraken. 

Toyotisme 

Bedrijven reageerden op de crisis met de eerste 
grote na-oorlogse massa-ontslagen, wat de vraag
crisis uiteraard nog vergrootte. In plaats van schaal
vergroting en marktuitbreiding kwam steeds meer 
de nadruk te Liggen op technologische ontwikkeling 
en kostenreductie, als basis van concurrentie. De 
wijze van produceren onderging daarnaast een 
drastische wijziging. Van massaproductie werd in 
navolging van Toyota overgeschakeld naar produc
tie op maat, het Toyotisme ofwel het 'kan-ban sys
teem': als u vandaag een rode auto koopt bestellen 
wij direct een rood portier bij onze toeleverancier. 
Ook dat is consistent met het verlaten van het oude 
paradigma. Nu massaconsumptie niet langer zeker 
IS kan de productie beter zo efficiënt mogelijk aan 
een snel wisselende vraag worden aangepast. Niet 
de fabrikant rue zo grootschalig mogelijk kan pro
duceren maakt de meeste winst, maar de producent 
di als eerste met een rueuw product op de markt 
komt6. 

Ernstiger maar logisch is dat de maatschappelij
ke elite mét het opzeggen van het compromis elke 
b langstelling voor de maatschappelijke problemen 
lijkt t verliezen. Lasch7 schetst het verraad van de 
elite, die een 'tourist view of the world' heeft: men 
is passant en wil genieten, maar heeft geen binding 
met tramtie of samenleving. 'Zij beschouwen zich
z lf als wereldburgers zonder echter de verplichtin-

J .H. Gottmer, '993· 

gen te aanvaarden die elk burgerschap met zich 
meebrengt'. Reich ziet het schrikbeeld voor zich 
van een elite die zich terugtrekt in goed bewaakte 
bastions, waar ze de uistekende eigen voorzienin
gen zelf betaalt, zonder zich iets aan te trekken van 
de verpaupering buiten de poorten 8 . Beek voorziet 
zo'n asociale elite ook in Europa: 'Ze betalen belas
ting waar dat het goedkoopst is, en leven waar het 
het mooist is'9. 

Ook Van der Zwan constateert dat de meest 
draagkrachtigen de minste belasting betalen en dat 
de werkgevers geen boodschap meer hebben aan 
werkgelegenheidsproblematiek, en de vruchten 
van het EMu-beleid plukken om in de twee andere 
mondiale kernzones te investeren' 0 . 

We constateren dus dat het na-oorlogse com
promis is uügewerkt. Wat ervoor in de plaats is 
gekomen is duidelijk niet iets wat een maatschappe
lijk compromis kan worden genoemd. Het 'wilde 
kapitalisme' biedt immers geen oploss_ing voor de 
steeds ernstiger maatschappelijke problemen, maar 
verergert ze voortdurend. 

Alternatieven 

Waarom deze uitwijding over het compromis van 
de na-oorlogse welvaartssamenleving? Omdat tal 
van critici het tekortschieten van het 'wi.lde kapita
lisme' uitstekend analyseren, maar daarna met een 
remedie komen die geen rekening houdt met de 
aard van de crisis. Ze blijven binnon de logica van 
de internationale concurrentiestrijd, terwijl die de 
problemen juist verergert''. 

Om een uitweg uit de problemen te vinden kunnen 
drie oplossingen overwogen worden: 

1. Een compromis op wereldniveau: ofwel een 
overeenkomst tussen de vs, Japan en de Euro
pese Unie om gezamenlijk de koopkracht/pro
ductiviteitsparallel te herstellen en als 'market 
of last resort' te fungeren voor de rest van de 
wereld (met de daarvoor noodzakelijke regula
tiemechanismen), ofwel het scheppen van 

6. Voor een overzicht van de vcrschillen 
tussen de oude en de nieuwe productie
wijze, zie Roobcck, noot 1 pag. 96. 

9· U. Beek, 'Kapitalismus ohne Arbcit ' , 
Der Spiegel 2o/ 1 996, pag. 146. 

1 1 . Groep van Lissabon: Grenzen aan de 
concurrentie, VUB - PRESSBrusscl, 1994· 
Robert W ent, Grenzen aan de globalise
ring, Het Spinhuis, 1 996. 16. R. Reich, 
noot 1 1 , pag. 2 1 9 en volgende; Louis 
Emmerij, 'Mondialisering en de nieuwe 
sociale kwestie', Internationale Spectator, 
jaargang 1996 nr. 5, pag. 25o e.v. 

7. (' ' •sch, The revoh if the elites and the 
betrayal '!J democracy, Norton, '995· Uit 
hoekbesprekingen in de De Volkskrant 
van 1 3-5-1 99 5 en N R c-Handelsblad van 
6-5· •995· 
8. R. Rcich, De wereld aan het werk; poli
uek en economie in de 21ste eeuw, 

1 o. Van der Zwan, noot 5, pag. 267. 
Het is geen wonder dat Nederland voor 
de EM u is. Met de keiharde gulden 
investeren onze multinationals massaal 
buiten Europa. Met de E M u wordt 
voorkomen dat !talie ons binnen de Eu 
met de zachte lire beconcurreert. 
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koopkracht in de Derde Wereld om daarmee 
zoveel vraag te genereren dat de werkloosheid 
in het Westen door die groei kan worden opge
lost. 
2. Een compromis op Europees niveau: het in 
heel Europa gelijk laten oplopen van lonen en 
productiviteit. 
3. Een nieuw, ander compromis. 

1 • Contract tussen kemaebieden 

Kan een contract tussen de drie kerngebieden de 
nationale compromissen vervangen? Een groot pro
bleem is dat de actoren die op nationaal niveau een 
contract sloten op mondiaal niveau nauwelijks 
georganiseerd aanwezig zijn. Zou het recente 
GA TT-accoord en de nieuwe wereldhandelsorgani
satie (w T o) als een stap in die richting kunnen wor
den beschouwd? Daarover wordt heel verschillend 
geoordeeld. Sommigen noemen het een maskera
de, waarachter het handelsgevecht tussen de drie 
grote blokken steeds grimmiger vormen aanneemt. 
Anderen zien in de WTO een orgaan dat de drie 
grootmachten in staat kan stellen hun geschillen op 
vreedzame wijze te beslechten. Ik neig naar de eer
ste visie, gelet op de manier waarop Japan en de vs 
hun handelsconflicten uitvechten. De WTO is in 
essentie een kader om de economische competitie 
te reauleren, niet om maatschappelijke vraagstukken 
op te lossen. Tekenend is dat milieubescherming in 
wTo-verband als verstorende factor wordt opge
·vat! 

Het grootste probleem is echter dat een con
tract tussen de kerngebieden geen oplossing biedt 
voor de eerder geschetste problemen van het For
disme: de marktverzadiging, de ontwikkeling van 
'productie op maat', het steeds geringer aandeel 
van de lonen in de productiekosten en het ontstaan 
van een dienstensamenleving. Hoe wenselijk sa
menwerking tussen de drie ook is, het levert binnen 
de huidige kaders geen oplossing voor de proble
men. 

Kan de intrede van nieuwe landen in 'de Fordis
tische arena' de crisis oplossen doordat de markt 
wordt uitgebreid? Sommigen verdedigen met dit 
argument zelfs ontwikkelingshulp (wij profiteren 
van hun stijgende koopkracht). Een mondiaal 

Fordistisch stelsel zou dan langzamerhand kunnen 
ontstaan doordat de lonen in centrum en periferie 
naar elkaar toegroeien (is Zuid-Korea niet al een 
midden-inkomensland) waarna ze samen weer ver
der kunnen stijgen. 

Mijns inziens is dat een te rooskleurig beeld. Het 
naar elkaar toegroeien van lonen betekent immers 
dat de lonen in de huidige kerngebieden nog verder 
achterblijven bij de nog steeds stijgende productivi
teit. De lonen in de nieuwe groeigebieden zijn laag 
in relatie tot de productiviteit. Afgedwongen door 
de mondiale concurrentiestrijd zullen bedrijven 
immers de modernste technologie gebruiken 1 2 • 

Beide tendensen versterken het afzetprobleem. 
Nog steeds kan er meer geproduceerd worden met 
minder mensen, zonder dat duidelijk is wie de pro
ducten moet kopen. 

Een wezenskenmerk van 'nieuwkomers' is dat 
ze hun welvaart verhogen via een handelsoverschot 
met de centrumlanden. Dat betekent dat de proble
men in de Fordistische centra toenemen (zie bij
voorbeeld het handelsbalansoverschot van China 
met de vs). In de jaren zestig lag het handelsover
schot vooral in de laagproductieve sectoren (tex
tiel, schoenen), waarvan de banen in de centrum
landen werden vervangen door beter betaalde 
banen in hoogproductieve sectoren en in de sterk 
groeiende dienstensector. Maar Korea en Taiwan 
concurreren nu met schepen, auto's en computers. 
En de mensen die zo hun baan vcrliezen worden óf 
- in de Eu - werkloos óf komen - in de v s - in de 
hamburgereconomie terecht. Per saldo gaat zo 
netto koopkracht verloren (de 'spiraal omlaag'). 
Bovendien gaan tegenwoordig in de kerngebieden 
ook steeds meer hoogproductieve banen verloren 
(Mercedes Benz verplaatst bijvoorbeeld een deel 
van het bedrijf naar Hongarije; zie ook het gevecht 
om Europese subsidie voor Volkswagen!). Overi
gens schijnt dit effect nog niet erg groot te zijn 1 3. 

Het arbeidsreserveleger in het Zuiden is zo on
uitputtelijk dat er slechts een geringe opwaartse 
druk op de lonen zal ontstaan, zeker als alle landen 
het (begrijpelijke, terechte) advies van de Wereld
bank volgen dat ze zwaar moeten investeren in 
onderwijs. De opvang van de arbeidsuitstoot, eerst 
uit de landbouw naar de industrie en daarna van de 
industrie naar de dienstensector, die in het Westen 

1 2. Zie bijvoorbeeld N Re-Handelsblad 

van •917193, waar Van Kemenade 
schrijrt over een Chinese autofabriek, 
waar in 1998 met 1 o.ooo arbeiders jaar-

lijks 3oo.ooo auto's moeten worden 
gemaakt. 

'995· De voornaamste bedreiging ligt 
niet in de verplaatsine van banen, maar in 
de weasanerina onder druk van de con
currentie. 

1 3. The Economist 1 5- 1 -94, Wereldbank
rapport Workjor all or mass unemployment, 
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nog redelijk soepel kon verlopen, wordt in de 
Zuidelijke landen steeds problematischer. 

Ook het op grote schaal genereren van koopkracht 
in de Derde Wereld door inkomensoverdrachten 
biedt geen uitweg. Er is geen draagvlak voor (zeker 
niet als het heellang moet doorgaan, omdat in die 
landen te weinig exportbanen zijn om 'het geld 
terug te verdienen'). Het leidt tot volstrekt onwen
selijke afhankelijkheidsverhoudingen. Bovendien is 
het al geprobeerd: de massale kredieten die in de 
jaren zeventig in de Derde Wereld zijn gedumpt, 
zorgden in de jaren tachtig voor een enorme schul
dencrisis omdat ze vooral consumptief gebruikt 
werden en dus niet konden worden terugbetaald. 
Maar al die consumptie bra ht de problemen in de 
kerngebieden niet dichter bij een oplossing. 

2. Europeesfordisme 
Een compromis op Europees niveau lijkt (iets) 
meer kans van slagen te hebben. Daar bestaat zowel 
een langzaam vorm krijgende 'staat', als organisa
ties van werkgev rs en werknemers (en in principe 
een sanctionerend orgaan voor frce riders in de 
vorm van het Europees gerechtshof). Overleg over 
de institutionalisering van een Europees Fordjstisch 
stelsel is dus mogelijk. 

De problemen met E M u en E M s (doordat lan
dèn toch weer probeerden rente en geldkoers 
nationalistisch te gebruiken) maken duidelijk dat er 
nog heel wat complexe onderhandelingen zullen 
moeten plaatsvinden vóór de coördinatie van de 
nationale economische politiek (onontbeerlijk als 
basis voor een Europees Fordistisch compromis) 
gestalte krijgt. 

De verhouding tussen lonen en productiviteit 
kan rechtgetrokken worden door een kortere 
werkweek met bchoud van I.oon. Zo'n aanpak ver
eist afscherming aan de Eu-grenzen, omdat de 
werkgevers anders met productiekosten-argumen
ten bedrijven vcrplaatsen en als bescherming tegen 
producten uit andere industriële landen. Op Euro
pese schaal kan geëxperimenteerd worden met 
economische regulatiemechanismen die rckerung 
houden met heel vcrschillende productiviteitsni
vcau's in landen. Zo'n Europees compromis zou 
ong twijfeld leiden tot drie meer op zichzelf ge
richte handelsblokken. 

De marktverzadiging en de zich ontwikkelende 
'productie op maat' maken deze aanpak echter 
onvoldoende en instabiel voor het probleem van de 

onderklasse. Omdat de vrije concurrentie binnen 
de Europese markt gehandhaafd blijft is het 'dwei
len met de kraan open': in het post-Fordistisch tijd
perk is de industrie eenvoudig ruet in staat massale 
werkgelegenheid in stand te houden. En dan is er 
nog geen rekening mee gehouden dat een deel van 
de industriële werkgelegenheid moet en zal wor
den vcrplaatst naar de Europese periferie. Er is dus 
meer nodjg om uit de problemen te komen. 

3. Een nieuw compromis 
Cruciaal is dat het grootste deel van de werkgele
genheid in de dienstensector moet worden gevon
den. In die sector is de stijging van de productiviteit 
beperkt (mét Bomhoff kan worden opgemerkt dat 
het weinig zin heeft een hulpbehoevende in ijltem
po 'onder de douche door te rollen') en de vraag is 
in principe zeer rekbaar. Het is ook logisch dat in 
een diensteneconomie de kern van een maatschap
pelijk compromis in die sector wordt gevonden. 
Door de vraag naar dienstverlening via overheids
beleid te reguleren kan 'een bodem in de arbeids
markt worden gelegd'. 

Vraag is natuurüjk: wie zal al die persoonlijke 
dienstverlening betalen? Dat zal altijd via een com
binatie van markt en overheid gebeuren. Maar de 
markt bedient vooral de rijken. Die markt de vrije 
hand laten maakt dat een groeiende onderklasse 
zich geen dienstverlening kan veroorloven. De ver
paupering in de arme wijken van de steden zal dan 
dus nog toenemen ('ze zoeken het onder elkaar 
maar uit'). Bovendien levert de dienstverlening aan 
de 'happy fcw' onvoldoende banen op. Juist de 
groep met grote problemen moet met adequate 
zorg worden geholpen. Het is ujtermate droevig 
om de grote hoeveelheid noodzakelijke zorgarbeid 
te zien die afgeleid kan worden uit wijkwelzijns
plannen, zorgplannen, jeugdcriminaliteitsplannen 
en schoolachterstandsplannen (kleinere klassen!) 
en daarnaast de minieme hoeveelheid geld die daar
voor beschikbaar is. Voor een belangrijk deel zal de 
dienstverlening dus door de overheid uit de belas
tingen gefinancierd moeten worden. Feitelijk bete
kent dat dat de opbrengst van de productiviteitsver
hoging in de industrie niet wordt aangewend voor 
hogere lonen (of voor investeringen in de andere 
twee mondiale kern gebieden) maar voor het finan
cieren van zorg. Alle uitkeringsgelden kunnen in 
banen worden omgezet. De bedenking dat alleen 
de markt 'echte' banen oplevert vervalt daarmee. 
Het FNv-plan voor een ba isuitkering en een 

7 1 



]2 
S &._D 2 1997 

opbouw-ww kan uitstekend dienen als basis voor 
zo'n zorgsamenleving14. 

Voor zo'n beleid is een nieuw 'maatschappelijk 
compromis' mogelijk, berustend op de midden
klasse, vakbeweging, vrouwen-beweging, milieu
groepen, boeren, het midden- en kleinbedrijf, het 
op de binnenlandse/Europese markt gerichte 
bedrijfsleven en binnen de sociaal-democratie 
vooral op de bestuurders van de grote steden. Om 
~et compromis mogelijk te maken is een sociaalde
mocratisch Fort Europa nodig, dat kapitaalbewe
gingen naar buiten de (uitgebreide!) Eu fors belast 
en selectieve goederenheffingen oplegt. Die pro
tectie is nodig om een einde te maken aan de 
beleidsconcurrentie tussen de Eu-landen, om het 
concurrentie-argument van (grote) bedrijven te 
ontkrachten en om bedrijven te 'stimuleren' hun in 
Europa gemaakte winsten in Europa te investeren 
in plaats van in marktexpansie in de andere kernge
bieden. Ofwel: het afgrenzen is geen oplossing voor 
het probleem, maar het maakt het oplossen van het 
probleem mogelijk. Het betekent ook geen einde 
aan de industriële concurrentie: bedrijven uit ande
re zones mogen rustig in Europa investeren, maar 
zonder dat ze in de gelegenheid zijn landen op hun 
belastingregime tegen elkaar uit te spelen. Als een 
bedrijf van buiten de Eu wil profiteren van de Eu
markt via lagere kosten als gevolg van een minder 
sociaal beleid, dan moet dat worden verhinderd 
door een importheffing. Het is dus noodzakelijk dat 
op Europees niveau overeenstemming bereikt 
wordt over een gemeenschappelijke belastingpoli
tiek (wat niet wil zeggen dat de belastingen overal 

14. FNV, 'Tijd voor nieuwe zekerheid', 
'996. 
•5- Zie bijvoorbeeld het 'Nationaal 
Zorgplan' van J. de Bruyn. Tim Lang en 
Colin Haines, The new protectionism; protec
tinB thejuture aoainstjree trade Earthscan 
Publications LTD, '993 De Volkskrant 

even hoog zijn, maar dat ze gebruikt worden om 
maatschappelijk gewenste doelen le bereiken). Tax

havens als Luxemburg en Zwitserland moeten wor
den aangepakt. Landen zijn uiteraard vrij om te 
bepalen hoe hun nationaal zorgsysteem er uit ziet. 

De grootste uitdaging voor de sociaal-democratie 
ligt in het overtuigen van de middenklasse dat een 
voortgezet marktbcleid op termijn voor hen loon
daling en voortdurende onzekerheid opleveren, 
zoals in de vs en Engeland overduidelijk is gcble
ken15. Doordat boeren (via het FNv-plan) van een 
bestaansminimum zijn verzekerd kan de Eu ten 
opzichte van de Maghreb en Oost-Europa fungeren 
als 'market of last resort' voor landbouwproduc
ten, de enige manier waarop die landen er econo
misch bovenop kunnen komen. Ook de industrie
sector kan meer ontspannen omgaan met import uit 
de Europese periferie. Dan heeft ook scholing zin, 
om werklozen geschikt te maken voor de hoogge
schoolde banen die hier overblijven, maar vooral 
voor banen in de zorgsector. 

Er onstaat zo een 'groot-Europees' blok. Het is 
duidelijk dat hiermee in eerste instantie gekozen 
wordt voor een regionale aanpak. Dat is realistisch. 
Een mondiale regulering is nog volstrekt niet in 
beeld. Als Japan weigert voor haar deel van de 
wereld als 'market of last resort' te functioneren, 
dan kunnen wij dat niet afdwingen. De enige 
manier om het op wereldschaal te reali eren is door 
in Europa te tonen dat een regionaal beleid de 
meeste kansen biedt om de problemen die ook de 
andere regio's teisteren aan te pakken. 

6-8 -94: 'De zelfmoord van de Britse 
middenklasse'; N Re-Handelsblad 1 5- 1 , . 

1994: 'De haat van het slinkende mid
den'. Peter Mair, 'De grondslag voor 
sociaal-democratische partijvorming', 
Zeventiende jaarboek voor het democratisch 
socialisme, pag. 23-39· 
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Het kabinet-Kok is tot nog 
toe over het algemeen slag
vaardig en succesvol opge
treden. Het heeft binnen 
relatief korte tijd veel ge-

Bijdrage aan de 
Algemene 
politieke 

beschouwingen 
duid kan worden met de 
woorden: terugdringing 
van de verzorgingsstaat, 
méér overlaten aan de 
markt, méér overlaten aan 

realiseerd van wat in het 
regeerakkoord was afge
sproken. De financiën zijn 
méér op orde dan een paar 
jaar geleden verwacht 

JOB COHEN 
de eigen verantwoordelijk
heid van de burger. 
Hoewel de sociaal-demo
cratie in het verleden met 

PvdAfractievoorzitter in de Eerste Kamer 

mo ht worden; het kabinet 
plukt daarbij d vruchten van bezuinigingen en stel
selwijzigingen die mede door voorgaande kabinet
ten in gang zijn gezet. Het heeft bovendien veel 
profijt van het gunstige economische tij, dat het 
overigens deels aan dat beleid te danken heeft. Het 
kabinet slaagt er tot dusverre ook in om één van zijn 
belangrijkste doelstellingen, te weten: 'werk, werk 
en nog eens werk' handen en voeten te geven. Hoe 
belangrijk het realiseren van die doelstelling is, 
liehoeft hier niet beklemtoond te worden. Arbeid is 
h t draaipunt van een gezonde samenleving, van 
een gezonde economie en van een gezond sociaal 
zekerheidsstelsel. 

Dynamiek en stabiliteit 

Het optreden van het kabinet heeft ook een keer
zijde: door het verder saneren van de over
heidsfinanci"n, door meer over te laten aan het vrije 
spel der maatschappelijke krachten, zijn de ver
s hillen in de samenleving groter geworden. Wie 
over meer middelen beschikt, kan meer doen; waar 
de overheid op minder plaatsen corrigeert, bcte
k nt dat tegelijkertijd dat wie over minder 
b s hikt, minder kan doen. Met andere woorden, 
d zwakken in de samenleving lopen meer risico, 
zoals migrant n, vluchtingen en mensen, vaak 
vooral vrouwen met een I echte opleiding. 

Het kabinet volgt hier de koers die al door eer
dere kabinetten was ingezet. Wie het beleid van dit 
kabinet en van zijn naaste voorgangers overziet, 
moet tot de conclu ie komen dat er sprake is 
geweest van een trendbreuk, die het beste aange-

hart en ziel heeft meege
bouwd aan het tot stand 

komen van de verzorgingsstaat, erkent mijn fractie 
dat die trendbreuk nodig was. De samenleving was 
tot op zekere hoogte vastgelopen: wij hadden te lij
'den van een stagnerende economie, met steeds gro
ter wordende werkloosheid, met daarmee samen
hangend groter beroep op de sociale zekerheid. 
Burgers verwachtten meer van de overheid dan die 
kon waarmaken, de toegenomen bureaucratie met 
zijn politieke en maatschappelijke verbindingen 
werd een stagnerende factor op zichzelf, het beroep 
op de eigen verantwoordelijkheid van individuele 
burgers was gering; misbruik en oneigenlijk 
gebruik van sociale voorzieningen een teken aan de 
wand. Het instrumentarium waarmee gepoogd was 
een samenleving tot stand te brengen waarin socia
le rechtvaardigheid de boventoon voert, was door
geschoten en daardoor op bepaalde punten contra
produktief geworden. 

Men kan dat laatste ook anders zeggen. Enkele 
weken geleden hield de fractievoorzitter van de 
v v o in de Tweede Kamer een toespraak voor de 
Annelien Kappeyne van de Coppellostichting, 
waarin hij betoogde dat een duurzame ontwikke
ling van de samenleving slechts kan bestaan bij de 
gratie van dynamiek en stabiliteit. Dynamiek die hij 
voor wat het economisch verkeer vertaalt in markt
werking en concurrentie, dynamiek die noodzake
lijk is voor een voortdurende ontwikkeling, voor 
het voortdurend zoeken naar vernieuwing. Maar 
die dynamiek moet niet te ver gaan, moet in de 
hand gehouden worden door normen en regels, die 
tezamen zorgen voor een ordelijk, stabiel vcrloop 
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van marktprocessen. Zonder stabiliteit, die ook 
gekarakteriseerd kan worden als onzekerheidsbe
perking, kan er van duurzame ontwikkeling geen 
sprake zijn. 

Maar op zijn beurt moet die stabiliteit weer niet 
te ver gaan, 'niet zodanig ver dat er te weinig ruim
te voor de echte pionier op de markt is', aldus 
Bolkestcin. Dynamiek en stabiliteit begrenzen 
elkaar, moeten elkaar voor het realiseren van die 
dvurzame ontwikkeling in evenwicht houden. 'Wij 
komen', aldus Bolkestein, 'tot de conclusie dat cha
otische dynamiek en verstikkende stabiliteit. de 
ocvers zijn waarop een uit de koers geslagen ont
wikkeling kan stranden. Er bestaat een vaargeul 
met beperkte breedte.' Toen ik zopas in enkele 
streken de ontwikkeling van de Nederlandse 
samenleving in de jaren tachtig schilderde, had ik 
die ook kunnen karakteriseren met de door 
Bolkestein gehanteerde term: te grote stabiliteit. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Ik ben geneigd om de beelden die Bolkestein hier 
gebruikt, als typisch paars te karakteriseren, typisch 
paars in positieve en in negatieve zin. Negatief in de 
zin dat het zich met name lijkt te concentreren op 
de economische dynamiek . Paars in positieve zin, 
omdat de aan dit kabinet deelnemende partijen zich 
naar mijn gevoel vanuit hun eigen overtuiging rond 
deze vaargeul willen scharen, zij het dat zij wèl op 
verschillende oevers staan. Liberalen en sociaal
democraten plaatsen andere accenten bij de begrip
pen dynamiek en stabiliteit. Liberalen lopen warm 
voor marktwerking, ja, kunnen daar zelfs met 
geestdrift over spreken. Die geestdrift treft men bij 
sociaal-democraten in aanzienlijk mindere mate 
aan, al bestaat ook bij ons de erkenning dat markt
werking een nuttig instrument kan wezen. Ik voeg 
daaraan toe dat die erkenning de afgelopen jaren 
ook gegroeid is. Ook wij beschouwen het markt
mechanisme als een nuttig instrument; maar ook 
niet méér dan dat, omdat wij de uitwassen ervan 
maatschappelijk minder gemakkelijk accepteren. 
Wij voelen ons daarom thuis bij de volgende uit
spraak: 'the market can be a sood servant, but it is a bad 
master'. 

Omgekeerd hebben sociaal-democraten wat meer 
oog voor stabiliteit, althans in economische zin. 
Liberalen zien, denk ik, die stabiliteit als iets dat 
vooral rationele elementen heeft: je hebt het nu een 
keer nodig als begrenzing van marktwerking - sim-

pel om ervoor te zorgen dat het zaakje niet uit de 
hand loopt. Sociaal-democraten beschouwen die 
stabiliteit naar mijn gevoel met meer emotie, zelfs 
met een uitgesproken ethisch clement: als een 
vorm van beschaving om ervoor te zorgen dat we, 
om metJoop den Uyl te spreken, 'de boel een beet
je bij elkaar houden'. 

Wat Den Uyl met die gemoedelijke maar beel
dende woorden uitdrukt, is een morele waarde die 
voor de sociaal-democratie centraal staat. De markt 
als ordcningsfactor willen wij wel aanvaarden, mits 
in de samenleving van mensen wezenlijke waarden 
als rechtvaardigheid, gelijkheid en saamhorigheid 
niet in het gedrang komen. Wij beleven in deze 
dagen een hernieuwde aandacht voor publieke 
moraal. Dat is niet de zedenprckerij van vroeger, 
maar de waarden waar burgers elkaar èn hun over
heid aan hebben te houden omdat daarzonder de 
samenleving vcrvalt in een Hobbesiaansc strijd tus
sen hongerige wolven. Een xtrecm voorbeeld 
daarvan zien wij in onze dagen in Ruanda, Burundi 
en Zaïre. 

Sociaal-democraten houden niet van te grote eco
nomische verschillen tussen mensen - ni t uit een 
zekere jaloersigheid, zoals collega Wiegel met 
geamuseerde trek om de mond graag wil verkondi
gen, maar omdat wij al te grote vcrschillen tussen 
mensen gewoon niet fatsoenlijk vinden. Grote ver
schillen tussen arm en rijk - wij begrijpen de ratio
nale daarvan meestal niet zo goed. Daarom vinden 
sociaal-democraten het belangrijk dat alle mensen, 
dus ook diegenen die het zelf wat minder gemakke
lijk kunnen bolwerken, bchoorlijk kunnen leven. 
Ook al is de sociaal-democratie er niet alleen voor 
de zwakken, de zwakken zijn voor ons wèl een 
wezenlijk ijkpunt voor het beleid. Om die reden 
kijken wij ook met een dubbel gevoel naar het 
armoede-debat. Het bevalt ons niet dat het gevoerd 
moet worden. Maar omdat armoede, ook in ons 
land, weer als een probleem gepercipieerd wordt, 
vinden wij het terecht, dat de regering het op de 
agenda heeft gezet. 

Armoede is overigens niet alleen een financieel
economisch probleem, het is een probleem van een 
wijdere strekking. Ook bij dat probleem speelt de 
tweeslag dynamiek-stabiliteit een rol doordat de 
mensen om wie het gaat, mensen die in zekere zin 
zijn vastgelopen, de ruimte gebbeien moet worden 
om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen 
(her)nemen. Ook hier gaat het om het zoeken naar 
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evenwicht tussen solidariteit en individuele verant
woordelijkheid. Ook daar preek ik onze coalitie
partners uitdrukkelijk op aan. 

Wij staan in deze coalitie dus op verschillende 
oevers, maar rond dezelfde vaargeul, en in het 
gedeelde besef dat stabiliteit niet zonder dynamiek 
kan, zomin als het omgekeerde. Maar ook in het 
besef dat het doorslaan naar het één èn naar het 
ander vermeden moet worden. Ik erkende al, dat 
wij daar in de jaren tachtig niet in zijn geslaagd - en 
ik wil de vraag opwerpen of wij niet in de komende 
jaren het risico lopen om naar de andere kant door 
te slaan. Dat is een vraag die ik uitdrukkelijk aan het 
kabinet voorhoud, maar ook aan onze coalitiepart
ners, een vraag die uiteraard van enige adstructie 
di nt te worden voorzien. 

De keerzijde van marktwerkins 

Door de tijd waarin wij leven behoef ik over de nut
tige aspecten van marktwerking niet uit te weiden -
mijn fractiegenoot Wöltgens heeft op welspreken
de manier laten zien dat marktwerking onderdeel 
uitmaakt van de op dit moment heersende ideolo
gie. Maar over een paar nadelen wil ik het wel heb
ben. Marktwerking - wanneer wij daarover spre
ken, gaat het meestal over de economische kant 
daarvan - richt zich op de materiële kant van het 
be~taan; het beoogt belangen in financiële zin te 
kwantificeren en op die manier te wegen. Is er voor 
een bepaald produkt onvoldoende belangstelling in 
financiële termen, dan moet je ophouden het te 
produceren. Kun jij goedkoper produceren dan een 
ander, jammer voor de concurrent. Is er geen con
current? Dat hij uitgevonden worde, want dat 
houdt scherp. Die zienswijze - hoe goed ook bruik
baar bij tal van onderwerpen - verengt de blik. 
Waarom? Daar zijn een aantal redenen voor. 

In de eerste plaats is het een technische en een 
kille zienswijze. Voor waarde-oordelen is geen 
plaats: wat de onzichtbare hand om welke reden 
dan ook doet, is wel gedaan. Dat kan heel nuttig 
zijn; burgers zijn mondiger geworden, en kunnen 
heel go dinstaat zijn om zelf te bepalen wat zij wil
len. Maar niet alle burgers zijn even mondig en 
even goed in staat verantwoordelijkheid te dragen. 
Hoever kun je, bijvoorbeeld, gaan in de gezond
heidszorg, hoever in de sociale zekerheid? Dat bete
kent dat telkens h el goed moet worden overwo
g n, of en zo ja in welke mate marktwerking 
geïntroduceerd moet worden. Besluiten om de 

markt zijn werk te laten doen, is een politiek besluit, 
zo goed als een besluit om dat niet te doen, ook een 
politiek besluit is. En er zijn allerlei terreinen waar
op wij met de samenleving meer willen dan de 
resultante van aldus door de markt zichtbaar 
gemaakte deelbelangen. Eigenlijk zou het zo moe
ten zijn dat bij ieder onderwerp, waarbij de vraag 
aan de orde komt of het onder de tucht van de 
markt thuishoort, onmiddellijk ook de vraag 
gesteld moet worden, of een algemeen belang zich 
daartegen niet verzet. Wat mij betreft mag de dis
cussie over die vraag met harde hand gevoerd wor
den, maar hij moet wèl, en iedere keer opnieuw 
gevoerd worden. 

In de tweede plaats verengt vooropstelling van 
marktwerking de blik, omdat daardoor de neiging 
bestaat op het hic et nunc af te rekenen: historische 
of toekomstige argumenten dreigen daardoor uit 
het vizier te raken. Een cultuurbeleid van de over
heid, dat gevoerd wordt bij de gratie van de wensen 
van het huidise publiek, meer in het bijzonder bij de 
gratie van de vraag of sponsoren en het publiek wel 
aan de voorgeschotelde cultuuruitingen willen 
meebetalen, miskent dat die cultuuruitingen in his
torisch perspectief er wel eens heel anders kunnen 
uitzien: Beethoven werd in zijn tijd uitgefloten; de 
toen populaire schilders vinden wij nu niet meer 
dan middelmatig. Kortom, het is gevaarlijk wan
neer marktwerking een prominente rol gaat spelen 
in het cultuurbeleid. Het moge daarom duidelijk 
zijn dat wij ook vanuit dit perspectief de discussie 
over de publieke omroep zullen bezien. Want laten 
we wel wezen: in kwaliteit heeft de toetreding van 
nieuwe zendgemachtigden ons nu niet zoveel 
nieuws gebracht - om de eufemistische toonzetting 
die ik al eerder koos, ook hier even te hanteren. 
Wie heeft er nu eigenlijk gewonnen met de intro
ductie van Sport 7? Of is hier sprake van een tijdelij
ke marktimperfectie die vanzelf wel weer wordt 
recht getrokken? 

Uiteraard is dit argument dat handelt over de 
grenzen van het hier en nu, niet beperkt tot het cul
tuurbeleid. Het is, om een geheel ander terrein te 
noemen, evenzeer aan de orde bij vragen van ecolo
gie en duurzaamheid. Ook dan is het marktmecha
nisme niet toereikend, omdat het veelal imperfect 
werkt. Ik geef een historisch en een actueel voor
beeld. In de jaren zestig wilde de overheid het zopas 
gevonden aardgas zo snel mogelijk verkopen, 
omdat het, met de kernenergie in het vooruitzicht, 
spoedig niks meer waard zou zijn. En nu valt het op 
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dat, nu de regering probeert om in verband met het 
milieu de markt zijn werk te laten doen, bijvoor
beeld door het verhogen van de benzine-accijns, de 
vvoafhaakt onder het argument dat die verhoging 
toch niet werkt. Dat lijkt niet erg consistent, 
althans niet met dit centrale punt in de liberale ide
ologie. Ik zie wèl een andere consistentie, en voor 
de helderheid was het misschien beter geweest om 
die dan ook als argument te hanteren. 

In de derde plaats wil ik de vraag opwerpen of wij 
wel altijd in staat zijn om een goed instrumentarium 
te ontwerpen bij die terreinen waar marktwerking 
wordt toegepast. Voor het creëren van markten 
heb je meer dan één aanbicder nodig. Maar het 
maakt nogal wat uit of er een veelheid aan aanbie
ders is of een beperkt aantal; en het maakt ook uit 
hoeveel ruimte die aanbieders hebben of krijgen om 
op hun terrein te opereren. En het maakt ook nogal 
wat uit in termen van regelgeving. Zo lijkt mij de 
stelling dat meer marktwerking tot minder regelge
ving leidt, in zijn algemeenheid bepaald niet juist. 

Neem het voorbeeld van de spoorwegen, waar 
met het creëren van meer marktwerking geëxperi
menteerd wordt. Lovers mag een lijntje openen -
met enige opschudding wanneer de N s weigert om 
zijn concurrent te helpen. Mag Lovers straks méér 
lijnen openen, en mag deze onderneming dan zelf 
bepalen welke wel en welke niet? Of krijgt Lovers 
uitsluitend vergunning voor een rendabele lijn, als 
hij een onrendabele erbij neemt? Moet N s de reizi
gers van concurrent Lovers ook blijven helpen, als 
Lovers veel lijnen heeft? En als dat zo is, wat heeft 
dat dan nog met de principes van marktwerking te 
maken? Kunnen er afgezien van Lovers, nog andere 
toetreders worden toegelaten? Wie garandeert dat 
die aanbieders straks nog iets verder kijken dan hun 
neus lang is: wie garandeert dat de lijnen op elkaar 
blijven aansluiten? Wie dat het afschrikwekkende 
Britse voorbeeld hier niet met onzichtbare hand 
wordt geïmporteerd? 

En zijn burgers nu eigenlijk beter af met gepri
vatiseerde of verzelfstandigde diensten, van het IJk
en Loodswezen tot en met de Ziektewet? Wat leren 
wij eigenlijk van het rapport van de Rekenkamer 
daarover? 

Ik heb geen antwoorden op deze vragen - maar ik 
heb de vragen wel. Het zijn vragen die voortkomen 
uit het feit dat aldus nieuwe, nog niet eerder ge
exploreerde wegen worden ingeslagen. En ik stel 

deze vragen uit de vrees dat wij opnieuw doorslaan, 
maar nu naar de andere kant. Doorslaan, wanneer 
wij zouden menen dat marktwerking het Ei van 
Columbus is, en dat wij, in onze haast om een 
goede samenleving op te bouwen - een haast die 
begrijpelijk is, want kabinetten hebben niet meer 
dan vier jaar de tijd- daar hard achter aan rennen, 
waarmee wij een spiegelbeeldig risico lopen als aan 
het einde van de jaren zeventig. Toen een stagne
rende samenleving, nu het perspectief van een 
samenleving met een teveel aan ieder voor zich en 
God voor ons allen - en dat in een tijd dat het c DA 

ook niet meer is wat het geweest is. Mijn fractie 
bepleit daarom een zekere behoedzaamheid, een 
voortdurend zoeken naar evenwicht tussen dyna
miek en stabiliteit, een voortdurend opzoeken van 
de diepten in de vaargeul. 

Mijnheer de voorzitter, 
Het moge duidelijk zijn, dat mijn fractie niet terug 
wil naar af. Ook wij zijn voorstander van verstandi
ge marktwerking, ook wij realiseren ons dat een 
overheid die kleiner is en anders georganiseerd dan 
in de jaren tachtig, beter kan bijdragen aan het reali
seren van doelen van sociale rechtvaardigheid. Wij 
aanvaarden individuele verantwoordelijkheid als 
een noodzakelijk en belangrijk maatschappelijk ele
ment, met tegenover die verantwoordelijkheid een 
voor zijn burgers strenge overheid; een overheid 
die die strengheid alleen maar kan legitimeren door 
intussen zelf aan de strengste eisen van efficiëntie en 
effectiviteit te voldoen, en die in gevallen waarin 
dat noodzakelijk is, zich inspant om het welzijn van 
zijn burgers op een fatsoenlijk niveau te handhaven; 
een overheid ook die niet te beroerd is om aan het 
concept gelijke kansen een behoorlijke inhoud te 
geven; een overheid die zich inspant om economie 
en ecologie hand in hand te laten gaan, een overheid 
die zich ervan bewust is dat maatschappelijke ont
wikkelingen om onorthodoxe oplossingen kunnen 
vragen. 

Dat zijn pretenties die geringer zijn dan vroeger, 
maar zij zijn bepaald niet gering. En het zal moeite 
genoeg kosten om ze waar te maken, en waar te 
blijven maken. Het kan alleen als de financiën op 
orde zijn; maar het kan ook alleen maar als de over
heid goed georganiseerd is en de burger weet wat 
hij aan de overheid heeft. Eèn kleinere overheid 
betekent niet een zwakkere overheid. Integendeel, 
naarmate wij meer aan de markt overlaten, is er des 
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te meer reden om de resterende overheidstaken, 
die dan ook met recht en reden als zodanig 
geïdentificeerd zijn, sterk en krachtig te organise
ren. Waar liberalen voor het bereiken van sociale 
cohesie in de samenleving in sterke mate vertrou
wen op marktwerking, is dat voor ons te weinig. 
De overheid kan voor het realiseren van sociale 
cohesie niet gemist worden; trouwens evenmin 
voor een goede marktwerking. Met dat laatste zijn 
liberalen het zeker eens; met het eerste naar ik 
hoop ook. 

Rechtsstatelijkheid 

Een sterke markt vraagt om een sterke overheid, 
een goed georganiseerde overheid. Zo'n overheid 
is er niet vanzelf, zeker niet na al die jaren waarin de 
nadruk zo sterk van de overheid is afgekeerd 
geweest, waarin zo sterk de nadruk op de markt en 
op marktwerking is gevallen, waarin zo velen het 
gevoel hadden dat het heil niet van de overheid te 
vcrwachten viel. Ik wil daarom in het laatste deel 
van mijn betoog een pleidooi houden voor een ster
kc overheid, en dan met name hoe die er naar het 
oordeel van mijn fractie behoort uit te zien. Dat 
betekent een overheid die rechtsstatelijkheid prakti
seert, die zi~h bij voo•·tduring democratisch legiti

meert en die if{ectiif en 1Jicië"nt handelt. Over ieder 
van deze drie eisen maak ik een paar opmerkingen. 

'Ten eerste de rechtsstatelijkheid. Die valt uit
een in een tweetal aspecten: rechtszekerheid en 
r chtsgelijkheid. De staat moet zijn burgers zeker
heid bieden.Die zekerheid is de afgelopen jaren 
nogal op de tocht komen te staan . Voor een deel 
was dat, paradoxaal genoeg, onvermijdelijk. 
Wanneer je zo bezuinigt als de afgelopen jaren het 
g val is geweest, dan kan h t niet anders dan dat 
burgers aanspraken op overheidsdiensten, op rech
ten en op de verwachtingen daarop ver liezen. En 
waarom zou de burger, die heeft moeten constate
ren dat zoveel waarop hij meende staat te kunnen 
maken, toch niet zeker was, waarom zou die burger 
denken dat de overheid in de toekomst wèl 
betrouwbaar is? Een overheid, die bij het vangen 
van drugsbaronnen dezelfde daden vcrricht als 
waarvoor hij tegelijkertijd andere burgers vervolgt? 
Een overheid, die de burger horendol kan maken, 
door hem van het kastje naar de muur te sturen? 

De overheid heeft dus een probleem . Een pro
bleem van betrouwbaarheid dat met grote hardnek
kigheid en op allerlei vcrschillende gebieden tel
kens opnieuw aangepakt moet worden, zonder dat 

het ooit definitief opgelost kan worden. Maar dat is 
geen reden om er niet consequent aan te blijven 
werken. Het is wel een reden om met voortvarend
heid te werken aan de materiële consequenties van 
de 1 R T-affaire; ik hoop dat het kabinet nog in deze 
regeerperiode met wetgeving terzake zal komen. 
Als oplossingen niet via de 'mannetjes' kunnen ver
lopen - waar wij in verband met diezelfde rechtsze
kerheid wel enig begrip voor kunnen opbrengen - , 
dan toch in ieder geval, en snel, via verbeterde, hel
dere procedures. 

Dan de rechtsgelijkheid. Die is ruet alleen van 
belang wanneer het gaat om de uitvoering van 
beleid, waar het adagium geldt dat gelijke gevallen 
gelijk moeten worden behandeld (dat is natuurlijk 
ook het punt waar de personele afwikkeling van de 
1 R T-affaire ook ons steekt). Rechtsgelijkheid is ook 
van belang wanneer er beleid gemaakt wordt, en 
daarin speelt zowel de wetgever als de regering een 
belangrijke rol. Ik geef een paar voorbeelden. 
Waarom aanvaarden wij wel een zeer harde Wet 
Boeten, Maatregelen, Terug- en Invordering So
ciale Zekerheid, maar stuit zijn spiegelbeeld, die 
beoogt de Algemene Wet inzake rijksbelastingen 
en de lnvorderingswet wat zijn sancties betreft op 
dezelfde leest te schoeien, in deze Kamer op 
onovcrkomenlijke tegenstand? Wat, Mijnheer de 
Voorzitter, gaat de regering trouwens met dit 
wetsvoorstel doen? En een tweede voorbeeld, ont
leend aan de jongste eredoctor van ons land: waar
om schreeuwt de regering moord en brand wan
neer de Rekenkamer staatssteun aan bedrijven op 
precies dezelfde manier onderzoekt als waarop hij 
zijn andere onderzoekingen verricht? Het gaat toch 
in beide gevallen om collectieve middelen? 

Mijnheer de Voorzitter, 
Rechtsstatelijkheid is een belang in zichzelf; ook al 
gaat het wel eens fout, ook al is dat wel méér dan 
eens, als de overheid niet aan deze eis voldoet, dan 
klopt er iets ruet. Maar rechtsstatelijkheid is ook 
van belang voor het verwerven van legitimiteit bij 
de burger, ook al is het niet de enige manier om die 
te verwerven. Wij weten sinds jaar en dag dat demo

cratische legitimiteit in onze maatschappij lastig te 
verwerven is. o 66 is er zelfs voor opgericht, en 
streeft, nog steeds zonder al te veel succes, merk
waardigerwijs nog steeds dezelfde, veranderingen 
in ons staatsbestel na, alsof de samenleving sinds 
1 966 niet veranderd is. Bijna leek er afgelopen 
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week, na al die jaren, een meerderheid voor de 
gekozen burgemeester, maar als ik de berichten van 
de overzijde goed begrijp, dan is het toch nog niet 
zover. Wij vinden dat weliswaar jammer- wij zijn 
vóór de gekozen burgemeester - , maar het lost het 
probleem van legimiteit en daarmee samenhangend 
actief burgerschap niet echt op - netzomin als de 
gekozen Minister-President of het referendum. 

Maar omdat democratische legitimatie een pro
bleem is, betreurt mijn fractie het wel, dat de rege
ring zich voor dit onderwerp minder hard lijkt te 
maken dan voor tal van andere onderwerpen uit het 
regeerakkoord. Ook dit is een onderwerp dat om 
onderhoud vraagt, omdat geijkte procedures zich
zelf op den duur overleven. Inspraakprocedures bij
voorbeeld, gedurende een aantal jaren nuttige ins
trumenten die de burger niet alleen een gevoel 
gaven dat er naar hem of haar geluisterd werd, maar 
die ook daadwerkelijk het beleid beïnvloedden, zijn 
nu vaak verworden tot onderdeel van een juridische 
procedure: de procedure wordt wel gevolgd, maar 
het staat wel vast dat het besluit er niet door veran
dert. Dat frustreert natuurlijk in hoge mate. Mijn 
fractie roept de regering daarom op om ook aktive
rend burgerschap op de agenda voor 2ooo plus te 
zetten, op dit stuk zelf initiatieven te nemen, en om 
initiatieven die genomen worden, aktiefte steunen. 
Zo wordt in de sfeer van de ruimtelijke ordening 
naar wij begrepen hebben niet zonder succes, wel 
geëxperimenteerd met interaktieve beleidsvoorbe
reiding, waarbij burgers in een veel eerder stadium 
dan gebruikelijk bij de voorbereiding van beleid 
betrokken worden. Zo zijn er vast meer initiatieven 
Daarnaast zou ik de regering ook willen oproepen 
om het probleem van aktiverend burgerschap te 
vcrbinden met het probleem dat zeggenschap in 
meer markt-achtige omgevingen veel moeilijker te 
realiseren is. Zou de regering, zo is mijn vraag, op 
dit onderdeel van mijn beschouwing willen reage
ren - waarbij ik wel besef dat wij niet in hetzelfde 
tempo dat elders in het regeringsbeleid wel gebrui
kelijk is, van wetsvoorstellen worden voorzien? 

Kamer van revanche? 

Aan democratische legitimiteit draagt in hoge mate 
bij dat de besluitvorming zorgvuldig en gemoti
veerd, doorzichtig en controleerbaar is. Zorgvuldig 
en gemotiveerd, het spreekt eigenlijk vanzelf, maar 
gebeurt niet altijd. Ik wijs, als slechts één voor
beeld, op de weinig adequate en veel te laat ingezet-

te voorlichting na de besluitvorming over de Na
bestaandenwet. Zeker bij zo'n onderwerp werkt 
dat in hoge mate contraproduktief. Structureel is 
dit gebrek aan legitimiteit aanwezig bij de Europese 
besluitvorming. 

Heldere en transparante besluitvormingsproce
dures, had Paars dat niet in zijn vaandel staan? Ik 
meen van wel, en ik vind dat dat soms ook lukt. 
Bestaande tegenstellingen in het kabinet worden 
niet altijd verdoezeld, compromissen niet als de 
ultieme waarheid, maar ook werkelijk als compro
missen gepresenteerd. Beek is daarvan een voor
beeld, waarmee ik alleen al om die reden het kabi
net complimenteer. En als het kabinet een besluit 
genomen heeft, dan volgt er nogal eens een debat, 
waarin het kabinet de gemaakte keuze echt moet 
waarmaken. HSL en, naar het zich laat aanzien, 
opnieuw Beek, zijn daarvan voorbeelden. Zaken 
worden minder dan vroeger in de coalitie afgekaart 
- al kost het geen moeite om ook van het tegendeel 
voorbeelden te vinden. Het zou mij overigens niet 
verbazen, en in het geheel niet verdrieten, wanneer 
die al grotere openheid in de komende jaren nog zal 
toenemen. De stolling die uitgaat van een regeerak
koord, zal snel afnemen, nu het op hoofdpunten zo 
goed als uitgevoerd is. Dat maakt het des te meer 
noodzakelijk dat het debat in op nbaarheid en met 
alle voorradige argumenten gevoerd wordt. 

En, zo voeg ik daar, ook uit eigenbelang, aan 
toe, hopelijk ook in een transparante vorm: nu wil 
het nog wel eens voorkomen dat de behandeling 
van wetgeving aan de overzijde door zijn vorm tot 
ondoorzichtigheid leidt, hetgeen met zich mee
brengt dat de impact van wetsvoorstellen voor de 
maatschappij pas helder wordt na afloop van de 
behandeling aldaar. Naarmate het debat in de 
Tweede Kamer helderder en vollediger is, zal déze 
Kamer beter tot zijn recht komen, en minder hoe
ven op te treden als Kamer van revanche, een rol 
die wij nu nog wel eens dreigen te krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Democratische legitimiteit is op zichzelf een 
belangrijk aspect van een sterke overheid, maar het 
is ook een factor in het laatste pmlt dat ik wil 
bespreken: tjfectiviteit en 1Jicië'ntie. Dat er in de ach
ter ons liggende jaren veel vooral uitvoerende taken 
op afstand zijn geplaatst en zijn verzelfstandigd, 
daar heeft mijn fractie op zichzelf geen moeite mee. 
Er zijn allerlei voorbeelden, waaruit blijkt dat die 
verzelfstandiging vruchten afwerpt - al zijn er ook 
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wel voorbeelden van het tegendeel. Wij moeten 
alleen niet denken dat daarmee de verantwoorde
lijkheid van de overheid voor dat soort taken vcr
vallen is. Als zou blijken dat ze niet goed worden 
uitgevoerd, reken maar dat de overheid er op 
wordt aangesproken - zo goed als de overheid ook 
is aangesproken op voor onze samenleving vitale 
delen van het bedrijfsleven, zoals Fokker of Philips. 
Of je nu wel of niet afspreekt dat je daar als over
heid géén steun aan verleent, als puntje bij paaltje 
komt, dan zal het toch kunnen gebeuren. Wij zijn 
daar niet tegen, mits die steun maar voldoet aan het 
soort eisen dat ik hier ten aanzien van het handelen 
van de overheid stel. 

Maar verzelfstandigd of niet, de taken waarvoor 
de overheid verantwoordelijkheid draagt, moeten 
effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Wat mij 
betreft mag het adagium dat wel voor bedrijven 
geldt, nl. dat zij Jean en mean zijn, ook op overheids
diensten van toepassing zijn, zij het dat ik de term 
mean een iets andere inhoud zou willen geven. Maar 
Jean, ja: misschien geen omvangrijke, maar wel 
kwalitatief goed uitgeruste organisaties die de con
currentie met hun counterparts in het maatschap
pelijk leven aankunnen, cUe in staat zijn flexibel te 
reageren op veranderende omstandigheden, die 
zich realiseren dat zij er zijn voor de burgers en niet 
andersom. En mean in de zin van streng: streng voor 
ziclizelf, streng voor de burger. Gebrek aan con
currentie - die overigens samenhangt met hun taak
stelling - is hier ontegcnzeggcnlijk een nadeel: de 
tucht van de markt, zoals dat zo treffend heet, zou 
ook hier op zichzelf goede elicosten kunnen bewij
zen. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Ik kom tot een afronding. Hel afgelopen decenni
um heeft ontegenzeggelijk in het teken gestaan van 
een terugtred van de overheid, van een oprukkend 
marktdenkcn. Daar was aanleiding toe, zo goed als 
er nu naar het oordeel van mijn fractie redenen zijn 
om de aandacht weer meer in de richting van de 
overheid te verleggen. Niet zozeer om het over
heidsaandeel weer te laten groeien, wel om de posi
tie van de overheid ten aanzien van de taken die zij 
heeft, te versterken. Een sterke overheid is goed 

voor de samenleving. Wij hopen daarom dat de 
regering, die terecht al bezig is met de agenda voor 
na 2ooo, ook de door ons opgeworpen punten 
daarop wil zetten, naast de aandacht voor de fysieke 
infrastructuur en de kennisinfrastructuur. De infra
structuur van de overheid vraagt eveneens nadruk
kelijk om aandacht. 

De regering kan daar het komende half jaar al 
onmiddellijk een begin mee maken, tijdens het 
voorzitterschap van de Europese Raad. Want voor 
Europa geldt hetzelfde als voor Nederland: ook 
Europa beweegt zich tussen liberalisering, de nood
zakelijke correctie daarop door de overheid, en een 
overheid die aan dezelfde eisen moet voldoen als de 
nationale overheid. Op het gebied van rechtstate
lijkheid door bijv. rechterlijke uitspraken gewoon 
te aanvaarden, en Engeland op het punt van de 48-
urige werkweck (48 uur! Anno 1996!) niet te laten 
ontsnappen. Op het gebied van efficiëntie door 
eisen te stellen aan de Europese huishouding en niet 
te aanvaarden dat voor 8 miljard ECU geen reke
ning en verantwoorcling wordt afgelegd. De 
Minister van Financiën heeft onze volle steun als hij 
hier in Europees verband een punt van maakt. In 
dat verband rijst bij ons overigens de vraag of de 
Nationale Rekenkamers ten aanzien van de uitvoe
ring van het Europees beleid niet hetzelfde goede 
werk zouden kunnen doen als ten aanzien van het 
nationale beleid. En tenslotte op het stuk van 
democratische legitimiteit: mijn fractie is overtuigd 
van de noodzaak van een democratisch èn een soci
aal Europa, al was het maar uit puur eigenbelang: 
een Europa dat onvoldoende democratisch en 
onvoldoende sociaal is, leidt vanzelf, door de ont
stane interdependenties tussen de landen van de 
Europese Unie, tot landen die onvoldoende demo
cratisch en onvoldoende sociaal zijn. Het gaat er 
immers allang niet meer om óf Europa er komt, het 
gaat erom hóe het er komt. Als het aan ons ligt, dan 
wordt het een Europa met dynamiek en met stabili
teit; een Europa met een sterke markt en met een 
sterke sociale cohesie; voor dat laatste zijn rechts
statelijkheid, democratische legitimiteit èn het 
realiseren van de sociale grondrechten onontbeer
lijk. 
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PUNT VAN VERTREK 2 

Spree 

Wil ik wel naar de overkant? 

Dit heeft met dood en leven 

niets te maken, vraag ik mij af. 

De veerboot, telkens volgeladen, 

moet zich ontdoen van vracht 

en onwaarschijnlijk leeg vertrekken. 

Zie toe, verscholen buiten beeld, 

om tijd te winnen, na te gaan 

wat mijn rivier is overkomen. 

Geen jaarring geeft een teken, 

tenslotte breekt het ogenblik 

dat ik mij meld en oversteek. 

Rein Bloem 
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BOEKEN 

Van een theorie van 
beleidsfiasco 's naar 
het fiasco van de 
beleidstheorie 

Romke van der V een bespreekt: 

Mark Bovensen Paul 't Hart, 

Understandina Policy Fiascoes, New 

Brunswick (u sA )/London: Transaction 

Publishers, 1 996. 

Het boek UnderstandinB Policy 
Fiasco's kan gelezen worden als 
het verslag van twee optimisti
sche en goedwillende reizigers 
door een landschap dat gaande
weg vreemder en wonderlijker 
wordt. Als Alice in Wonderland 
verkennen de auteurs de litera
tuur over beleidsfiasco 's en be
leidsanalyse. Zij startten hun reis 
met de vraag waarom er sprake is 
van een toenemend aantal 
beleidsfiasco's, wat hier de oor
zaak van is en of dergelijke 
fiasco's te voorkomen zijn door 
een beter zicht op de aard en oor
zaken van beleidsfiasco's. Gaan
deweg hebben zij deze technocra
tisch geïnspireerde vragen moe
ten laten vallen. Het wonderlijke 
- de fiasco's - werd gaandeweg 
normaal. De auteurs moesten 
zich afvragen wat fiasco's eigen
lijk kenmerkte en ontdekten dat 
het fiasco vooral gelegen was in 
het 'eye of the beholder'. Fiasco's 
zijn met andere woorden sociale 
constructies. De vraag of er spra
ke is van beleidsfalen bleek in 
hoge mate afhankelijk van de nor
matieve uitgangspunten van de 
beoordelaar. De oorspronkelijk 
technocratisch geïnspireerde 
zoektocht werd zo geleidelijk een 
pleidooi voor een meer interpre-

tatieve benadering van beleids
analyse. Hiermee willen de 
auteurs zeggen dat sociaal
wetenschappelijke (beleids)ana
lyse altijd is gebaseerd op beperk
te informatie en sociale construc
ties. Een technocratische oplos
sing voor beleidsproblemen raakt 
dan uit het zicht en wordt inge
ruild voor een benadering met 
meer bescheiden pretenties: de 
bijdrage van beleidswetenschap
pen aan het beleid ligt in haar bij
drage aan het debat over beleids
vraagstukken. Zij kan tot een 
beter begrip van beleidsproble
men leiden en het debat op een 
hoger niveau brengen. Oplos
singen biedt zij echter niet. 

Veel beleidsproblemcn zijn com
plexe problemen. Dit betekent 
dat er altijd een zekere mate van 
onenigheid zal bestaan over de 
aard en de oorzaken van het pro
bleem. Hier liggen empirische en 
normatieve problemen aan ten 
grondslag. Deze 'onzekerheid' 
laat ruimte om op vcrschillende 
wijzen een beleidsprobleem te 
bestuderen. Het technocratische 
perspectief zal de nadruk leggen 
op een gebrek aan kennis en cog
nitieve competentie en een bete
re organisatie van 'het systeem' 
aandragen als oplossing voor het 
probleem. Een tweede benade
ring zoekt de oorzaken niet in de 
werking van het systeem en de 
begrensde mogelijkheden van 
mensen en instituties maar in de 
doelstellingen van het beleid. 
Onduidelijke, tegenstrijdige, on
evenwichtige en dubbelzinnige 
do Jen leggen een slapende mijn 
onder het beleid die ooit tot 
ontploffing moet komen. De 
oplossing wordt vervolgens ge-
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zocht in eenduidige en evenwich
tige doelstellingen. Politiek be
drijven is echter de uitoefening 
van het ambacht van compromis
sen sluiten en compromissen 
bestaan nu eenmaal 1Jij de gratie 
van onduideHjke, te~:,enstrijdige, 
onevenwichtige en dubbelzinnige 
doelen. In haar pleidooi voor een
duidige en evenwichtige doelen 
raakt deze benadering daarom 
aan het technocratische perspec
tief. Een derde benadering legt de 
nadruk op de organisatie van het 
beleidsveld. Deze is vaak com
plex en er is tevens meestal spra
ke van tegenstrijdige belangen bij 
de verschillende betrokken orga
nisaties. Complexiteit, commu
nicatieproblemen en problemen 
met de onderlinge afstemming 
kunnen het falen van het beleid 
verklaren . Ook in dit geval Hgt de 
oplossing voor de hand: een bete
re organisatie van het beleidster
rein. Kortom, de beleidsanalyse 
en zeker de analyse van beleidsfa
len wordt gekenmerkt door wat 

• de· auteurs noemen 'theoretisch 
pluralisme'. Dit pluralisme voe
ren zij uiteindelijk terug tot ver
schillende opvattingen over 
'good government' en is dus niet 
door meer en beter onderzoek te 
doen op te lossen. 

Dat de auteurs op dit eindstation 
arriveren is - achteraf - niet 
verwonderlijk . Want wat zijn 
immers beleidsfiasco's? De 
auteurs definieren deze als: ' .. . a 
negative event that is perceived 
by a socially and politically 
significant group of people in the 
community to beat least partially 
caused by avoidabie and blame
worthy failures of public policy
makers.' (p. 1 5) Deze definitie 
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sluit alle problemen waar de 
auteurs tijdens hun speurtocht op 
stuiten reeds in zich. Wat zijn 
negatieve beleidsresultaten? Is 
het hoge beroep op de arbeidson
geschiktheidsverzekering een be
leidsfiasco of is hier sprake van 
verschuivende doelen (van be
scherming naar activering) die 
een voorheen minder problema
tische situatie geleidelijk tot een 
groot probleem verheft? Wie 
beoordeelt beleidsproblemen als 
een falen van het beleid? 
Problemen zijn per definitie oms
treden. Het hoge beroep op de 
w A o werd geleidelijk een poli
tiek probleem, voor de ontvan
gers van een wAo-uitkering was 
zij echter zeker geen fiasco . Waar 
liggen de oorzaken van beleids
problemen en wie is hiervoor 
aansprakelijk? Lag het hoge 
beroep op de w A o reeds opge
sloten in de regeling zelf of was zij 
het gevolg van veranderende eco
nomische omstandigheden? Of 
van beide, en zo ja, in welke 
mate? Dergelijke vragen zijn 
moeilijk en nooit met zekerheid 
te beantwoorden. Dit heeft tot 
gevolg dat het zoeken naar de 
oorzaak van beleidsfiasco 's vaak 
verandert in een speurtocht naar 
de schuldige (vgl. de Parle
mentaire enquete). De voorgaan
de vragen vormen de leidraad die 
de auteurs volgen. Achtereen
volgens staan zij stil bij de proble
men die zich voordoen bij het 
beoordelen van het succes van 
beleid, bij het vaststellen van oor
zak.::n van beleidsproblemen en 
bij het vaststellen van de rol van 
de betrokken actoren (dat zijn er 
vaak zeer vele). 

Aan het einde van hun studie 
keren de auteurs terug naar de 

vragen waar zij mee vertrokken 
zijn. De antwoorden die zij nu 
geven zijn van een geheel andere 
aard dan zij beoogden te geven bij 
de aanvang van hun studie. In de 
eerste plaats is er de laatste 
decennia steeds meer overheids
beleid ontwikkeld en is dus ook 
de kans op falen van beleid toege
nomen. Over de vraag of er ook 
in relatieve zin sprake is van een 
toename van beleidsfalen durven 
de auteurs geen uitspraken te 
doen. In de tweede plaats zijn de 
verwachtingen ten aanzien van 
wat de overheid vermag in de 
loop der tijd gestegen. Gestegen 
verwachtingen worden echter 
sneller beschaamd en kunnen 
zodoende ontevredenheid met 
het optreden van de overheid 
genereren en sneller tot de con
clusie leiden dat het beleid heeft 
gefaald. Ten slotte- en dit is in de 
ogen van de auteurs de belang
rijkste factor - heeft er de laatste 
tien, twintig jaar een omslag in 
het denken over de overheid 
plaatsgegrepen. Onder leiding 
van neo-klassieke economen en 
neo-conservatieve politiek filoso
fen zijn de ijkpunten in het debat 
over het functioneren van de 
overheid verschoven. De nadruk 
is komen te liggen op een in 
essentie technocratisch perspec
tief gestuurd door een ideologie 
van efficiëntie. Het dominante 
normatieve kader is technocra
tisch ('problem-solving ' ) terwijl 
voorheen de aandacht voor de 
verzoening van tegenstrijdige 
belangen en voor de institutione
le vormgeving van de staat veel 
groter was. Dit nieuwe kader is 
impliciet gebouwd op een nega
tieve kijk op 'big government' en 
op een optimistische visie op de 



werking van de markt. Door het 
gebruik van dit perspectief is het 
aantal waargenomen fiasco's 
sterk gestegen en ligt ook de 
oplossing voor de hand: bureau
eratic ' .. . is no Jonger regarcled as 
merely a nuisance, it has become 
an evil to be eradicated with 
every mcans possible. ' (p. 146) 

Het boek Understandins Policy 
Fiascoes geeft een overtuigende en 

De Nederlandse 
geheim agent is een 
J ames Bond zonder 
naam 

Thijs Wöltgens bespreekt: 

Dirk Engelen, Geschiedenis van de 

Binnenlandse Veiliaheidsdienst 

Den Haag: sou, '995· 

Eind 1990 gafJen Dales, minister 
van Binnenlandse Zaken, aan de 
historicus D. Engelen de op
dracht de geschiedenis van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(svD) te schrijven. Zijn proef
schrift werd begeleid door een 
commissie, die behalve de pro
motor J.V.C .H . Blom, de hoog
leraren J.Th.M. Bank, M.C. 
Brands en P. de Rooy omvatte. 
Naleving van afspraken om de 
herkenbaarheid van personen en 
nog actuele inlichtingenmetho
des te beschermen werd getoetst 
door een ambtelijke begelei
dingscommissie. De interpretatie 
van de afspraken door deze com
missic wordt door de auteur wel
iswaar strikt, maar in de praktijk 
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heldere kritiek op het technocra
tische karakter van een niet onbe
langrijk deel van de sociaal
wetenschappelijke beleidsanaly
se. Tegelijkertijd smaakt het boek 
naar meer, namelijk naar een 
boek over Constructins Policy 
Fiascoes waarin wordt getoond 
hoe in het publieke debat en in het 
politieke proces bepaald beleid of 
bepaalde beleidsactoren worden 
uitgeroepen tot succesvol respec-

werkbaar genoemd. Deze mede
deling roept niettemin de vraag 
op, hoe de dissertatie zou hebben 
uitgezien, als de onbelemmerde 
toegang tot de archieven ook tot 
een onbelemmerde publicatie 
had geleid. 

De B v D, opgericht bij ver
trouwelijk Koninklijk Besluit in 
1949, kende een reeks voorgan
gers. De handhaving van de neu
traliteit rond en na de Eerste 
W ereldoorlog noodzaakte tot 
militair inlichtingenwerk, dat ge
leidelijk een binnenlandse com
ponent kreeg als gevolg van revo
lutiedreiging en mogelijke 'vijfde 
colonnes'. Al aan het eind van de 
Eerste W ere! doorlog beschikte 
de derde sectie van de Generale 
Staf (es 11 I) in de grote steden 
over een politienetwerk . De 
medewerking van burgemeesters 
en commissarissen der Koningin 
kreeg min of meer officiële status 
bij de oprichting van de Centrale 
Inli chtingendienst (c 1) in 1919. 

Het zogenaamde 'ambtena
renverbod ', in 19 3 3 ingesteld als 
reactie op de muiterij op de 
Zeven Provinciën, belastte de c I 
met betrouwbaarheidsonderzoe-

tievelijk tot een fiasco. In een 
politiek klimaat waarin het neo
klassieke en neo-conservatieve 
denken dominant is kan een der
gelijke studie het noodzakelijke 
perspectief bicden op het sociaal 
geconstrueerde en dus eenzijdige 
karakter van deze benaderingen. 

ROMK E VAN DER VEEN 
Hoosleraar Bestuurskunde 
TU Twente 

ken. Het verbod leidde niet zo 
vaak tot ontslagen (prominente 
slachtoffers waren het latere 
PvdA-kamerlid J . de Kadt en de 
Ns B-leider Mussert), maar tot 
het niet in overheidsdienst nemen 
van extremistisch geachte sollici
tanten . 

Nauwelijks ontkomen aan de 
Duitse bezetters richtte de 
Nederlandse regering in Londens 
ballingschap de Centrale Inlich
tingendienst ( c 1 D) op onder 
leiding van de later geruchtma
kende voormalige commissaris 
van politie in Den Haag, F. van 
't Sant. 

Na de bevrijding volgde bij 
beschikking van de Chef-Staf van 
het Militair Gezag van 29 mei 
1945 de instelling van het Bureau 
Nationale Veiligheid (BNv). 
Hoofd BNV werd Mr. Louis 
Einthovcn. Aan deze zelfs tot nu 
toe omstreden man, die vcrvol
gens ook de BVD zou leiden, 
wordteen heel hoofdstuk gewijd. 
Einthoven was na de werkzaam
heden in Indië en Genève in 19 3 3 
hoofdcommissaris van Politie in 
Rotterdam geworden. 
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Na de capitulatie vormde hij 
samen met De Quayen Linthorst 
Homan het Driemanschap van de 
Nederlandse Unie, die aanvanke
lijk door velen gezien werd als 
een mogelijkheid tegen de bezet
ting te protesteren. Maar de Unie 
deed nogal wat concessies aan de 
Duitsers. De auteur draagt voor 
Einthovens houding verontschul
digingen aan. Maar de PvdA bij 
monde van de verzetsstrijder F. J. 
Goedhart heeft altijd betwijfeld 
of Einthoven als hoofd van de 
B v o na de oorlog de goede man 
op de goede plaats was. 

Toch laat het boek zien, dat 
Einthoven in die functie de B v o 
meermaals behoed heeft voor 
vormen van drijverij in de soms 
verhitte Koude Oorlog, die in elk 
geval de grenzen van de demo
cratische rechtstaat overschre
den. 

Zonder dat extreem-rechts 
geheel uit het oog verloren werd
met de curieuze Westerling (een 
in sommige kringen gevierde 
Indië-oorlogsmisdadiger) in een 
operetterol -,was de na-oorlogse 
vijand toch vooral het communis
me. En al diegenen, die als fel 
low-traveilers gezien konden 
worden. Het ambtenarenverbod 
bleef en daarmee de duizenden 
antecedentenonderzoeken. Daar 
bleef het overigens niet bij. De 
BVD 'I ende' administraties van 
al of niet veronderstelde ( crypto) 
communistische organisaties, 
plaatste heimelijk microfoons en 
werkte met 'draai'- en 'opbouw'
agenten. En dat alles zeker niet 
zonder succes. Na verloop van 
tijd begin je je af te vragen, of de 
cPN -leiding niet een mantelorga
nisatie van de B v o was. En dat 
geldt in elk geval voor de Brug-
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groep, die zich als Socialistische 
Werkers Partij van de c P N 

afscheidde. Hoe dan ook krijgt de 
paranoia van sommige commu
nistische kopstukken een onver
wacht realiteitsgehalte. 

Alles overziende concludeert 
de auteur, dat de B v o niet bezig is 
geweest met een McCarthy-ach
tige 'communistenjacht'. 

Twee aezichten 

Daarvoor ontbrak in Nederland 
met zijn traditie van gematigd
heid in het algemeen maar ook 
meer in het bijzonder bij de B v o 
de voedingsbodem. Bovendien is 
de c P N nooit een echte politieke 
bedreiging geweest, al was zij in 
de jaren veertig wel een electora
le bedreiging voor de PvdA. In 
feite had de B v o in haar poging 
om geen gezicht te hebben twee 
gezichten. Enerzijds paste zij 
keurig in het gelid van de Neder
landse overheidsbureaucratie. 
Anderzijds waren haar bezighe
den niet onderworpen aan de 
normale parlementaire controle. 
Daarbij heeft de dienst niet altijd 
de paradoxale situatie kunnen of 
willen vermijden, dat ter 
bescherming van de democrati 
sche rechtsorde middelen wer
den gehanteerd, die zich niet of 
nauwelijks met diezelfde rechts
orde verdragen. 

De inhoud en de conclusies 
van Engelen geven zijn dissertatie 
iets geruststellend. Waar de 
dienst niet zelf al duidelijke gren
zen markeerde (informatie aan en 
invloed vanuit het buitenland), 
was er altijd een minister of een 
regeling (het aftappen van tele
foons) om een beperking van de 
actieradius te bewerkstelligen. 
Zelfs bij die beperkingen zijn 

vraagtekens te plaatsen; wat is 
erger: de overname van de Groe
ne Amsterdammer door de c 1 A 

of door patjepeër Willem Smit? 
En toch ben ik er zelf niet hele
maal gerust op. Dat heeft te 
maken met de beoordeling van 
het communisme en extreem
links, de parlementaire controle 
en de rechtstatelijkheid. 

Het communisme verdient 
geen medelijden. Wie na Stalins 
showprocessen in de jaren dertig 
lid werd of bleef van een commu
nistische partij was ziende blind, 
verduisterd door de Darkness at 
Noon (Koestler). Dat gold zeker 
na het cynische verdrag tussen 
Von Ribbentrop en de Sowjet
Unie. Wat bleef toen nog over 
van de oorspronkelijke idealen? 
En die vraag was weer aan de orde 
in 1948 (Praag), 1953 (Berlijn), 
1956 (Boedapest) en 1968 (weer 
Praag). En doe vraag kwam ook 
telkens weer naar boven als een 
zogenaamde 'dissident' erin 
slaagde in het Westen gepubli
ceerd te worden. De reactionaire 
Soltzjenytsin heeft meer aan de 
waarheid over het communisme 
bijgedragen dan genuanceerde 
intellectuelen, die in Stalin de 
perversie van Lenins revolutie 
zagen. En toch is er een verschil 
tussen Nederlandse communis
ten en Nederlandse aanhangers 
van de nazi's. Van de Neder
landse communisten zullen wij 
nooit weten, hoe zij zich gedra
gen hadden in het geval van een 
communistische overweldiging 
van ons land. In elk geval hebben 
zeer velen afscheid genomen van 
de kerk van Moskou, voordat 
deze kerk zichzelf ophief. Dus op 
eigen kracht. (Dat maakt de aan
wezigheid van een Groen-Linkse 

ss 



86 

vertegenwoordiging bij het veer
tigjarig bestaan van de ooR zo 
onverdraaglijk). In mijn katholie
ke opvoeding is vergiffenis moge
lijk tot op het sterfbed. Als het 
maar gepaard gaat met de 
'Fähigkeit zum T rauern'. 

ln het werk van de BVD wer
den communisten, met uitzonde
ring van de 'draai-agenten', niet 
als potentiële bekeerlingen 
beschouwd. En dat kan ingrijpen
de gevolgen hebben voor hun 
maatschappelijke carrière. Het 
boek van Engelen geeft helaas 
geen inzicht in de ruïneuze conse
quenties voor personen, gezin
nen en vriendschappen om maar 
te zwijgen van mogelijke loopba
nen, die het optreden van de B v o 
heeft veroorzaakt. Wat is er 
gebeurd met de mensen die tel
kens op niet voor beroep vatbare 
antecedenten vastliepen of met 
de mensen die zich uit idealisme 
lieten 'omdraaien'? Het boek 
maakt gewag van dubieuze zelf
moorden, o.a. van de 'gedraaide' 
idealist Kruyt, maar hoeveel suï
cidale reacties zou de B v D niet 
zelf hebben opgeroepen? Maar 
ook het omgekeerde is mogelijk: 
in hoeveel gevallen zal het optre
den van de B v D niet tot een 
bevestiging van de communisti
sche vooroordelen over de 
Nederlandse rechtstaat hebben 
geleid? 

Daarmee kom ik op de recht
statelijkheid van de activiteiten 
van de BVD. Er is in Nederland 
veel te 
onder 
Brandt 

doen geweest over de 
bondskanselier Willy 
ingevoerde 'Berufsver-
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bote'. Ook de PvdA, toen nog 
gidspartij in gidsland, liet zich 
niet onbetuigd. Wat we voor 
hadden was, dat in Nederland de 
CPN niet verboden was. De 
'Berufsverbote' evenwel waren 
een wonder van rechtstatelijk
heid (dat is waarschijnlijk niet 
voor niets een germanisme) in 
vergelijking tot de Nederlandse 
situatie . Het 'Berufverbot' was 
geen verbod op juridisch beroep 
tegen een afwijzende beslissing. 
In ons land kon je blijven raden 
naar de oorzaak van een telkens 
mislukte sollicitatie. Hier zou 
Engelen best een vergelijkend 
onderzoek gedaan mogen heb
ben. 

En dan is er tenslotte nog de 
parlementaire controle. ln 1952 

besloot de Tweede Kamer tot 
instelling van een Vaste Commis
sie voor de Binnenlandse Veilig
heidsdienst. Zij bestaat uit de 
fractievoorzitters van de grootste 
partijen. Vanaf 1967 brengt de 
commissie verslag uit aan de 
Kamer. Ik heb een kleine vijf jaar 
deel uitgemaakt van dit select 
gezelschap en heb geen reden om 
te twijfelen aan de waarheid van 
datgene, wat we in deze commis
sie te horen kregen. De commis
sie controleerde niet alleen maar 
werd ook gebruikt voor hachelij
ke informatie, zoals de 1 R T

affaire of de Surinaamse drugs
connectie. Ook de infiltratie van 
de politieke bovenwereld door 
de onderwereld is aan de orde 
geweest. (Met alle vragen van 
dien over het weren van kandida
ten, die wellicht nooit voor de 

rechtbank hoeven te verschij
nen). Mijn probleem met de 
commissie is - en dat heeft de 
PvdA-fractie vaker naar voren 
gebracht - , dat zij bestaat uit zeer 
druk bezette lieden, voor wie 
deze controlerende taak in belang 
vaak verre onderdoet voor datge
ne, wat op dat moment politiek 
actueel is. We hebben ooit het 
postcommunistisch parlcment 
van een voormalig Oostblokland 
op bezoek gehad. Zij verbaasden 
zich over onze werkwijze en het 
daaruit sprekende vertrouwen in 
de regering en haar dienst. Zij 
hielden het met het bekende ada
gium van Lenin (sic): vertrouwen 
is goed, controle is beter. Onze 
democratische ervaring is geluk
kig wat langer. Toch zou het niet 
gek zijn, als ons parlement zelf 
eens te rade zou gaan bij andere 
democratieën om te kijken naar 
mogelijkheden om de controle 
beter te verantwoorden tegen
over het parlement en het 
publiek. 

Misschien moet Engelen nog 
een tweede boek over de B v D 

schrijven. Liefst zonder begelei
dingscommissie. Wel gericht op 
onze nieuwsgierigheid, met naam 
en toenaam. En met oog voor 
alles, dat beter had gekund. 
Intussen is zijn dissertatie een 
onmisbare bron voor al diegenen, 
die meer willen weten over die 
geheimzinnige BVD. 

THIJS WÖLTGENS 
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Onbehagen onder 
de loep 

Geert Munnichs bespreekt: Gabriël van 

den Brink, Onbehaaen in de politiek. Een 

verkenninB van de tijdoeest teaen het einde 

van de eeuw, Amsterdam: Instituut voor 

Publiek en Politiek/De Balie, I 996. 

De veelbesproken 'kloof tussen 
burgers en politiek blijft de 
gemoederen bezig houden. Sinds 
Oerlemans' kritiek op de Eén
partijstaat Nederland zijn regelma
tig alarmerende geluiden te 
horen over een vergaande ver
vreemding tussen het politieke 
establishment en de burger. Hoe
wel iedereen het er wel over ens 
is dat er iets schort aan het func
tioneren van ons parlementaire 
b stel, lopen de meningen over 
wat er dan precies mis is zeer uit
een. 

In zijn recente boekje On
behanen in de politiek tracht 
Gabriël van den Brink meer greep 
le krijgen op het fenomeen van 
het publieke ongenoegen. Door 
middel van gesprekken met een 
twintigtal personen die in meer of 
mindere mate bij de politiek 
betrokken zijn (variërend van de 
secretaris-generaal van Binnen
landse Zaken tot de vice-voorzit
ter van een plaatselijke huurders
vereniging), inventariseert hij 
grieven en klachten. Dit levert 
een scala aan interessante menin
gen, observaties en inkijkjes in de 
politiek-bestuurlijke werkelijk
heid op. Deze prikkelen de lezer 
na te denken over het wel en wee 
van ons politieke bestel. Van den 
Brinks studie is in dat opzicht 
zeker de moeite van het lezen 
waard. 
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In analytisch opzicht schiet het 
boekje echter tekort. Van den 
Brink stelt te makkelijk dat het 
onbehagen geweten moet wor
den aan het maatschappelijke iso
lement van de - parlementaire -
politiek. Dit isolement hangt vol
gens hem samen met de teloor
gang van de traditionele partij
binding van de burger. Nog maar 
iets van drie procent van de kie
zers is tegenwoordig partijlid. 
Deze sociale ontworteling van de 
partijen maakt dat politiek steeds 
meer een zaak wordt van politie
ke 'professionals'. Als gevolg 
hiervan zouden politici zijn opge
sloten in hun eigen, bestuurlijke 
werkelijkheid en nauwelijks nog 
voeling hebben met wat er in de 
samenleving leeft. (Van den 
Brink wijst er overigens terecht 
op dat het ledenverlies van de 
partijen niet betekent dat de 
maatschappelijke betrokkenheid 
van de burgers is verminderd. 
De grote steun die organisaties 
als Amnesty International of 
Natuurmonumenten genieten, 
getuigt eerder van het tegen
deel.) 

Het isolement van de politiek 
wordt volgens Van den Brink ver
sterkt door het functioneren van 
de overheidsbureaucratie en van 
de media. Deze falen volgens 
hem in hun bemiddelende rol tus
sen politiek en samenleving. De 
politieke informatievoorziening 
door de ambtenarij schiet ernstig 
tekort doordat ambtelijke be
leidsnota's vooral een bureaucra
tische, 'papieren' werkelijkheid 
weergeven. De maatschappelijke 
problemen waarom het eigenlijk 
gaat, zijn op beleidsniveau nau
welijks nog terug te vinden. De 
media vervormen eveneens de 

informatie-uitwisseling tussen 
politiek en burger. Door hun nei
ging politieke vraagstukken te 
personifiëren en te 'dramatise
ren' wordt politiek gereduceerd 
tot oppervlakkig entertainment, 
ten koste van de inhoud. Het ont
breekt daardoor aan een adequate 
vertaling van politieke kwesties 
naar de burger. Aldus zou de voor 
een gezonde democratie noodza
kelijke 'circulatie van maatschap
pelijke ervaringen' stagneren. 

Hoewel er wel het een en 
ander te zeggen valt voor Van den 
Brinks stelling van het maatschap
pelijke isolement van de politiek
een stelling die trouwens door 
uiteenlopende auteurs als Mair, 
Koole, of Van Gunsteren en 
Andeweg wordt onderschreven -
vind ik zijn analyse toch niet 
bevredigend. Om te beginnen is 
zijn karakterisering van de media 
en de ambtenarij te eenzijdig. 
Meer 'serieuze' kranten als N RC 

Handelsblad of de Volkskrant vol
doen maar zeer ten 'dele aan zijn 
stereotypering. En over de amb
tenarij zijn meerdere gespreks
partners van Van den Brink juist 
heel lovend: ambtenaren zouden 
'zeer deskundig' en 'goed op de 
hoogte' zijn. Daarnaast ziet hij 
over het hoofd dat de politiek 
voor haar informatievoorziening 
niet alleen op de ambtenarij is 
aangewezen. Via deelname aan 
allerlei vormen van overleg voor
zien talloze maatschappelijke 
organisaties en adviesorganen de 
politiek van belangrijke feed
back. En ook de vele commenta
ren en beschouwingen in de 
media vormen een relevante 
informatiebron voor politici. 
Kortom, er lijkt eerder sprake 
van een teveel aan informatie, dan 
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van een informatie-tekort. Van 
alle kanten wordt de politiek 
bestookt met verlangens en 
opvattingen. Hoezo isolement? 

Temidden van een dergelijke 
overvloed aan informatie wordt 
de politieke functie bij uitstek, 
het komen tot een evenwichtige 
en 'billijke' belangenafweging, er 
niet makkelijker op. Zeker niet 
als vervolgens het mondige, ont
zuilde burgerpubliek van de juist
heid van de gemaakte afwegingen 
moet worden overtuigd. Het 
publieke onbehagen wijst er naar 
mijn mening op dat het de poli
tiek vóór alles ontbreekt aan de 
hiervoor vereiste overtuigings
kracht. Een mogelijke verklaring 
hiervoor vormt het machtsaspeet 
van de politiek, dat in Onbehaaen 
in de politiek ten onrechte wordt 
veronachtzaamd. Van den Brink 
gaat er volledig aan voorbij dat 
het proces van politieke besluit
vorming onlosmakelij~ verbon
den is met machts- en belangen
posities. Ik doel hiermee, gedeel-

Idealisme en het 
milieu 

Peter Visser bespreekt: Marius de Geus, 

Ecolooische utopieè·n. Ecotopia 'sen het 

milieudebat. Utrecht: Jan van Arkcl, 

'996. 

Ik zal maar zo eerlijk zijn om 
gelijk te melden dat ik eigenlijk 
volstrekt ongeschikt ben als 
recensent voor dit boek. In feite 
kan een ieder die de moeite 
neemt om de eenzaamheid te ver
dragen die gepaard gaat met het 
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telijk in navolging van Oerlemans 
en Couwenberg, zowel op belan
genlobbics in het politieke over
legcircuit als op partijpolitieke 
belangen als zetel- of coalitie
behoud. Naarmate deze machts
factoren inbreuk doen op een 
evenwichtige belangenafweging, 
veroorzaken ze de gevoelde dis
crepantie tussen maatschappelijk 
ervaren problemen en de uit
komsten van de besluitvorming. 

Hoewel bovengenoemde 
machtsinvloeden grotendeels 
achter de schermen van de poli
tieke besluitvorming werkzaam 
zijn, en derhalve niet direct zicht
baar zijn voor het grote publiek, 
klinken ze door in de veelal ver
hullende en ondoorzichtige wijze 
waarop politici hun beleid in de 
media verdedigen. Van den Brink 
stelt terecht dat de beeldvorming 
in de media doorslaggevend is 
geworden voor het publieke 
imago van de politiek. Hij laat 
echter na aan te geven hoe het 
publieke onbehagen in de politiek 

schrijven van een boek bij mij al 
op een welwillende houding 
rekenen. Maar zeker iemand die 
in deze vluchtige tijden de moeite 
neemt om een niet al te alledaags 
onderwerp te behandelen. 

Marius de Geus is zo iemand. 
Ecoloaische utopiee'n heet zijn boek, 
met als ondertitel Ecotopia 'sen het 
milieudebat. Geen alledaagse kost, 
dus een reden te meer in mijn 
ogen om zo'n boek met een nogal 
positieve 'grondhouding' te 
lezen. 

De titel van het boek dekt de 
lading veel meer dan de subtitel. 

zich hiertoe verhoudt. Vanuit een 
perspectief dat meer oog heeft 
voor het machtsaspeet wordt dui
delijk dat politici niet louter als 
slachtoffers van de nieuwshonger 
van de media kunnen worden 
geafficheerd. Politici hebben 
immers baat bij een zekere kri
tiekloze, oppervlakkige houding 
van de pers: deze biedt hen de 
ruimte om niet of moeilijk te 
rechtvaardigen belangen te ver
hullen achter cijfermatige exerci
ties, jargon of ideologische reto
riek. Het publieke onbehagen 
toont volgens mij echter aan dat 
dergelijke vormen van politieke 
schijncommunicatie in toene
mende mate contraproduktief 
uitpakken, want irritaties opwek
ken bij de burger. Deze laat zich 
steeds minder van bovenaf iets 
wijsmaken. 

GEERT M UNNICHS 

is politiek.filosorj' 
AIO RUG 

Deze laatste is in feite te zwaar en 
te veelbelovend. De Geus' boek 
is vooral een bespreking van 
zeven utopieën, en veel minder 
een analyse daarvan naar het 
hedendaagse politiek debat toe. 
Hoewel het aantal pagina's onge
veer gelijk verdeeld is, is de 
bespreking van de verschillende 
utopieën veel aansprekender dan 
de analyse. 

Deze laatste wordt al van het 
begin af aan te zwaar aangezet, 
met woorden als 'impasse' of 
'collectieve ideeënloosheid'. Nu 
is het een voorrecht van een ieder 
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om te vinden wat hij vindt, maar 
ik zou zo graag zien dat een boek 
als dit ook in staat zou zijn een 
Kok of een Wijers mee te trekken 
in de gedachte dat het anders kan 
dan nu zo dominant gebeurt. 

Zo was voor mij zelf tijdens 
mijn studie één van de meest 
beïnvloedende momenten het 
lezen van een boek over de 
geschiedenis van de natuurwe
tens happen. Daardoor werd mij 
duidelijk dat hoe wij nu weten
schap bedrijven het resultaat is 
van aannames en keuzes. Terwijl 
ik er tot die tijd, zonder daar ove
rigens al te zeer over na te den
ken, dacht dat dat het resultaat 
was van een vooruitgang. Dus dat 
elke cultuur wanneer zij op een 
open manier wetenschappelijke 
vooruitgang nastreefde op deze 
vorm van wetenschap bedrijven 
uitzou komen. 

Wat mij betreft geldt dat ook 
voor onze belangrijkste materiële 
vorm van omgaan met de werke
lijkheid: de economie. Hoewel 
maar een onderdeel van de ecolo
gie, is de economie uitgegroeid 
lot een nogal overgewaardeerde 
afwcgingsnorm van besluitvor
ming. Het klinkt gauw zo ver
schrikkelijk abstract, maar de 
keuzes die wij in onze samenle
ving maken worden in overgrote 
mate gebaseerd op economische 
overwegingen. Gelukkig niet 
alleen maar, en als het te zeer gaat 
overheersen ontstaat er ook wel 
een gezond tegengeluid. En daar 
hoort wat mij betreft dit boek ook 
bij. Gezond tegengeluid, maar 
dan moet het wel gehoord kun 
nen worden. Dus ik zou het niet 
al te zeer op een toonhoogte 
brengen waar alleen de gespecia
liseerde luisteraar het kan horen. 
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In casu de toch al bekeerde kriti
sche medeburger. Want, zoveel 
zijn dat er ook weer niet. 
Alhoewel De Geus ons op pag. 3 1 

al voor de vierde keer meedeelt 
dat utopieën zoveel geïnteres
seerde aftrek vinden, m.n. bij zijn 
studenten. Dat is mooi, maar die 
groep mag van mij wel wat bre
der worden. En ik denk voor De 
Geus ook, anders schrijf je niet dit 
boek. 

Opvallend is de invalshoek die 
De Geus aan zijn bespreking van 
de utopieën geeft: de ecologisch 
georiënteerde soberheid. Uto
pieën laten zich volgens hem 
grofweg vcrdelen in zulke ecolo
gische soberheidsutopicën, dan 
wel de technologisch georiën
teerde overvloed. Wordt de 
kwaliteit van het leven in de eer
ste groep bepaald door eenvoud, 
zelfbeperking en matigheid, in de 
laatste groep wordt die bepaald 
door luxe, rijkdom en overdaad 
(sic!). Nogal een waardeoordeel 
dat uiteraard terug blijft komen. 
Zeker als De Geus zich bewust 
concentreert op de ecologische 
soberheidsutopieën, omdat deze 
in zijn ogen in verband met het 
hedendaagse debat over duurza
me ontwikkeling het meest waar
devol zijn voor de discussies. Een 
stap die niet iedereen even mak
kelijk zal zetten . Niet ten onrech
te zijn velen er van overtuigd dat 
technologische ontwikkeling en 
de welvaart die dat met zich mee
brengt, wel degelijk nodig is om 
de stap naar duurzame ontwikke
ling tot een succes te maken . 
Zeker in een wereld waarin groei 
een zo dominante plaats inneemt 
en, ook volgens het Brundtland
rapport, in zal blijven nemen. 

In zijn behandeling van de uto-

p1een begi!'lt De Geus met 
Thomas More. Een terecht be
gin. Ofschoon welhaast dood
geknuffeld, blijft Thomas More 
het aansprekende begin van het 
genre van politieke utopieën . En 
dat u net als miljoenen voor u 
klassieke muziek echt begon te 
waarderen via het vioolconcert 
van Mendelsohn, maakt dat con
cert niet minder virtuoos. 

De Geus bespreekt via More's 
utopie van de zelfbeperking, 
Henry Thoreau 's utopie van de 
ultieme eenvoud en William 
Morris' utopie van de sobere 
schoonheid als voorbeelden van 
klassieke soberhcidsutopieën. 
Vervolgens volgen Ebenezer 
Howard's utopie van de ecologi
sche tuinsteden (inderdaad ook 
de basis van die van Amsterdam), 
Bernard Skinner's utopie van 
de groene leefgemeenschappen, 
Aldous Huxley's utopie van een 
paradijselijk eiland (dus het abso
lute tegendeel van zijn bekendere 
Brave New World) en tot slot 
Ernest Callenbach 's utopie van 
een 'stablestatesociety' (ecotopia). 

Al met al een mooie mengeling 
van oud (More in de vroeg 
zestiende eeuw) tot nieuw 
(Callenbach een twintig jaar gele
den). Van eenling georiënteerd 
(Thoureau) tot een haast beklem
mende groepsoriëntatie (Skin
ner). Van luchtfietserij (Morris) 
tot zeer uitvoerbare voorstellen 
(Howard). En van ambachtelijk 
handarbeid (Huxley!) tot techno
logische georiënteerdheid (Skin
ner). 

Gevolg van het lezen van deze 
utopieën, één per dag, is een 
week lang nadenken over de 
dominante keuzeprocessen die 
aan onze samenleving ten grond-



slag lijken te liggen. Maar die in 
toenemende mate versluierd 
plaatsvinden en niet gebaseerd lij
ken op bewust gedragen uit
gangspunten. Dit alles vindt dan 
plaats in een kader waarin toene
mende internationalisering en 
liberalisering van verschillende 
markten (kapitaal, goederen, 
informatie of arbeid) door de 
meeste landen wordt gestimu
leerd. En dat maakt tegelijkertijd 
de eigen afwegingsruimtc be
perkter, wat weer navenant de 
ruimte om met visionaire verken
ningen te durven komen in
krimpt. Nederland lijkt in dit 
geheel zijn oriëntatieworsteling 
maar moeizaam te voeren. En dat 
geldt ook voor de politieke elite, 
i.c. onze eigen voormannen. 

Gezochte consensus 
Rob Hartmans bespreekt: Tity de Vries, 

Complexe consensus. Amerikaanse en 

Nederlandse intellecwelen in debat over 

politiek en cultuur 194>- 1960. Hilversum: 

Verloren, 1996. 

Vaste regels voor het schrijven 
van een recensie van een weten
schappelijk boek zijn er bij mijn 
weten niet. Toch is er vaak een 
bepaalde structuur zichtbaar: 
allereerst wordt ingegaan op de 
hoofdthese en opbouw van het 
werk; vervolgens wordt nage
gaan in hoeverre de auteur er in 
geslaagd is zijn of haar opvattin
gen aannemelijk te maken en of 
de opbouw van het boek hierbij al 
dan niet een handje geholpen 
heeft; tot slot, vaak bij wijze van 
toegift, maakt de recensent mei-
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Een boek dat je dwingt om hier 
een weck lang bij stil te staan, dat 
je vraagt om na te gaan in wat 
voor samenleving jij wilt leven, 
en wat voor samenleving de orga
nisaties waar je in actief bent om 
je ideeën te realiseren nastreven, 
is in mijn ogen een waardevol 
boek. De Geus heeft zo'n boek 
geschreven, althans een groot 
genoeg deel van zijn boek gaat 
daarover. En laten we het er dan 
maar op houden dat dat deel zijn 
prijs wel waard is. Daarbij krijgt u 
dan gratis nog een uitweiding 
over de relatie tussen utopieën en 
het milieudebat waar u veel min
der aan hebt, maar waar tegelijk 
nog wel eens rake opmerkingen 
in staan. Bijvoorbeeld het besef 
dat groene partijen sterker zou-

ding van eventuele detailfouten 
en kleine interpretatieverschil
len. Dit alles lijkt zeer verant
woord, en dat is het ook, alleen 
valt te betwijfelen of dit ook altijd 
de volgorde is waarin het oordeel 
van de boekbespreker tot stand 
komt. Zijn het veelal niet de klei
ne onjuistheden, die minuscule 
maar onnodige foutjes, die ons 
attent maken op andere tekortko
mingen? Zijn wc niet vaak 
geneigd ons oordeel over de pro
bleemstelling en gekozen werk
wijze op te schorten, om te kijken 
in welke mate de auteur gedane 
beloftes waarmaakt? Met het 
voordeel van de twijfel dient de 
recensent niet al te zuinig te zijn. 
Pas als de irritatie over fouten of 
eenzijdige interpretaties serieuze 
vormen begint aan te nemen, zal 
menig recensent nog eens extra 

den moeten hebben dat er niet 
een ecologisch verantwoorde 
levensstijl te bed nken valt met 
het monopolie op milieuvriende
lijkheid. Laat staan een monopo
lie op duurzaamheid voeg ik dan 
maar toe. 

Kopen dus, en lezen dit boek. 
En misschien zelfs één extra 
kopen en cadeau doen aan die 
vriend(in) van u waar u vroeger 
zulke interessante gesprekken 
mee kon voeren over hoe het in 
de wereld toe zou moeten gaan. 
Die moeten er in PvdA-kringen 
toch genoeg rondlopen. 

PETER VISSER 

Ze!fstandiB milieuadviseur 

kritisch naar de inleiding te kij
ken, om te zien of er niet al in een 
zeer vroeg stadium iets mis is 
gegaan. 

Ongetwijfeld zullen er recensen
ten zijn die zich in bovenstaand 
verhaal niet herk nncn, maar 
lezing van de dissertatie van Tity 
de Vries maakte mij duidelijk dat 
het bij mij wel zo werkt. Een ver
haal over de New York lntellectuals 
of over linkse Nederlandse intel
lectuelen, daar kun je me, bij 
wijze van spreken, midden in de 
nacht voor wakker maken . Een 
boek dat beide behandelt zal ik 
dus zeer gretig ter hand nemen. 
Desalniettemin groeide bij het 
lezen de twijfel, begon ik me afte 
vragen of de keuze van De Vries 
nu echt gelukkig is geweest. 

Gekwetste ijdelheid, zo zul je 
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het moeten betitelen als je merkt 
dat in de bibliografie niet alleen je 
naam maar ook de titel van een 
van je artikelen verkeerd is 
geschreven. Niet zeuren dus. 
Ook niet over de onnadenkend
heid, die er voor zorgde dat José 
Ortega y Gasset in het register 
onder de G gezocht moet wor
den, met als voornaam Ortega, 
en in de tekst zeer onspaans over 
'Y Gasset' gesproken wordt, 
zoals wij het hebben over 'De 
Vries'. Muggenzifterij wellicht, 
al geldt dit al minder voor de con
statering dat Schermerhom en 
Geyl voor de zoveelste maal ten 
tonele worden gevoerd als de 
oprichters van Eenheid door Demo
cratie, terwijl het in het door de 
schrijfster geraadpleegde boekje 
van Frits Rovers toch echt goed 
staat. Curieus is het ook dat de 
eerste geschiedschrijver van de 
Partij van de Arbeid, H.M . 
Ruitenbeek, de voorletters krijgt 
van de religieus-socialist L.H. 
Ruitenberg. En op bladzijde 96 

• en 97 wordt tweemaal hetzelfde 
citaat gegeven, zodat het lijkt 
alsof de tekstverwerker van De 
Vries soms een eigen leven leidt. 
Dit soort foutjes begint al spoedig 
te irriteren. Niet alleen kan men 
zich afvragen hoe betrouwbaar 
het eerste deel van het boek, over 
de Amerikaanse intellectuelen, 
is, ook bij de opzet van het boek, 
en uiteindelijk bij de vraagstel 
ling, zijn vraagtekens te plaatsen. 
Hoe verstandig is De Vries' keuze 
om de New York lntellectualste ver
gelijken met progressieve Neder
landse intellectuelen? En hoe 
gelukkig is het besluit geweest 
om zich te beperken tot de eerste 
vijftien jaar na de Tweede 
Wereldoorlog? 
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Over de Amerikaanse, veelal 
joodse, intellectuelen die schre
ven in bladen als Partisan Review, 

Commentary, Polities, Dissent of 
Encounter, is al heel veel geschre
ven.ln Nederland was er bijvoor
beeld reeds het uitstekende 
proefschrift van Maarten van 
Rossem, wiens verhaal elf jaar 
eerder begint dan dat van De 
Vries, en zeven jaar eerder op
houdt. En hoewel ik lang niet alle 
titels ken die De Vries in haar 
voetnoten aanhaalt, waag ik te 
betwijfelen of de honderddertig 
bladzijden die zij aan de denk
beelden Philip Rahv, Dwight 
Macdonald, lrving Howe, Leslie 
Fiedler, Lionel Trilling en Mary 
McCarthy wijdt, echt iets aan de 
bestaande literatuur toevoegen. 
Dit deel van het boek fungeert 
dus louter als kader om een ver
gelijking te kunnen maken met de 
Nederlandse intellectuelen. Dat 
er aan een dergelijke vergelijking 
nogal wat haken en ogen zitten, 
daar is ook De Vries zich terdege 
van bewust. Om te beginnen kan 
men zich afvragen wat het nut van 
een vergelijking is, als het gaat om 
twee groepen die nauwelijks van 
elkaars bestaan op de hoogte 
waren. Sidney Hook heeft ooit 
één positieve opmerking over De 
Kadt gemaakt en uit de geschrif
ten van de Nederlandse intellec
tuelen blijkt niet dat zij het werk 
van hun Amerikaanse confraters 
spelden. Verder verschilden bei 
de groepen nogal van elkaar. 
Sterker nog, het is zeer twijfel
achtig of de door De Vries behan
delde Nederlandse auteurs als 
groep kunt beschouwen . Terwijl 
de New York lntellectuals een tame
lijk hechter groep vormden, met 
grotendeels dezelfde sociale, cul-

turele en politieke achtergrond 
en een vergelijkbaar intellectueel 
temperament, doet de verzame
ling Nederlandse denkers nogal 
willekeurig aan. Tussen Willem 
Banning, Fred Polak, Jan Ro
mein, C.J. Dippel, P.J. Bouman, 
Willem Nagel, Jef Suys, Jacques 
de Kadt en Sal Tas zijn de ver
schillen heel wat talrijker dan de 
overeenkomsten. Wat betreft 
achtergrond en karakter zijn 
eigenlijk alleen de twee laatstge
noemden enigszins te vergelijken 
met hun Newyorkse collegae. 
Ook qua belangstelling waren er 
belangrijke verschillen. De 
Nederlandse denkers hadden 
over het algemeen een sterkere 
partijpolitieke binding en waren 
sterk geïnteresseerd in sociaal
economische en bestuurlijke 
vraagstukken . De New York lntel
lectuals bewaarden meestal een 
grotere afstand tot de praktische 
politiek en waren veel sterker 
literair georiënteerd. Bovendien 
was er in de door De "Vries bestu
deerde periode een groot verschil 
in status tussen Amerikaanse en 
Nederlandse intellectuelen. In de 
jaren dertig en veertig moesten 
de Amerikanen hun positie bin
nen het establishment nog be
vechten. In de Nederlandse 
samenleving daarentegen ston
den intellectuelen op een voet
stuk maar werden ze juist in deze 
periode in de verdediging ge
drongen. 

Hoewel vcrgelijkend histo
risch onderzoek de laatste jaren 
sterk in zwang is geraakt, kun je je 
afvragen of het altijd even zinvol 
is. Waar het gaat om de positie en 
opvattingen van intellectuelen 
kan het vergelijken van twee of 
meerdere landen zeker een intc-



ressante studie opleveren, maar 
het had volgens mij meer voor de 
hand gelegen om de Nederlandse 
auteurs te vergelijken met pro
gressieve intellectuelen in bij
voorbeeld Groot-Brittannië, 
Duitsland of Frankrijk - landen 
waarmee men veel meer contac
ten had. In ieder geval is, zoals bij 
elk onderzoek, een concrete en 
heldere vraagstelling van groot 
belang. Die van De Vries, in hoe
verre het beeld van de jaren veer
tig en vijftig als een periode van 
grote consensus klopt als het gaat 
om bepaalde groepen intellectu
elen, is eerlijk gezegd nogal vaag. 
Ook de uitkomst, dat die consen
sus complex en in zekere zin 
betrekkelijk was, is niet echt 
wereldschokkend. 

De Vries heeft voor haar boek 
een imposante hoeveelheid lite
ratuur bestudeerd en wat zij over 
die Amerikaanse en Nederlandse 
intellectuelen schrijft is, laat daar 
geen misverstand over bestaan, 
zeker interessant. Wie echter 
vooral belangstelling heeft voor, 
over het algemeen heel wat sma
kelijker schrijvende, mensen als 
Howe, Trilling, Macdonald et 
cetera, vindt meer van zijn of haar 
gading in de uitgebreide litera
tuur van en over deze groep. Als 
De Vries haar tijd en energie uit
sluitend had besteed aan de 
Nederlandse intellectuelen, dan 
was dat mijns inziens haar verhaal 
over deze 'groep' zeer ten goede 
gekomen. Het probleem met het 
relaas zoals De Vries dat vertelt is 
dat zij eigenlijk uitsluitend het 
'staartje' van een bepaalde perio
de behandelt. De door De Vries 
bestudeerde Nederlandse publi-
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cisten waren over het algemeen, 
veel sterker dan hun Amerikaanse 
vakbroeders, behept met een 
forse dosis cultuurpessimisme. 
Nu was dat cultuurpessimisme 
een vrij dominante, zij het zeer 
heterogene, stroming in het 
Interbellum. De Tweede We
reldoorlog had deze gevoelens bij 
velen nog versterkt, maar in de 
loop van de jaren vijftig, met de 
sterk toenemende welvaart, 
begint dat moeizame gesomber 
van vermoeide oude mannen 
langzaam aan uit de mode te 
raken. In de turbulente jaren 
zestig lijken dit soort ideeën vol
ledig te worden weggevaagd. 

Doordat De Vries zich heeft 
beperkt tot de na-oorlogse perio
de heeft haar verhaal een nogal 
gewrongen karakter. Omdat de 
meeste Nederlandse intellectu
elen in haar verhaal reeds voor de 
oorlog publicistisch actief waren 
- de belangrijkste twee, Banning 
en De Kadt, schreven hun beste 
werk in de jaren dertig - moet De 
Vries herhaaldelijk 'omzien in 
verwondering'. Het werk van 
deze mannen is immers onbegrij
pelijk zonder kennis van het 
Interbellum. Dit verplicht 'te
rugblikken' is nogal vermoeiend 
en houdt het verhaal vaak op. 
Bovendien moet, volgens mij, in 
deze constructie de verklaring 
voor de hierboven genoemde 
slordigheden worden gezocht. 
Doordat De Vries de jaren dertig 
veel minder intensiefheeft bestu
deerd dan de periode I 945- I 96o, 
zijn er in het boek nogal wat 
onjuistheden en betwistbare 
opmerkingen terechtgekomen. 
Zo wekt het op z'n minst verba-

zing te moeten lezen dat Willem 
Nagel en Henk van Randwijk de 
enige non-conformisten in de 
Partij van de Arbeid waren. Alsof 
De Kadt, de Nederlandse non
conformist bij uitstek, ineens is 
veranderd in een linientreue appa
ratsjik. Nu viel de door De Vries 
behandelde periode toevallig net 
samen met de jaren waarin De 
Kadt niet overhoop lag met de 
sociaal-democratische top, maar 
wie De Kadts gehele loopbaan 
overziet weet dat dit een uitzon
deringstoestand was. Ook een 
opmerking over Banning, dat hij 
als enige de strekking van James 
Burnhams The Manaserial Revo
lution onderschreef, krijgt meer 
reliëf als men weet dat Banning, 
vermoedelijk als een van de zeer 
weimge Nederlanders, reeds 
voor de oorlog Der Arbeiter van 
Ernst Jünger had gelezen. 
Belangrijker is echter dat de echte 
slordigheden voorkomen hadden 
kunnen worden door meer aan
dacht te besteden aan de jaren 
voor de oorlog. 

Er is in Complexe consensus veel 
te vinden dat de moeite waard is, 
vooral de gedeeltes over minder 
bekende intellectuelen als Sou
man en Polak, zijn zeer interes
sant. En als inleiding is haar ver
haal over de Amerikaanse intel
lectuelen bijzonder bruikbaar en 
lezenswaardig. Als geheel echter 
stelt het boek eigenlijk teleur, 
zodat men zich afvraagt waarom 
nu juist voor deze opzet is geko
zen. 

ROB HARTMANS 

is historicus 
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De morele amputatie 
van het liberalisme 
Een reactie op Hans 
Charmant 

Echt vaak komt het niet voor, 
maar er zijn momenten dat ik me 
nogal dom voel. Dit gevoel be
kroop me bijvoorbeeld geregeld 
toen ik begin jaren tachtig als stu
dent poHticologie aan de Erasmus 
Universiteit college volgde bij 
J.N.M. Charmant. Deze docent 
toonde een voorliefde voor inge
wikkelde betogen die niet altijd 
even makkelijk te volgen waren. 
Omdat hij op een of andere ma
nier een heel intelligente indruk 
wist te maken en bovendien over 
een ontmoedigende belezenheid 
bleek te beschikken, nam je als 
simpele student al gauw aan dat je 
onbegrip aan jezelf te wijten viel 
en had je de neiging de conclusies 
van de spreker voor zoete koek te 
slikken. 

Dat dit misschien niet zo ver
standig was, bedacht ik bij lezing 
van het artikel van Hans Char
mant dat in het oktober-nummer 
van Socialisme &. Democratie werd 
afgedrukt. In het wederom wei
nig toegankelijke verhaal 'De 
moraal van de liberaal' strooit de 
geleerde auteur, nog altijd uni
versitair docent in Rotterdam, als 
vanouds met imponerende ter
men en citaten van beroemde en 
minder beroemde filosofen en 
grossiert hij in sweepinB statements. 

Ondanks de zelfverzekerde toon 
waarop zij wordt gepresenteerd, 
doet de centrale stelling van het 
betoog - liberalen hebben geen 
boodschap aan de moraal - echter 

dubieus aan. De juistheid ervan 
kan alleen aangetoond worden als 
men een hoogst beperkte en 
eigenzinnige definitie van libera
lisme en moraal hanteert. Ik zal 
proberen uit te leggen waarom 
Charmants visie niet overtuigt. 

Het liberalisme is een pluri
forme politieke stroming. Wat 
betreft bemoeienis met het 
gedrag van individuen vallen 
minstens drie categorieën libera
len te onderscheiden: 

- Liberalen die uitgaan van het 
beginsel van negatieve vrij
heid. Zij menen dat het in di vi
du, althans zolang het zijn 
medeburgers geen schade be
rokkent (het bekende harm 

principle), zijn eigen gang 
moet kunnen gaan zonder 
door anderen te worden ge
stoord. 
- Liberalen die positieve vrij
heid voorop stellen. Deze 
groep meent dat mensen zich 
behoren te ontplooien, zich
zelf behoren te 'verwezenlij
ken'. Het individuele streven 
een beter, waardevoller mens 
te worden zou in deze visie 
met politieke maatregelen 
gesteund en gestimuleerd die
nen te worden. 
- Liberalen die menen dat het 
centraal stellen van zelfver
wezenlijking al gauw uit
mondt in paternalisme, maar 
wel vinden dat met het oog op 
het algemeen belang een zeke
re bevoogdende opstelling 
noodzakeHjk is. Zo volgt uit 
het schadebeginsel geen plicht 
tot ijver en politieke inspan
ningen, maar desondanks zou 
het wenselijk zijn mensen aan 
te sporen zich in te zetten 
voor de publieke zaak. Als 
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slechts weinigen dergelijk 
gedrag vertonen, staat het 
voortbestaan van onze welva
rende democratie immers op 
het spel, aldus deze derde 
categorie van liberalen. Het is 
dit standpunt dat wordt ver
dedigd in Tussen vrijblijvend

heid en paternalisme, het door 
Charmant gewraakte rapport 
van een werkgroep van de 
Teldersstichting dat vrij veel 
aandacht heeft getrokken. 

CDA-ideoloos 

Een stelling bij het proefschrift De 
cultuurpolitieke paradox van CDA

ideoloog C.J. Klop luidt dat de 
minimale moraal, zoals die wordt 
gedefinieerd door de liberale leer 
van de negatieve vrijheid, geba
seerd is op morele keuzen; de 
overheid die zich deze tot richt
snoer maakt, is een zedenmees
ter. Deze - in mijn ogen juiste -
opvatting wordt op een eigenaar
dige wijze door Charmant onder 
vuur genomen. Enerzijds spreekt 
hij van een 'open deur van jewel
ste', anderzijds noemt hij de stel
ling dat het liberalisme een more
le visie impliceert, in strijd met 
de gangbare zin van de term 
moraal (een specifiek geheel van 
morale opvattingen, op een be
paalde manier gefundeerd). Hoe 
een open deur van jewelste in 
strijd kan zijn met het gangbare 
taalgebruik, blijft onduidelijk. 
Verder zie ik niet in waarom het 
liberale mens- en maatschappij
beeld niet beschouwd kan wor
den als 'een specifiek geheel van 
morele opvattingen, op een be
paalde manier gefundeerd' (beet
je vage termen trouwens: 
'specifiek', 'bepaalde'). Libera
len willen bijvoorbeeld het indi-

vidu beschermen door middel 
van de handhaving van mensen
rechten omdat zij het individu van 
ultieme waarde achten. Waarom 
is dit geen moreel uitgangspunt? 
Moet per s.e naar de Bijbel of een 
ander religieus geschrift verwe
zen worden om te moraliseren, 
zoals Charmant suggereert? 

Het bel a na van deusden 

Veelliberalen vinden de negatie
ve-vrijheidsconceptie overigens 
te beperkt. Zij pleiten voor posi
tieve vrijheid, voor, in de woor
den van de liberale denker Brian 
Barry, 'a life of self-mastery, self
expression, active pursuit of 
knowledge, unhesitating accep
tance of moral responsibility'. 
Charmant meent, als ik het goed 
begrepen heb, dat het uitgaan van 
dit ideaal geen conceptie van het 
goede leven, geen partijdigheid 
van de overheid impliceert. Dit 
lijkt mij een misvatting. Een 
overheid die zich baseert op het 
streven naar positieve vrïjheid, 
zal niet uitgebreid aangeven 
welke keuzes individuen in con
crete gevallen moeten maken. 
W cl laat zij door middel van tal 
van instrumenten (aansporingen 
en waarschuwingen, marktregu
leringen, belastingen, steunmaat
regelen zoals subsidies, ge- en 
verboden in de vorm van wetten) 
merken bepaalde gedragingen te 
prefereren. Het verbieden van 
hard druss in combinatie met het 
subsidiëren van musea impliceert 
bijvoorbeeld dat de overheid het 
bezoeken van een museum een 
waardevollere bezigheid vindt 
dan het gebruiken van heroïne. 
Een overheid die aldus sommige 
gedragswijzen bevordert en 
andere ontmoedigt, is in moreel 

opzicht niet neutraal. 
In Tussen vrijblijvendheid en 

paternalisme (dat overigens voor 
slechts J 25,- bij de Telders
stichting verkrijgbaar is) kiezen 
de auteurs niet voor het positie
ve-vrijheidsbegrip. Wel maken 
zij duidelijk de minimale moraal 
van de negatieve-vrijheidsleer te 
beperkt te vinden. Zij bepleiten 
dat de overheid zich inzet voor de 
bevordering van bepaalde deug
den die essentieel zijn voor het 
voortbestaan van een liberaal 
stelsel (na overigens benadrukt te 
hebben dat de verantwoordelijk
heid voor een hoogstaande 
publieke moraal primair bij de 
burgers ligt; overheidsingrijpen 
is een ultimum remedium). Char
mant vindt dit 'niet helemaal 
onzin', maar signaleert wel een 
aantal praktische en fundamente 
le bezwaren. 

Zo vindt hij het moeilijk vast 
te stellen welke leefwijzen de 
liberale orde ondermijnen. Vroe
ger werden homoseksualiteit en 
atheïsme verwerpelijk geacht, 
terwijl ze nu, althans door libera
len, niet meer in verband met 
moreel vcrval worden gebracht. 
Dit kan wel waar zijn, maar uit 
het feit dat wij in het verleden op 
moreel vlak standpunten hebben 
ingenomen die wij nu betreuren, 
volgt niet dat wij nooit meer 
morele standpunten moeten in
nemen. Bovendien valt over het 
geheel genomen heus wel aanne
melijk te maken dat het schadelijk 
is voor een beschaafde, liberale 
samenleving als sommige leefstij
len (van drugsgebruik tot een 
verregaande luiheid) massale 
navolging krijgen. Relativisme 
draagt net zo veel gevaren in zich 
als paternalisme. 
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Verder stelt Charmant dat het 
van overheidswege uitdragen van 
normen en waarden kan leiden 
tot het despotisme dat vroegere 
Oostblokpotentaten kenmerkte. 
Dit vind ik een nogal flauwe 
opmerking. Men kan een sociaal
democraat die de overheid regu 
lerend willaten optreden om, ik 
noem maar wat, milieuvervuiling 
of grote inkomensongelijkheid 
tegen te gaan, ook wel voorhou
den dat aldus op een gruwelijk 
staatssocialisme wordt aange
stuurd, maar zulke karikaturale 
voorstellingen komen het niveau 
van de discussie niet ten goede. 
Het attenderen op de verant
woordelijkheid van burgers, par
ticuliere organisaties en overhe
den voor de kwaliteit van de 
publieke moraal betekent natuur
lijk geenszins dat individuen geen 
privé-domein meer overhouden 
waar ze kunnen doen en laten wat 
ze willen. 

De vraag hoe het liberaal 
moralisme er in de praktijk uit 
moet zien, vindt Charmant trou
wens eigenlijk niet interessant, 
want hij meent dat een liberale 
overheid zich in principe niet moet 
bemoeien met het morele draag
vlak voor een liberale samenle
ving. Als dit draagvlak ontbreekt 
of afbrokkelt, dan hebben we 
pech gehad, dan moet de liberale 
samenleving maar ten onder 
gaan. Dit is een standpunt dat 
gerespecteerd dient te worden, 
ook al komt het nogal onaantrek
kelijk en wereldvreemd over. 
Onjuist is echter de suggestie van 
Charmant dat in academische 
kring consensus bestaat over zijn 
opvatting van het liberalisme. In 
Tussen vrijblijvendheid en paternalis-

me worden tal van liberale den
kers aangehaald die de neutrali
teitsgedachte te beperkt achten . 
De afgelopen jaren hebben bij
voorbeeld Stephen Macedo (in 
het boek Libero! virtues) en 
William Galston (in Libero/ purpo
ses) laten zien dat hèt liberalisme 
niet geassocieerd mag worden 
met zedelijke abstinentie. 

Zedelijke impotentie 
De neutraliteitsgedachte heeft 
ook volstrekt geen wortel ge
schoten in de liberale praktijk. 
Charmant denkt een intellectuele 
bondgenoot te hebben gevonden 
in de vvD-partijraad die, net 
zoals hij, liberalisme en moraal 
onverenigbaar zou achten. Inder
daad heeft de partijraad zich ge
distantieerd van een preadvies 
van de Teldersstichting, vooral 
omdat hij zich ergerde aan gebe
zigde termen als 'moraliseren' en 
'burgermansfatsoen'. Dit wil 
echter niet zeggen dat de v v D 
niets zou zien in moraal. In partij 
nota's als het Liberaal Manifest 
wordt tot vervelens toe het be
lang van verantwoordelijkheids
gevoel en burgerzin onder
streept. Ook de beginselverkla
ring van de vv D, vastgesteld door 
de algemene vergadering in 
198o, roept op tot burgerzin en 
pleit voor een veelvormige sa
menleving, 'die bovenal geken
merkt behoort te zijn door naas
tenliefde' (sic!). 

Moralisme spreekt eveneens 
geregeld uit standpunten die de 
VVD op diverse beleidsterreinen 
inneemt. Zo stemt de partij in 
met het verbod op hard druas, het 
voeren van een bevoogdend 
onderwijs- en cultuurbeleid, het 

reguleren vantabaks-en drankre
clame en het oproepen tot het 
stemmen bij verkiezingen. Ik kan 
nog wel even doorgaan met 
recente voorbeelden van liberale 
fatsoensrakkerij: een v v D-burge
meester verbiedt het dwergwer
pen in zijn stad, een vvD-staats
secretaris trekt ten strijde tegen 
het kooivechten omdat deze 
sport in strijd met de menselijke 
waardigheid zou zijn, een VVD
leider roept mensen op het beste 
uit zichzelf te halen. Dit zijn alle
maal standpunten en activiteiten 
die in strijd zijn met een moreel 
neutrale opstelling. Toch passen 
ze goed in de Nederlandse libera
le traditie. 

Het zogenaamd neutrale libe
ralisme dat Charmant ons als the 
real thina voorhoudt, kenmerkt 
zich door zedelijke impotentie. 
Het is een liberalisme dat bijna 
alle politici en vele denkers die 
tot het liberale kamp worden 
gerekend, impliciet of expliciet 
afwijzen. Misschien is het poli 
tiek-filosofische debat dat libera
len voeren over de uiterst lastige 
vraag waar precies de grenzen lig
gen van bemoeienis met het 
gedrag van anderen, inderdaad zo 
nu en dan warrig, zoals Charmant 
opmerkt. Maar het is ook gerust
stellend om te zien dat liberalen 
zich niet van de wijs laten bren
gen door steriele studeerkamer
definities waarmee hun ideologie 
op moreel vlak geamputeerd 
wordt. 

GERR Y VAN DER LIST 

Wetenschappelijk medewerker van de 
Pr<if.Mr. B.M. TeldersstichtinB 
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Repliek 
De reactie van Gerry van der List 
is teleurstellend. Op mijn theore
tische kritiek gaat hij niet in. 
Nieuwe argumenten draagt hij 
niet aan. Het grootste deel van 
zijn reactie behelst voorbeelden 
van wat politieke partijen of over
heden niet allemaal dóen, in de 
praktijk. Daar had ik het dus niet 
over. Mijn bijdrage ging over 
politieke theoriee·n die liberaal te 
noemen zijn en over daaruit af te 
leiden liberale argumenten om af 
te stappen van het pièce de rési
stance van de politieke leer van 
het liberalisme: overheidsneutra
liteit inzake moraal. 

Uit de voorbeelden die Van 
der List opsomt blijkt dat hij niet 
goed voor ogen heeft wat over
heicisneutraliteit inhoudt. Geen 
onverschilligheid en geen volledi
ge onpartijdigheid. De a priori's 
van het liberalisme staan niet toe 
dat een liberale overheid afzijdig 
blijft als individuele rechten ge
schonden worden. Die a priori's 
impliceren een morele keuze; qat 
is waar maar niet interessant. En 
het maakt het liberalisme nog niet 
tot een moraal, want die morele 
keuze kan op v Ie manieren ge
rechtvaardigd worden. 

Interessant wordt het pas een 
niveau lager: kan en mag een libe
rale overheid nog verder gaan dan 
leefwijzen of overtuigingen af 
straffen zo gauw ze leiden tot 
strafbaar gedrag? In de literatuur 
wordt op dit punt een onder
scheid gehanteerd tussen twee 
typen van liberale politieke theo
rie: 'comprehensive doctrines of 
liberalism' en 'politica] doctrines 
of liberalism'. Het eerste type 
betreft 'h t hel leven'; het gaat 
zowel om de inrichting van de 
samenleving als over 'het juiste 

leven', dus ook over gedrag en 
moraal. Bij het tweede type gaat 
het uitsluitend over politieke in
stituties en procedures en de bij
behorende publieke moraal; uit
gangspunt is dat het onmogelijk is 
dat de overheid een conceptie van 
het goede leven bevoordeelt of 
prefereert, gegeven de omstan
digheid dat er nu eenmaal een 
pluraliteit van dergelijke concep
ties in de samenleving bestaat. 

De relevantie van dit onder
scheid betreft juist het vraagstuk 
van de aard en de mate van over
heidsneutraliteit. Bij 'compre
hensive doctrines' wordt het 
liberalisme opgevat als een con
ceptie van het goede leven. Die 
conceptie kan bijvoorbeeld auto
nomie behelzen (Kant), of zelf
verwerkelijking U.S. Mil!). De 
overheid prefereert die conceptie 
van het goede leven boven andere 
en de samenleving wordt zo inge
richt dat 'het goede leven' daad
werkelijk geleefd kan worden. 
De overheid dient dan, bijvoor
beeld via onderwijs zo veel moge
lijk de voorwaarden te scheppen 
tot zelfverwerkelijking. Het blijft 
echter gaan om liberale 'compre
hensive doctrines', dat wil zeg
gen dat een liberale overheid de 
individuele rechten en vrijheden 
dient te respecteren. 

In het geval van 'politica! doctri
nes' ziet de overheid af van be
voorrechting van enige moraal of 
leefwijze. Er is neutraliteit in de 
zin van 'gelijke monniken, gelijke 
kappen'. Als één kerkgenoot
schap belastingvrijstelling krijgt, 
dan allemaal. Als het recht van 
vrije vergadering voor één club 
geldt, dan voor allemaal. Bete
kent dit nu dat zo'n liberale over
heid vrij baan en gelijke kans geeft 

aan alle mogelijke leefwijzen, 
mora1en, levensdoelen? Nee, dat 
betekent het niet. Ten eerste niet 
omdat wat strafbaar is, strafbaar 
blijft. Maar vooral niet omdat ie
dere keuze voor de politieke in
richting, de politieke spelregels, 
de publieke moraal, onvermijde
lijk ongelijke effecten heeft voor 
allerlei leefwijzen of levensdoe
len. Het gaat hier immers in laat
ste instantie over afdwingbare 
macht, want om de overheid. De 
liberale instituties, spelregels, 
hoewel neutraal, zonder aanziens 
des persoons toegepast, zullen 
'liberale' houdingen, opvattin
gen, gedragingen de facto 
bevoordelen. Zo'n tot de publie
ke moraal behorende spelregel 
kan zijn de afspraak dat in princi
pe ieder volwassen individu 
geacht wordt in z'n eigen levens
onderhoud te voorzien. Dat ver
taalt zich in het sociale zeker
heicisstelsel en in fiscale maatre
gelen. Dit is niet bevorderlijk 
voor degenen die luiheid als eer
ste voorkeur hebben en het is ook 
niet bevorderlijk voor levens
overtuigingen die de plaats van de 
vrouw primair in het gezin zien 
en niet op de arbeidsmarkt. 
Bevordert zo'n overheid, on
danks de neutraliteit inzake 
moraal die veel verder gaat dan 
bij 'comprehensive doctrines', 
dus toch allerlei zaken waarvoor 
Van der List een beroep wil doen 
op conservatisme? Het antwoord 
lijkt me ja - maar dan op liberale 
wijze, zonder moralisme en ver
dedigbaar met redelijke argu
menten, binnen de perken van de 
rechtsstaat. 

HANSCHARMANT 
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De Rode Droom is uit en dat valt niet te betreuren. Ze was een histo
risch bepaalde reactie op de ellende van armoede en werkloosheid, op 
de chaos en misère van een amorele vrije markt-economie en op veel 
onrecht en geestelijke dwang in een conservatief-christelijke cu ltuur. 
Ze werd binnen de sociaal-democratie vrijwel overal in Europa opge
geven toen er zich nachtmerries in gingen aftekenen van een te bedwin
gende r gelgcving. De vraag is of men inmiddels wakker genoeg is. 
Ziet men de nieuwe werkelijkheid in Europa onder ogen? 

E n zich niet verenigend Europa zal moeilijk de kracht kunnen 
opbrengen om sociale vooruitgang en politieke rust te bevorderen in 
de roerige randgebieden van het continent: de Balkan, het Midden
Oosten, Noord-Afrika. Religieus fundamentalisme en politiek fanatis
me, beide uitmondend in terrorisme, worden daar vooral gevoed door 
wanhoop en vcrbittering omtr nt de eigen vooruitzichten in de 
moderne wereld . 

De beoogde en gewenste kopgroep van landen die het bundelen van 
de in Europa beschikbare krachten snell er zou moeten kunnen door
zetten, kan niet functioneren zonder de Europese ruggegraat van een 
degelijke Frans-Duitse samenwerking. Beide landen slagen er gelukkig 
in een belastend verleden in hun huidige onderlinge betrekkingen te 
elimineren. Ze kampen wel, meer dan anderen in West-Europa, met 
een nalatenschap van enkele verwikkelingen die de Koude Oorlog voor 
Europa met zich mee bracht: in Frankrijk met betrekking tot Noord
Afrika, in Duitsland waar het de relaties met de aangrenzende gebieden 
van Midden- en Oost-Europa betreft. 

Het belangrijkste dat deze twee landen momenteel gcmeen hebben 
is echter een zorgelijk groeiende en voor velen uitzichtloos geworden 
werkloosheid - plus het feit dat wat Europese politiek heet te zijn 
slechts nog meer verslechtering en in geen geval verbeteringen in petto 
heeft. Tegen deze achtergronden stemden bij de laatste nationale ver
kiezingen in Frankrijk 1 2 procent van de vrouwen, 1 9 procent van de 
mannen, 2 5 procent van de werklozen en 3 o procent van de arbeiders 
op het extreem-rechtse Front Notiona l van Lc Pen. In de sociaal-econo
mische braaklanden in Duitsland tekenen zich soortgelijke tendensen 
af. Zonder een vcrtrouwenwekkende aanpak van dit vraagstuk blijft 
het perspectief van een dcmoc1·atisch en sociaal Europa dat zijn krach
ten kan vcrenigen zeer duister. 

Op enkele ru ialc momenten in de twintigste eeuw is de Europese 
sociaal-democratie tekort geschoten - in Duitsland in de jaren dertig 
bij de massale wanhoop die een machtsgreep van nationaal -socialisten 
mogelijk maakte; in Frankrijk in de jaren vijftig door de wijze waarop 
de problemen in Noord -Afrika werden aangepakt. Allerminst een 
reden om zich te schamen tegenover andere politieke stromingen die 
er zich minderaan gelegen hebben laten liggen, maar wel een reden om 
zi h m er dan tot nu toe af te vragen hoc men het dit keer beter kan 
dot•n. 

o iaal-democraten zouden om te beginnen veel open lijker en dui 
delijker als ambitie moeten hebben: het op de niet al te lange termijn 
lwreiken van een beter, zich doordacht verenigend, Eu ropa. Dat 
Bolkestcin vindt dat hij daar nu en clan moeilijk over moet doen kan 
nauwelijks een sta-in-de-weg worden genoemd. 

Europese 
ambitie 

GER VERRIPS 

schrijver, redacteurs &.P 
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Sociaal-
democratie tussen 
nationale staat en 

Echt enthousiast was de 
ontvangst niet. Voordat de 
nota Het buitenland van de 
PvdA. Voorbij de waterlinie \) 
verscheen, bleek de toon al 
gezet. 'Vlak', 'opsomme-

Europese 
integratie 

Hoe Voorbij de waterlinie 
ook wordt beoordeeld, in 
één opzicht heeft ze in 
ieder geval aan de verwach
tingen voldaan: het buiten
land, de Europese integra
tie in het bijzonder, is terug rig', 'voorspelbaar' en 

'weinig concreet' waren 
I 

op de politieke agenda van 
nog de vriendelijkste oor
delen die het partijbestuur, 

ANDRE GERRITS 
de PvdA. Dat is niet alleen, 
en zelfs niet in de eerste 
plaats, te danken aan het 
'Eurocentrische' karakter 
van Voorbij de waterlinie, in 
sommige reacties gewaar
deerd en in andere bekriti
seerd, alswel aan de nieu 
we fase die de Europese 

een paar dagen voor ver
schijning van het rapport 
bijeen, velde. Het rapport 
'communiceerde niet', 
klaagde één der aanwezi
gen. Communicatie bleef 
moeilijk, ook na publikatie. 
Frans Weisglas was één van 

Horifddocent aan het Oost-Europa Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter 

van de Alfred Mozer Stichtins van de PvdA, lid van 
de Commissie Buitenland van de partij en één der 

opstellers van het rapport 'Het buitenland van 
de PvdA. Voorbij de waterlinie'. 

de weinigen die het rapport typeerden als 'interes
sant', maar hij bleek van de verkeerde partij. 
Overigens was het vooral zuinig en zuur. 'Wat in 
i dere omgeving als discussie geldt, ontaardt bij de 
PvdA altijd in broedertwist', concludeerde Vrij 

ederland naar aanleiding van de reacties op het rap
port.' 

Achteraf leek het toch nog mee te vallen. De 
oordelen van de verschillende buitenlandgroepen 
binnen de PvdA 2 waren over het geheel genomen 
serieuzer en positiever dan de primaire reacties van 
bestuurs- en Kamerleden. Ze bleken bovendien in 
aanzienlijk vriendelijker bewoordingen gesteld. De 
Jong renwerkgroep Internationaal van de PvdA 
me nde weliswaar dat het rapport een 'beleidsma
tig failliet' schetste, maar ze kon toch niet nalaten 
'Van Traa en zijn collega's' enige woorden van 
troost mee te geven: 'alles wat we niet hebben aan
gekaart heeft in beginsel onze steun'. Een kwestie 
van goede opvoeding. Het partijcongres, zo bleek, 
steunde het rapport eveneens. In ieder geval nam 
het de resoluties van het partijbestuur, die slechts 
op enkele punten afweken van Voorbij de waterlinie, 
over. 

integratie ingaat met de 
Economische en Monetaire Unie in combinatie met 
de pro- Europese oriëntatie van onze sociaal-demo
cratische minister-president. Het is niet aan mij de 
politieke balans op te maken van de discussie die het 
rapport heeft geëntameerd. Het lijkt me tevens 
overbodig de praktische voors en tegens van E M u, 
Stabiliteitspakt, Centrale Bank en Europa van de 
verschillende snelheden nog eens op een rij te zet
ten. Ik volsta hier met een analyse en beoordeling 
op hoofdpunten van de zeer uiteenlopende reacties 
op Voorbij de waterlinie en van het debat dat de afge
lopen maanden in en rondom de PvdA is gevoerd 
over 'Europa'. In de keuze van de thema's heb ik 
me laten leiden door de inhoudelijke zwaartepun
ten van de nota en de discussie: de Europ se inte
gratie en de vermeende 'crisis' van de nationale 
staat en het zogeheten 'democratische tekort'. Is er 
iets nieuws onder de zon? Heeft de heroriëntatie 
van de Partij van de Arbeid effekt gehad op het den
ken over buitenlands beleid, meer in het bijzonder 
over Europa? Is er vandaag zoiets als een sociaal
democratische visie op de Europese integratie, hoe 
(on)omstreden is ze in partijkringen en hoe besten
dig zal ze blijken te zijn? 
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Armoede van het buitenlanddebat 
Er zijn ten minste twee redenen geweest waarom 
het partijbestuur heeft verzocht een nota over bui
tenlandse politiek te doen verschijnen: het buiten
land moest terug in de discussie binnen de PvdA en 
de PvdA moest terug in de discussie over het bui
tenland. In de eerste opzet lijkt Voorbij de waterlinie 

in ieder geval geslaagd, en, minstens zo belangrijk, 
het debat gaat voornamelijk over zaken die sociaal
democraten, op een klein aantal liefhebbers na, 
lange tijd goeddeels onberoerd lieten, over de 
Europese integratie bijvoorbeeld. 

Hoewel Paul Kal ma in zijn Wonderbaarlijke terua

keer van de solidariteit ( 1995) nog waarschuwde voor 
de mogelijkheid van 'berusting of cynisme' indien 
het 'contrast tussen ideële uitgangspunten en de 
geschetste internationale werkelijkheid' in het bui
tenlandse beleid van de PvdA zo groot bleef3 (ge
volg van de behoefte zich ook, of zelfs j uist4, op het 
gebied van de buitenlandse politiek te profileren) 
leken radicalisme en selectiviteit al lang niet meer 
het grootste probleem. Er was over het algemeen 
immers nauwelijks nog serieuze politieke belang
stelling voor het buitenland. De PvdA, evenals 
andere sociaal-democratische partijen in westelijk 
Europa, keerden zich naar binnen - in nog sterker 
mate dan de 'tijdgeest' reeds bepaalde. In de her
oriëntatie van de sociaal-democratie is weinig stil
gestaan bij vraagstukken van internationale poli
tiek. De aanpassing van het gedachtengoed op soci
aal-economisch terrein, de worsteling met relatief 
onbekende kwesties als milieu, criminaliteit en 
migratie, en de inspanning de partij-organisatie 
overeind te houden, namen alle aandacht in beslag. 

Enkele bijzondere omstandigheden hebben de 
armoede van het buitenlanddebat binnen de PvdA 
nog versterkt. Het intellectuele 'kader' op het 
gebied van de buitenlandse politiek staat goeddeels 
los van of geïsoleerd binnen de partij - zowel 
inhoudelijk als persoonlijk. De Commissie Buiten
land is een enigszins besloten gezelschap van geleer
de heren en een enkele dame op leeftijd, waarvan 
de samenstelling, zo weet ik uit ervaring, in de loop 

der jaren nauwelijks is veranderd. Bovendien heb
ben teveel van de standpunten en ideeën die in de 
commissie worden geventileerd, te lange tijd te 
weinig weerklank gevonden bij de leiding en de 
achterban van de partij, zodat de meeste leden van 
het gezelschap de discussies over buitenlandse poli
tiek eerder beschouwden als een aangenaam tijd
verdrijf en een intellectuele uitdaging, dan als een 
politieke inspanning. Actieve politici nemen slechts 
sporadisch deel aan de vergaderingen van de Com
missie Buitenland. Wellicht heeft dit mede geleid 
tot de bijzonder bescheiden bijdrage die de verant
woordelijke politici in de PvdA, de specialisten in 
de Tweede Kamerfractie, de afgelopen jaren heb
ben geleverd aan de meningsvorming over buiten
landse politiek, zowel binnen als buiten de PvdA . 

Dat de geringe interesse voor internationale 
politiek zich moeilijk verhoudt met de groeiende 
betekenis van het 'buitenland' voor de politieke en 
maatschappelijke verhoudingen binnenslands, zou 
vooral de sociaal-democratie zich moeten aantrek
ken. De internationale economische en politieke 
veranderingen die zich het afgelopen decennium in 
versneld tempo hebben doorgezet, gcmeenlijk aan
geduid met mondialisering en integratie, plaatsten 
immers grote vraagtekens bij de zelfbepaalde, klas
sieke kerntaak van de sociaal-democratie, namelijk 
de hervorming, de regulering, de 'beschaving' 
desnoods van het kapitalistische bestel, en bij de 
effectiviteit van het instrument bij uitstek waarvan 
ze zich bediende, de nationale staat. 

Kan de NAvozelf de uitbreidins aan? 

Van een eensluidende politieke visie op deze inter
nationale veranderingen, van een visie die zelfs 
maar op hoofdpunten door de sociaal-democrati
sche beweging, desnoods door de PvdA, wordt 
gedeeld, is geen sprake. Daar is ook nooit sprake 
van geweest. Wellicht kunnen er enige 'natuurlijke 
neigingen' 5 of 'principes'6 van een sociaal-demo
cratisch buitenlands beleid worden geïdentificeerd 
(internationalisme, internationale solidariteit en 
collectieve veiligheid), maar over het algemeen lie-

1. Leonard Ornstein, 'Van Haperen en 
de anderen keuren "Van Traa" af', in: 
Vrij Nederland, 21 september 1996, blad
zijde 13. 

terugkeer van de solidariteit', in: Hand
leidino en aanbevelinnen voor discussie en 

debat. PvdA. Amsterdam 1995, bladzij 
de 58. 

5. Marnix Krop, Aan vrijheid aebonden. 
Sociaal-democratie, mensenrechten en bui
tenlands beleid . Deventer 1987, bladzij 
den 111 - 112. 

2. Bijeengebracht in een rondschrijven 
van de internationale secretaris en de 
directeur buitenland van de PvdA van 
2 3 oktober jongstleden. 
3· Paul Kalma, 'De wonderbaarlijke 

4· Doeko Bosscher, 'De Partij van de 
Arbeid en het buitenlands beleid' , in: 
Bijdraoen en Mededelineen Betr1Jende de 
Geschiedenis der Nederlanden, 1 o 1 ( 1986) 

1, bladzijde 49. 

6. Stephen Padgett & William 
E. Paterson, A history rifsocial democracy 
in postwar Europe. London 1991, bladzij 
de 2 23. 
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ten d sociaal-democratische partijen zich vooral 
leiden door de in eigen land dominante interpreta
tics van de te voeren buitenlandse politiek (neutra
liteit of gebondenheid, lidmaatschap van NA v o en 
Europese Gemeenschap of juist afzijdigheid). In die 
zin heeft ze vooral betekenis gehad de eigen achter
ban te overtuigen deze dominante visie op het 
nationale veiligheidsbeleid te accepteren. 

Zoals er geen sprake is geweest van een sociaal
democratisch buitenlands beleid, zo kan evenmin 
worden gesproken van een sociaal-democratische 
positi inzake Europese veiligheid en Atlantische 
samenwerking. Ook hier varieerden de opvattin
gen aanzienl ijk, zowel binnen als tussen de partij
en.7 Uit de reacties op Voorbij de waterlinie kan wor
den opgemaakt dat de PvdA in b ide kwesties, 
Atlanti che samenwerking en Europese integratie, 
een groot aantal reserves heeft laten varen. Voor 
het eerst in decennia staat in de partij het lidmaat
s hap vandeNAvo op geen enkele wijze ter discus
si . Nooit eerder was het bondgenootschap in soci
aal-democratische kring zo onomstreden. Het plei
dooi voor uitbreiding van de NA v o dat in de nota 
wordt gedaan (en waarover in de commissie nogal 
vcrschillend werd gedacht), treft vrijwel algemene 
instemming. Het wordt althans niet openlijk be
stred n. Alleen de leden van de Eerste Kamer
fraktie blijk n enige bedenkingen te koesteren. Ze 
vragen, n t als de Jonge Socialisten, aandacht voor 
de positie van Rusland en opperen in hoeverre de 
veiligheid van landen als Polen, Tsjechië en 
Hongarije echt vergroot wordt door lidmaatschap 
van de NA v o. Die vraag stelde ik pas geleden ook 
aan de politieke leider van Unia Pracy (Unie van de 
Arbeid), een Poolse sociaal-democratische partij. 
Waarom willen jullie toch zo graag toetreden tot de 
NA v o? Zijn antwoord was even simpel als onweer
legbaar: wij willen lid worden van de NA v o om 
dezelfde reden als jullie lid willen blijven. 

Geen der grote politieke partijen lijkt thans 
zoveel verwachtingen te koesteren van het militaire 
bondgenoot chap al de PvdA. Dit is terug te voe
r nop een radicale herinterpretatie van de verhou
dingen in Europa. Waar in liberale of conservatieve 
kring de internationale betrekkingen op het conti
nent nog steeds in belangrijke mate worden gezien 
in t rm n van tegenstellingen, van dreiging zelfs, 

leggen sociaal -democraten veel sterker de nadruk 
op de ingrijpende verandering der omstandighe
den, op de nadelen van de oude en op de mogelijke 
voordelen van nieuwe veiligheidsarrangementen. 
Dat is welhaast een reflex. 'Democratisch socialis
ten hebben van oudsher een sterke voorkeur voor 
"bruggen bouwen" en samenwerking zoeken, om 
langs die weg een internationale orde te vestigen 
die is gebaseerd op collectieve veiligheid', schreef 
Ronald Havenaar onlangs in een artikel over de 
sociaal-democratie en de Koude Oorlog. 8 Blijkbaar 
hebben sociaal-democraten die neiging nog steeds . 
In de voorwaarden voor uitbreiding van de NA v o 
die in Voorbij de waterlinie worden genoemd, ont
breekt trouwens de belangrijkste: kan de NA v o 
zelf de uitbreiding aan? In geen der reacties is hier
op gewezen. Voor een partij die, zelfs in vergelij
king met zusterpartijen in Europa, zoveel betekenis 
hecht aan de bijdrage van de NA v o aan de veilig
heid en stabiliteit in Europa, is dit een opmerkelijk 
hiaat. 

Even opmerkelijk, tenminste in historisch per
spektief, is de grote belangstelling voor Europa in 
de PvdA vandaag. Dat is wel eens anders geweest. 
Ik kan me in ieder geval niet herinneren eerder een 
discussie over de Europese integratie te hebben 
meegemaakt, van dezelfde omvang en intensiteit als 
het debat dat de laatste maanden is gevoerd. De 
houdi.ng van de sociaal-democratie ten aanzien van 
de Europese integratie is altijd ambiv~lent en onze
ker geweest. Hoewel dikwijls weinig belangstelling 
voor Europa aan de dag werd gelegd, zowel in de 
lidstaten als daarbuiten, heeft toetreding tot de 
gemeenschap diverse malen op de politieke agenda 
gestaan en ze heeft de betrokken partijen (Labour, 
de Franse, Zweedse en Deense socialisten) soms 
diep verdeeld. Aan de politieke emoties die met 
toetreding tot de Gemeenschap verbonden waren, 
lag in wezen dezelfde omstandigheid ten grondslag 
als aan de huidige discussie over Europa binnen de 
PvdA: de Europese integratie heeft een direct effect 
op het kernstuk van sociaal-democratisch beleid, op 
de verzorgingsstaat in eigen land. 

Net als de overige sociaal-democratische partij
en in de lidstaten van het eerste uur, juichte de 
PvdA de oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap toe, hoewel ook toen al werd stilge-

7. Vcrgelijk Kcvin Featherstone, 
' "ocialist parti s and European inlegra
lion: variations on a common theme', 
m: William E. Paterson & Alastair 

H. Thomas, Thejuwre '?fsocial democracy. 
Problems and prospects '?fsocial demoeratic 
parties in Western Europe. Oxford 1986, 
bladzijden 252 - 258. 

8 Ronald Havenaar, 'Het ondankbare 
gelijk van Erncst Bevin en Heirnut 
Schmidt', Socialisme &..Democratie, 53 
( 1996) 1 o, bladzijdo:. 554· 
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staan bij de (on)wenselijkheid van de overdracht 
van nationale soevereiniteit aan bovennationale 
instanties. De 'behoedzaamheid' van Willem 
Drees, die nog rekening hield met de mogelijkheid 
van een rooms-katholieke samenzwering achter de 
Europese integratie, botste met het enthousiasme 
van de 'Euro-idealisten'. In de tweede helft van de 
jaren zestig sloegen de twijfels toe. Naarmate de 
buitenlandse politiek van de partij radicaliseerde, 
groeiden zowel de desinteresse in als het wantrou
wen jegens de Europese integratie. Pas aan het 
einde van de jaren tachtig keerde de partij terug op 
haar schreden.9 'Gelouterd', zonder het 'heilige 
vuur van de jaren vijftig', pakte de Nederlandse 
sociaal-democratie de draad weer op die Nieuw 
Links had laten vallen. 10 Tamelijk onverwacht, en 
aanvankelijk goeddeels onopgemerkt, zijn in het 
laatste verkiezingsprogramma weer de nodige kriti
sche kanttekeningen geplaatst bij de Europese inte
gratie. Kanttekeningen die terugkeerden in de dis
cussie naar aanleiding van Voorbij de waterlinie. 

Insturnenteel pro-Europees 
In de discussie van de afgelopen maanden is de eer
der door Kal ma gesuggereerde tegenstelling tussen 
ideaal en werkelijkheid in de buitenlandse politiek 
van de PvdA onverwacht teruggekeerd, zij het in 
een nieuwe gedaante. De dominante visie van de 
partij op de Europese integratie en de EM u, zoals 
ook verwoord in Voorbij de waterlinie, wordt door 
Jos de Beus tenminste verworpen als een vorm van 
'wensdenken', van 'onbewezen vooruitgangsge
loof. 1 1 En Kalm a zelf vroeg zich onlangs af waarom 
de 'eenzijdigheid en de gevaren' van de huidige 
koers maar niet tot Nederland, inclusief zijn 
beleidselite van sociaal-democratische kleur, willen 
doordringen. 1 2 

Beide reacties typeren de diversiteit van de 
opvattingen in de PvdA over de Europese integra
tie. Dit is het eerste dat opvalt bij lezing van de 
reakties op Voorbij de waterlinie. Waar de één de 
opstellers van het rapport 'wensdenken' of 'illusio
nisme' (is: zich overgeven aan illusies, J.Th. De
genkamp) 1 3 verwijt; struikelt de ander over de lou
ter 'pragmatische', zelfs 'opportunistische visie' die 

het rapport ademt en wordt 'een vleugje meer 
idealisme' bepleit Uonge Socialisten). De diversi
teit van opvattingen en ideeën in sociaal-democrati
sche kring laat echter onverlet dat de partij als zoda
nig in sterke mate is opgeschoven in pro-Europese 
richting. In geen enkele reactie vanuit de partij 
wordt serieus bepleit de integratie in Europa, in de 
breedte of in de diepte, te beperken. In tegendeel, 
de buitenlandgroepen in de PvdA hebben de 
Europese samenwerking omarmd, in nog sterker 
mate dan de opstellers van Voorbij de waterlinie. De 
teneur is meer samenwerking, niet minder. De 
auteurs van de nota wordt bij voortduring verweten 
niet voldoende concreet, gedurfd, wervend en ver
nieuwend te zijn geweest. En tenslotte, een derde 
even paradoxaal aspekt van de discussie: de Euro
scepsis binnen de PvdA groeit. Ze is vooralsnog een 
kwestie van individuele sociaal-democraten, intel
lectuelen in en rondom de partij, maar ze rukt op, 
zonder twijfel. 

De houding die de buitenlandgroepen in de 
PvdA innemen ten aanzien van de Europese inte
gratie is sterk instrumenteel (of pragmatisch) geo
riënteerd. Dat geldt ook voor de politieke sugges
ties die worden gedaan. Ze zijn over het algemeen 
van praktische aard, concreet: van eco- en Tobin
taxen tot en met structuurfondsen en cohesiepoli
tiek. Op twee punten is sprake van echte reserves, 
ten aanzien van het zogeheten democratische tekort 
en met betrekking tot de funktie van een kopgroep 
in Europa. Maar ook hier geldt: oprecht enthousias
me voor Europa is ver te zoeken. Van een Europees 
'ideaal' spreekt bijna niemand meer, ook niet de 
'Europa-lobby' in de partij (de afdeling Brussel, de 
Eurodelegatie en de ACEP), en een Europese 'iden
titeit' behoort al helemaal tot de onmogelijkheden. 
Zelfs de kritiek op de wijze waarop in de nota het 
ideaal van een Verenigde Staten van Europa voorlo
pig wordt uitgewuifd, lijkt vooral ingegeven door 
praktische overwegingen. Nederland dient, als één 
der kleinere lidstaten van de Europese Unie, vast te 
houden aan het federale ideaal, meent de Euro
delegatie, het is de enige mogelijkheid met volledig 
te worden uitgeleverd aan de machtswillekeur van 
de 'groten'. Dit is federalisme, hoewel niet langer 

9· Zie: R. Heyting, Tussen nationalisme en 
\J internationalisme. De Britse en Nederlandse 

sociaal-democratie, de nationale staat en de 
Europese intearatie. Deventer 1 99 2. 

van de sociaal-democratie', in: de Volks
krant, 2 november 1 996. De Beus her
haalt zijn kritiek in 'De veerkracht van 
de sociaal-democratie', in: Socialisme&. 
Democratie, 54 (januari 1997) 1, bladzij 
den3 - 14. 

12. Paul Kalma, 'EMu-religie zal Euro
pese bevolking geen zegen brengen', in: 
de Volkskrant, 23 november 1996. 
13. J.Th. Degenkamp, 'De euro strandt 
in sociale onrust', in: N RC Handelsblad, 
5 december 1996. 

1 o. Idem, bladzijde 4 7 5. 
1 1. Jos de Beus, 'E M u wordt het graf 
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gemotiveerd door idealisme maar door wantrou
wen.14 

Waarop i een sociaal-democratisch pleidooi 
voor Europa geïnspireerd, dat niet is gebaseerd op 
de klassicke idealen van de Europese eenwording? 
Het is in wezen geïnspireerd op de verwachting dat 
op den duur alleen een verdergaande Europese 
integratie de sociaal-demoeratic in staat zal stellen 
haar politieke idealen te vcrwezenlijken - mondi
aa l, Europ es, maar vooral in eigen land. Anders 
geformulc rd: de politieke macht en mogelijkhe
den die de nationale overheden inleveren worden, 
althans ten dele, op Europees niveau gecompen
seerd. Dit is in essentie de politieke boodschap in 
zowel de nota Voorbij de waterlinie als, in sterker 
mate, in de reacties vanuit de partij. Eigenlijk heb
ben wc hier te maken met een heimelijk en onuitge
sproken streven Europa een sociaal-democratisch 
gezi ht te geven. Slechts een enkeling schroomt 
niet om het ook toe te geven. Thijs Wöltgens bij
voorbeeld: 'Aan de verplaatsing van (de) politiek 
naar Brussel is geen ontkomen mogelijk. Wij moe
ten van deze onontkoombaarheid een deugd 
maken. De sociaal-democratie heeft onmiskenbaar 
een urop se identiteit. Wij hebben er alle belang 
bij om ook het omgekeerde te bereiken: de 
Eu rop se identiteit is sociaal-democratisch. ( ... ) 
D id ntiteit moeten wij tot Europ se missie 
verheffen.' 15 Zo lees je ze niet vaak meer. 

cepSJS 
]os de Beus heeft een beetje gelijk : de PvdA droomt 
hardop van een 'verzorgingsstaat op Europees 
niveau' (de Volkskrant, 2 nov mber 1996). Had hij 
het hi rbij gelaten, dan had ik me nog wel in deze 
vaststelling kunnen vinden, maar De Beus schiet, in 
zijn polemische ijver, zijn doel ver voorbij. Hoe 
wild de dromen van Wöltgcns ook zijn, nergens in 

Voorbij de waterlinie wordt zelfs maar impliciet ver
ondersteld dat 'de E M u de wieg zal zijn van een 
sociaal-democratie op Europese schaal' en zelfs niet 
dat ze 'de toegang verschaft tot een verzorgings
staat in heel Europa'. Een onjuiste vaststelling 
wordt niet meer waar door haar vaker te herhalen. 
We schreven dat de economische voordelen van de 
EM u 'evident' zijn, dat de EM u moet worden 
gekoppeld aan een sociaal beleid op Europees 
niveau, en dat landen van de EM u ook op andere 
gebieden (waaronder milieu) intensiever moeten 
samenwerken. Drie betwistbare opvattingen, maar 
met of zonder de EM u - Europa is geen verzor
gingsstaat en moet en zal het ook niet worden. 

De Beus' kritiek op de Europese koers van de 
PvdA blijft in de lucht hangen. Het 'nieuwe 
Handvest' dat hij bepleit, de ratificatie van een 
'wilsovereenstemming inzake de Europese "natie" 
en "staat"' - ze zijn ten minste zo illusoir al de ver
wachtingen die mogen worden geko stcrd van de 
huidige vorm van integratie en ze zijn een stuk min 
der helder. Ze verdoezelen bovendien het ant- . 
woord op de meest wezenlijke vraag: los van de 
E M u, los van het Stabiliteitspact, los van de 
Centrale Bank en los van het Verdrag van 
Maastricht, moet de Nederlandse sociaal-demoera
tic zich nu wel of niet inspannen om in Europa 
afspraken op sociaal terrein te maken? 1 6 

De Bcus staat niet alleen in zijn opvattingen. De 
zwaarste kritiek op Voorbij de waterlinie kwam niet 
van de buitenlandgroepen in de partij maar van een 
aantal individuele, meest vooraanstaande, sociaal
democraten à titre personnel. 1 7 Hoewel deze critici 
een minstens zo divers gezelschap vormen als de 
pleitbezorgers van verdergaande integratie in 
Europa, typeer ik ze hier gemakshalve als 'Euro
sceptici' ('Eurotwijfelaars' of 'Europessimisten' 
mag ook). Het is een keuze bij gebrek aan beter. De 

'4· In ditlicht komt de forse kritiek op 
VCHJrh1] de water/mie van Frank van 
lkuningcn en Wil Hout in s&D ( 1 996) 
numnwr 1 1 mij enigszins vreemd over. 
Met d(• op~tellers van de nota zijn ze niet 
te beroerd de sociaal-democratie een 

gegeven van de economische nadelen 15. Thijs Wöltgens, 'Beginselen in een 
nieuwe context', in: Frans B cker e.a. 
(red.), Inzake beaimelen. Het zeventiende 
jaarboek voor het democratisch socialisme. 
Amsterdam 1996, bladzijde 196. 

\\ aarlijk grootse opdracht mee te geven: 
'In e(•n tijd van toenemende mondialise
ring lijkt de beteugeling van de onge
wenstt uitkomsten van het marktproces 
t(•n van de bdangrijkste opdra hten 
\'OOr ('n sociaal-democratisch buiten
lands beleid.' Aan die conclusie gaat 
('thter •en reeks kritische kanttekenin
gen vooraf. De opstellers van de nota 
t.ouden zith geen rekenschap hebben 

van de mondialisering; ze zouden zich de 
beperkingen van de 'traditionel 'ont
wikkelingshulp niet bewust zijn; ze zou
den het ideaal van een federaal Europa 
hebben opgegeven; ze zouden het belang 
van de nationale staat niet hebben gere
lativeerd; ze zouden het streven naar 
meer democratie in Europa hebben 
opgegeven- stuk voor stuk onvolledige, 
zoniet onjuiste voorstellingen van zaken. 
Ik kan ermee leven dat Voorbij de waterli
nie wordt afgebrand, maar dan toch wel 
graag door degenen met wier opvattin
gen over buiten landse politiek ik het 
wezenlijk oneens ben. 

16. André Gerrits en Maarten van Traa, 
'Europa neemt, maar Europa geeft ook', 
in: de Volkskrant, 21 november 1996. 
1 7. 'Van een geschrift met een zo treu 
rig intellectueel gehalte als dit rapport 
heeft, zou men in het algemeen li efst 
geen gewag maken'. schrijft Hans 
Oversloot ('Over het buitenland van de 
PvdA', in: Beleid en Maatschappij, x x 111 

(1996) 4, bladzijden 282 - 284). 

103 



~-104 s &..o 3 •997 

term 'Euro-scepsis' is al afgezaagd voordat het goed 
en wel is ingeburgerd. Bovendien, aan een ingewik
keld maar ingrijpend politiek en economisch proces 
waarvan verloop en uitkomst wezenlijk onvoor
spelbaar zijn, en dat is de Europese integratie, twij 
felt bijna iedereen in meer of mindere mate. In dit 
artikel staat de typering 'Euro-sceptici' voor diege
nen binnen en rond de PvdA die een aantal essentië
le , hoewel uiteenlopende reserves hebben tegen de 
in Voorbij de waterlinie bepleite, en door het laatste 
congres goeddeels overgenomen, Europese koers 
van de partij en tegen de hooggespannen verwach
tingen die menig sociaal-democraat koestert over 
de Europese integratie. 'Euro-sceptici' achten die 
koers in strijd met de beginselen van de sociaal 
democratie, met de belangen van het Koninkrijk 
der Nederlanden of met beide. 

Waar de Beus de Europese politiek van de PvdA 
vooral afwijst om reden van haar bedrieglijke voor
onderstellingen (in het bijzonder de positieve be
oordeling van de E M u), verwerpt de toekomstig 
secretaris-generaal van het ministeri e van Alge
mene Zaken L.A. Geelhoed haar op princiële gron
den. Het streven naar meer gemeenschappelijk 
Europees sociaal beleid zou niet zozeer onrealis
tisch zijn maar onverstandig, want slecht voor de 
economie en de werkgelegenheid. Juist nu de 
financiël e en monetaire vrijheden van de lidstaten 
worden beperkt, dient op andere gebieden de 
beleidsconcurrentie te floreren . 'Sociale stabiliteit' 
en 'ecologische houdbaarheid' regelen zich vanzelf, 
stelt Geelhoed optimistisch, ze zijn immers 'vitale 
voorwaarden voor een hoogwaardige economie'. 
Terug naar de nationale staat. Nederland heeft 
maar één opdracht: doorgaan op de weg die het een 
aantal jaren terug heeft ingeslagen, flexibel in socia
le zaken, strak in financi ële zaken. Anders dan in de 
analyse van de Beus heeft de sociaal-democratie in 
Geelhoecis visie geen taak in Europa (althans, ik zie 
haar niet). In die zin reken ik hem tot de 'Euro
sceptici'. In ieder geval staat zijn benadering haaks 
op alle bijdragen aan de discussie over de PvdA en 
Europa die de laatste maanden zijn verschenen. De 
Europese integratie gereduceerd tot de vraag: ' Wie 
heeft de goedkoopste verzorgingsstaat?'' 8 

Openlijke Euro-scepsis in sociaal-democratische 
kring is beperkt van omvang, intellectueel van 
karakter en in opmars. 'De tegenzin (in Europa) 
vcrkeert in Nederland nog in de pre-politieke fase, 
veel gemopper en niet veel doordachte tegen
stand', aldus de socioloog A. deSwaan 1 9 , die ik hier 
ongevraagd tot de Euro-sceptici reken. De twijfe
laars menen uitdrukking te geven aan de gevoelens 
van een groeiend deel van de Nederlandse bevol
king (inclusief, naar ik aanneem, de achterban van 
de PvdA). De grandstemming is 'druilerig', aldus 
de Swaan, de mensen zijn 'murw, onwillig en toch 
volgzaam' . De Nederlandse burger neigt ertoe zich 
'meer op het eigen erf te concentreren ', schreef 
Paul Scheffer in een rapport van de WRR. 'Velen 
(keren) zich af van de liberale openheid en van een 
open samenleving', meent hij, lichtelijk overdreven 
en zonder nadere bewijsvoering. 'Ze vluchten in 
iets anders : de afsluiting van het vreemde, de inge
beelde zekerheid van het "wij onder e lkaar", de 
knusse waarheid van het "vol is vo1" .' 20 Tenslotte 
bepleiten ze, in het licht van de schijnbaar vanzelf
sprekende internationalisering en op grond van 
zowel praktische als ideologische overwegingen, 
een herwaardering van de nationale staat. En alsof 
daarmee het pleidooi kracht wordt bijgezet, wordt 
stilaan het merkwaardige begrip 'natie-staat' weer 
ingevoerd (bijvoorbeeld in het laatste verkiezings
programma van de PvdA Wat mensen bindt2 1 

). 

Euro-sceptici, de één in meerdere de ander in 
mindere mate, menen dat aard en omvang van de 
huidige Europese integratie op gcspannen voet 
staan met nationale , democratische en, een combi
natie van beide , sociaal-democratische principes . 
De plotse populariteit van deze visie in progressieve 
intellectuele kring is opmerkelijk. Onlangs meende 
één der Vaderlandse columnisten - Dirk-Jan van 
Baar in de Volkskrant - met een verwijzing naar de 
wijfelende houding van de altijd vriendelijke en 
overtuigde pro-Europeaan Sam Rozemond dat 
Euro-scepsis allang geen 'louter populistische 
onderstroom' meer is. Een understatement van 
niveau - ik heb de indruk dat je zonder een fikse 
portic twijfel aan Europa al niet meer serieus wordt 
genomen. Hoewel Euro-sceptici geloven, en niet 

18. Vrij naar Wil Albeda: 'De EM u is in 
principe een goede zaak, maar een E M u 
zonder sociaal beleid is een gevaarlijke 
ontwikkeling. De EMuverscherpt de 
concurrenti e tussen landen met de inzet 
"wie heeft de goedkoopste verzorgings-

staat". '(N RC Handelsblad, 7 januari 
I 997) 

rechtsgel ijkheid in de Europese Unie. 
(wRR Rapport 86). Den Haag 1995, 
bladzijde 1 7. 1 9· A. de Swaan, 'De laatste les . De 

grenzen van de grenzeloosheid ', in: 
NRC Handelsblad , 28 december 1996. 
20. Paul Scheffer, Machtsverschil en 

' 2 1 . Wat mensen bindt. Verkiezinasproaram
ma Tweede Kamer 1994- 1998, PvdA, 
Amsterdam 1 994· 
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g heel ten onrechte, dat de eenzijdige en tamelijk 
n•lfingenomen houding van de Nederlandse 
beleidselite ten aanzien van de economische en 
monetaire samenwerking wel enig tegenwicht ver
dient, is van non-conformisme al geen sprake meer. 
In sociaal-democratische intellectuele kringen ver
keert de 'Euro-optimist' in een minderheidsposi
tie. T nslottc, zonder enige suilt by association te 
will n suggereren, redeneren sommige Euro-scep
tici langs precies dezelfde lijnen als radicale nationa
listen altijd en overal gewend zijn te doen. Ver
meend nationale karakteristieken zijn zonder uit
zondering positieve eigenschappen; ze worden een 
vanzelfsprekende en een-dimensionale betekenis 
toegekend (alsof onze tolerante, verdraagzame en 
fatsoenlijke wijze van samenleven niet elders, en 
soms met reden, als relativisme of normloosheid 
worden gezien); en ze worden geacht in gevaar te 
zijn, van buitenafte worden bedreigd . 

De interpretaties van De Beus, van Degenkamp, 
\an Kalma n van Geelhoed, onderling al zeer uit
e •nlopend, afgezet tegen de aanbevelingen in 
VoorbiJ de waterlinie, tegen de reacties van de buiten
landwerkgro p n en tegen de voornemens van de 
kden van het paarse kabinet, bevestigen de grote 
diver ' iteit van opvattingen binnen de PvdA over de 
Furop s integratie. Zelfs op hoofdlijnen is er geen 
c nsensus. De Nederlandse sociaal-democratie lijkt 
de w ·g in Europa volledig kwijt maar dat doet er 
(vooralsnog) niet toe, omdat de politiek-verant
woordelijken hun eigen koers hebben uitgezet. 

a!ionale staat en nationaal bel a na 
o iaal-democratis he partijen gaan op verschillen

de mani ren om met nationale staat, belangen en 
identiteit. De PvdA heeft altijd bchoord tot de 
me r 'verkrampten' (of 'voorzichtigen'). Anders 
dan and re sociaal-demo ratischc partijen (sPO, 

Parti Socialiste, Labour, PASO K) is de PvdA de 
afgclop n dec nnia gen igd geweest om de instru
mentele of prakti che kant van de nationale staat als 
e n vanzclfspr kendhcid te accepteren, terwijl ze 
zi h nauwelijks rekenschap gaf van haar 'culturele', 
haar 'ideologisch ' bet ken is. De nationale staat en 

2 2. Paul chefTer zette zijn opvattingen 
ten derde male uiteen in 'Nederland als 
een open deur', in N RC Handelsblad, 
7 januari 1995). 
2 3. Kal ma, 'De wonderbaarlijke terug
keer van de solidariteit', blz. 6 • -6 2; B.J. 
Van den Boom en, A. Pinto Scholtbach, 

gemeenschap waren zo vanzelfsprekend dat politie
kc aandacht onnodig, zelfs onwenselijk werd 
geacht. Pas in Wat mensen bindt werd de aandacht 
van de Nederlandse sociaal-democratie weer geves
tigd op de politiek-culturele betekenis van staat en 
natie. Het zou desondanks nog geruime tijd en een 
artikel op de opiniepagina van N R c Handelsblad 2 2 

vergen, voordat het debat werkelijk op gang kwam. 
Begrippen als 'nationaal belang' en 'nationale 

identiteit' spelen nog steeds een bescheiden rol in 
de discussie binnen de PvdA (dat blijkt ook uit de 
reacties van de buitenlandgroepen op Voorbij de 
waterlinie). Voorzover ze weer worden gebruikt in 
sociaal -democratische kring is het doorgaans in 
combinatie met relativerende bijvoeglijke naam
woorden als verlicht, welbegrepen en prudcnt2 3, 

alsof een onderscheid moet worden gesuggereerd 
met diegenen die dergelijke begrippen met minder 
scrupules hanteren. Desalniettemin ademde het 
verkiezingsprogramma Wat mensen bindt ook in dit 
opzicht al een andere sfeer dan zijn beide voorgan
gers. 24 Weliswaar werd de behartiging van natio
nale belangen als zodanig nog niet als één van prio
riteiten van het buitenlands beleid beschouwd, 
maar de nadruk bleek reeds verlegd van nogal 
dwingend geformuleerde voornemens op mondiaal 
niveau naar praktischer en bescheidener plannen 
dichter bij huis. 

Ik zie deze accentverschuiving vooral als een 
gewenste, hoewel niet geheel geslaagde poging tot 
bewustmaking. Toch is het de vraag of de Neder
landse sociaal-democratie juist nu haar 'traditione
le' terughoudendheid zou moeten laten varen? De 
'Euro-sceptici' wijzen erop dat de Europese inte
gratie een produkt is van een bijzondere fase in de 
recente Europese geschiedenis (scheiding tussen 
Oost en West, dreiging door de Sovjet-Unie en een 
sterke betrokkenheid van de Verenigde Staten) en 
dat de dramatische veranderingen gedurende het 
afgelopen decennium de vermeende vanzelfspre
kendheid van de Europese integratie ernstig onder 
druk hebben gezet. De vaststelling is juist, maar de 
conclusie zou toch moeten luiden dat in het hujdige 
tijdsgewricht, waarin het nationaal egoïsme zonder 

H. Wolters, De buitenkant van het bin
nenland. PvdA. Amsterdam 1995, blad
zijde r 2. 

24. De toekomst is van iedereen. PvdA Ver
kiezinasproaramma '86- '90. Voor werk en \.1 
eerlijk delen. en Kiezen voor kwaliteit. PvdA 
Verkiezinasproaramma 1989. 
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veel schaamte wordt beleden, niet zozeer nationale 
staat, identiteit en belang extra politieke aandacht 
vergen maar de wenselijkheid van voortgaande 
samenwerking in Europa. 

In een recente brochure van de Telders
stichting, het wetenschappelijk bureau van de 
vv o 2 5, wordt gesteld dat buitenlands beleid welis
waar geïnspireerd mag zijn op bepaalde waarden 
(mensenrechten, internationale rechtsorde, ont
wikkelingssamenwerking) maar dat het altijd pri
mair wordt bepaald door belangen, door nationale 
belangen (verdediging van onze onafhankelijkheid, 
democratie en welvaart). Zonder de betekenis van 
deze belangen in twijfel te trekken, is een dergelijke 
strikte scheiding en rangorde tussen waarden en 
belangen vanuit sociaal-democratisch oogpunt on
gewenst. Ze suggereert een objectiviteit die er niet 
is en ze zegt niets over de wijze waarop deze belan
gen zouden moeten worden verdedigd. Confron
tatie (bewapening) of ontspanning (wapenbeheer
sing) waren een tiental jaren terug verschillende 
antwoorden op hetzelfde verlangen Nederland te 
beschermen tegen een militaire dreiging van bui
tenaf. En tenslotte is het kortzichtig te veronder
stellen dat dergelijke belangen altijd bovengeschikt 
zouden zijn aan 'waarden'. Een pleidooi voor duur
zame ontwikkeling, om een moderne kwestie te 
nemen, zou een kernstuk van sociaal-democrati
sche buitenlandse politiek moeten zijn. Ze behoort 
echter, in de hierboven geschetste liberale interpre
tatie, tot de 'waarden' van het buitenlands beleid en 
niet tot de, superieure, 'belangen'. Een retorische 
vraag: wat is aannemelijker de komende twee 
decennia, dat een groot aantal burgers van het 
Koninkrijk der Nederlanden slachtoffer zal worden 
van buitenlandse agressie of van ernstige, aan 
milieuverontreiniging gerelateerde ziekten? Is een 
stabiele internationale rechtsorde, één van de wei
nige mogelijkheden het onvermijdelijk verschil in 
macht tussen staten te compenseren, voor een land 
van de bescheiden omvang van Nederland, een 
'waarde' of een 'belang'? 

Nationale belangen zijn wellicht in sociaal
democratische termen te gieten, voor de vermeen
de nationale identiteit ligt dat moeilijker. 'Het 

nationale karakter is geen verklaring; het moet juist 
verklaard worden', schreef de Oostenrijkse 
Marxist Otto Bauer, één van de weinige sociaal
democraten die, zij het lang geleden, over het 
'nationale' vraagstuk heeft nagedacht. 26 Pogingen 
de nationale identiteit te definiëren resulteren 
meestal in een opsomming van wenselijkheden, van 
eigenschappen die men vooral zichzelf gaarne toe
rekent. De sociaal-democratische beweging bouwt 
voort 'op de beste Nederlandse tradities van geeste
lijke vrijheid en verdraagzaamheid', stelde het 
Beginselprogramma van desDAPuit 19 37 reeds. 27 

Tolerantie, verdraagzaamheid en fatsoen zijn, zoals 
bekend, begrippen die ook bij voortduring in de 
huidige discussies worden gebruikt. Hoc verhoudt 
de stabiliteit van onze 'wijze van fatsoenlijk samen
leven' (de Beus, in: de Volkskrant, 2 november 
1996), de legitimiteit van onze democratie en soe
vereiniteit van onze staat zich tot de aard en het 
tempo van de Europese integratie? 

De essentie van de analyse der Euro-twijfelaars 
is de groeiende tegenstelling tussen de betekenis 
van de nationale staat en samenleving en het tempo 
en de aard van de integratie in Europa. In Voorbij de 
waterlinie wordt de blijvende betekenis van de 
nationale staat niet ontkend, maar wel gerelati
veerd. Het is nog steeds vooral de nationale staat 
die de voorwaarden creërt voor burgerschap, die 
haar onderdanen een acceptabele mate van zeker
heid (in politieke en sociaal-economische zin) vcr
schaft, die funktioneert als instrument van (inter) 
nationale orde en stabiliteit, en die uitdrukking 
geeft aan een gevoel van gemeenschappelijkheid en 
loyaliteit zonder welke een samenleving niet funk
tioneert. 

Euro-sceptici wijzen erop dat democratie en 
verzorgingsstaat zich uitsluitend binnen en door de 
nationale staat hebben ontwikkeld en dat er weinig 
reden is te veronderstellen dat dit in de toekomst 
anders zal zijn. Deze vaststelling is licht tautolo
gisch en bovendien onvolledig. Democratie en ver
zorgingsstaat ontwikkelden zich binnen de nationa
le staat, omdat de wereld in die delen waar de stand 
van de sociaal-economische ontwikkeling de creatie 
van zowel parlementaire democratie als vcrzor-

25. Naar aanleiding van een uitlating van 
vvo-fractievoorzitter Frits Bolkestein 
over de herijking van het buitenlandse 
beleid (25 februari 1995), zie: P.G.C. 

V van Schie, Nationaal belana. Over de bruik
baarheid van het bearip voor een liberaal bui-

tenlands beleid. (Geschrift 84. Prof. Mr. 
B.M. Teldersstichting) Den Haag 1996. 
26. Otto Bauer, 'Die Nationalitäten
frage und die Sozialdemokratie' ( 1907), 
in: Werkausaabe. Band 1. Wenen 1975, 
bladzijde 74· 

27. Geciteerd in: Bosscher, 'De Partij 
van de Arbeid en het buitenlands 
beleid', bladzijde 39· 
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gingsstaat toestond nu eenmaal uit nationale staten 
bestond. Bovendien vindt de combinatie van parle
mentaire democratie en verzorgingsstaat haar oor
sprong in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog, uitgerekend in een periode dat de 
nationale staat voor het eerst en in aanzienlijke 
mate aan ideologisch en praktisch gewicht had inge
boet. 

Ten tweede is de gesuggereerde link tussen 
nationale staat en democratie selectief. In de loop 
van haar nog redelijk jonge geschiedenis is de natio
nale staat immers vooral tekort geschoten in het 
garanderen van vrijheid, vrede en veiligheid voor 
haar burgers, zelfs in westelijk Europa. In vergelij
king m t de nationale staat heeft de Europese 
Gemc nschap zich tot nu toe een bijzonder genadi
g institutie g toond. 28 'Alleen op staten kan het 

uropees stelsel rusten', waarschuwt de historicus 
.H. Kossmann. 2 9 Ongetwijfeld, maar zo leert ons 

de gcs hicdenis, toch zeker niet op staten alleen. 
D mocratic, internationale stabiliteit en gemeen
schapszin zijn net zozeer gerelateerd aan de natio
nale taat als repressie, conflicten en gebrek aan 
national verbondenheid. 

Ten derde suggereert ze een tegenstelling tus
sen int gratie en nationale staat waarvan lang niet in 
alle opzichten sprake is. De Europese integratie is 
gebaseerd op één simpele grondgedachte: de kaders 
van de nationale staat zijn te beperkt om de burger 
nog langer in zijn belangrijkste behoeften (vrede, 
veiligheid en welvaart) te voorzien. Zou diezelfde 
·national staat daartoe nu, vier decennia na aanvang 
van d Europese integratie, beter in de gelegenheid 
zijn? Is er enige reden te veronderstellen, zoals Arie 
van der Zwan doet, dat het huidige 'ongeremd 
kapitalism ', het 'kapitalisme dat ons verscheurt' 
met een 'herwaardering' of 'revitalisering' van de 
nationale staat weer beheerst of beperkt zou kun
nen worden? Ik dacht het niet. Van der Zwan heeft, 
net als een groeiend aantal sociaal-democratische 
intell ctuelen, d 'ideologische' funktie van de 
staat herontdekt. Hij bepleit een nationale staat, 
een 'verlichte' nationale staat vanzelfsprekend, 
gebas erd op en lotsverbondenheid die niet alleen 

28. Alan S. Milward, The Europeon rescue 
c?fthe nation-state. London 199 2, bladzij
de 445· 
29. E.H. Kossmann, 'Verdwijnt de 
Nederlandse identiteit? Beschouwingen 
over natie en cultuur', in: Koen Koch & 
Paul cheffer (red.), Het nut van Neder-

een politieke en een economische maar ook een 
'psychische component' kent: 'identiteit en belon

gina'. En een 'nationale trots', althans een 'zekere' 

nationale trots, zo voegt hij hieraan toe, 'is niet bij 
voorbaat verdacht' .3° Een merkwaardige vaststel
ling - alsof die nationale staat niet altijd een, 
desnoods onuitgesproken, ideologische betekenis 
heeft gehad; alsof genegenheid jegens eigen staat en 
samenleving in sociaal-democratische kringen 
vooral verdacht of afwezig zou zijn geweest; alsof 
'nationale trots' zich niet of slechts moeizaam zou 
verhouden met verdergaande Europese integratie; 
en alsof nationale trots hetzelfde zou zijn als natio
nalisme, als verlicht nationalisme desnoods. 

Integratie in Europa is evenmin een historische 
vanzelfsprekendheid als, in weerwil van de onge
ruste geluiden der Euro-sceptici, een onomkeer
baar proces. 'Wat te doen als de karavaan verder 
gaat en het verwoestende spoor blijft trekken?', 
vraagt de Beus zich af. '(De) suggestie van onom
keerbaarheid en 'onontkoombaarheid, die maakt 
mensen murw, onwillig en toch voegzaam', meent 
de Swaan, 'alles lijkt al beslist, ergens anders, door 
iemand anders, [ ... ] de integratie zet zich als van
zelf door.' Suggestie is schijn, maak ik op uit de 
Swaans woorden. In hetzelfde artikel voorspelt hij 
dat de monetaire unie wel eens het eindpunt van de 
Europese integratie zou kunnen zijn; 'vandaar zet 
de ontbinding in.' Los van de verontrustende vrij
blijvendheid van de Swaans profetie (de vrijwillige 
ontbinding van de Europese Unie zou immers een 
even unieke, maar in potentie wel een veel gevaar
lijker ontwikkeling zijn dan de totstandkoming van 
de samenwerking), bevestigt ze in ieder geval dat 
integratie geen vanzelfsprekendheid is maar een 
politieke keuze, gemaakt door en in het belang van 
nationale staten. 'De ontwikkeling van de Europese 
Gemeenschap vanaf 1945 heeft integraal deel uitge
maakt van het herstel van de nationale staat als een 
organisatorisch concept', stelt de Britse politico
loog Alan Milward. Zonder integratie zou de natio
nale staat haar funkties helemaal niet hebben kun
nen uitoefenen en de steun en toewijding van haar 
onderdanen allang hebben verloren. De nationale 

land. Opstellen over soevereiniteit en identi
teit. Amsterdam 1 996, bladzijde 6 3. 
30. Arie van der Zwan, 'Verlicht natio
nalisme als werkelijke uitdaging voor 
paars', in: Socialisme &.Democratie, 54-
(•997) '• •S-26. 
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staat bestaat bij de gratie van integratie. Soeverei
niteit is alleen afgestaan als het in het belang van de 
nationale staat werd geacht en steeds zijn arrange
menten gemaakt die haar politieke macht vrijwel 
intact lieten. De tegenstelling tussen nationale staat 
en integratie is een schijntegenstelling3 1 , aldus 
Milward. 

Er is meer dan een kern van waarheid in 
Milwards interpretatie, maar geheel overtuigend is 
ze niet. De omvang van het aantallanden waarmee 
en van het aantal gebieden waarop wordt samenge
werkt is immers langzamerhand zo omvangrijk 
geworden dat van een simpele 'terugkoppeling' 
naar de nationale staat geen sprake meer is, zeker 
niet in het geval van de kleinere lidstaten. En desal
niettemin biedt diezelfde Europese Unie, waar de 
democratie een 'schijnvertoning' en het sociale 
gehalte een 'luchtspiegeling' is, 'de enige manier 
voor Nederland om nog een zekere nationale zelf
standigheid te behouden', zo moet zelfs de pessi
mist AbrahamdeSwaan toegeven. 

Het democratisch tekort 
Legitimiteit is een veelvoorkomend begrip in de 
discussie over de relatie tussen nationale soevereni
teit, parlementaire democratie en Europese inte
gratie. Legitimiteit is niet per sé hetzelfde als demo
cratische controle. Legitimiteit is ook een produkt 
van effectiviteit. Een nationale staat verliest haar 
legitimiteit als de samenleving het door die staat 
uitgeoefende gezag (inclusief de wijze van samenle
ven die binnen en mede door die staat is georgani
seerd) niet langer als juist en rechtvaardig be
schouwt. In alle gevallen betekent dit dat de staat 
haar belangrijkste praktische en ideologische taken 
niet naar behoren weet te vervullen. In Wat mensen 
bindt wordt gewaarschuwd voor 'geforceerde 
dwang tot Europese eenwording' en voor 'onge
wisse sprongen voorwaarts'. In een rapport voor de 
w R R acht Paul Scheffer een 'zelfbeperking van de 
Unie op tal van [ ... ] gebieden [ ... ] nuttig' .J2 
Vereist het gebrek aan democratische controle in 
Europa (het zogeheten 'democratische tekort') een 
rem op voortgaande integratie? 

Geen enkele passage in Voorbij de waterlinie is zo 
dikwijls aangehaald en bekritiseerd als de vermeen
de keuze van 'beleid' boven 'democratie'. De 
kwalificaties variëren van 'enigszins dubieus' 

3 1 . Milward, The Europeon rescue '![ 
the nation-state, bladzijde 3, 445-446. 

Uonge Socialisten) en 'griezelig' Uosephine Ver
spaget) tot en met 'elitair' (Frans Weisglas). De 
kritiek is gedeeltelijk te herleiden tot de te scherpe 
wijze waarop de keuzes in het eerste hoofdstuk van 
het rapport zijn samengevat en tot een verkeerd 
begrip van de vaststelling, verderop in de nota, dat 
'wij helaas (moeten) accepteren, met name op 
intergouvernementeel gebied, dat er in het belang 
van een voortgaande effectieve samenwerking, een 
democratisch tekort zal blijven bestaan.' Ten 
onrechte is op basis van deze redenatie veronder
steld dat de PvdA zich zou moeten neerleggen bij 
een gebrek aan democratische controle op de inte
gratie in Europa. Dat is onjuist. In een Europese 
Unie die over enig handelingsvermogen beschikt, 
die de nationale overheden op een aantal essentiële 
gebieden in de gelegenheid stelt beter te funktione
ren, zal er altijd naar een compromis tussen 'demo
cratie' en 'beleid' (desnoods effectiviteit') moeten 
worden gezocht. En als er op een gegeven moment 
al gekozen wordt voor meer beleid, dan is die keuze 
inderdaad, zoals de afdeling Brussel stelt, 'voor
waardelijk' en 'tijdelijk'. De vraag is natuurlijk: hoe 
voorwaardelijk en hoe tijdelijk? De eerlijkheid ge
biedt toe te geven dat op deze vraag geen eenduidig 
antwoord kan worden gegeven. De strekking van 
het argument in Voorbij de waterlinie is in ieder geval 
dat er waarschijnlijk nooit sprake zal zijn van een 
democratische controle op Europees niveau verge
lijkbaar met die binnen de nationale lidstaten (hoc
zeer de bevoegdheden van de nationale parlemen
ten in Europa ook uiteenlopen), en dat er moet 
worden gezocht naar andere mechanismen van 
democratische controle op besluitvorming en uit
voering van beleid dan het Europese Parlement 
(alleen). 

Ook inzake het 'democratisch tekort' wordt een 
tegenstelling gecreëerd tussen nationale staten en 
Europese samenwerking die er in wezen niet is. 'De 
Europese Unie is verworden tot een ambtenaren
staat met een namaakdemocratie en een pscudopar
lement', klaagt de Swaan. Hoezo verworden? Is de 
Europese samenwerking ooit democratischer 
geweest? En waarom is de Unie eigenlijk een amb
tenarenstaat met een namaakdemocratie? Juist: 
omdat de meeste lidstaten geen andere Unie wens
ten. 'Het lijkt me niet juist de Europese Gemeen
schap te beschuldigen van een ondemocratische en 

3 2. Scheffer, Machtsverschil en rechrsaelijk
heid, bladzijde 39· 
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bureaucratische wijze van politiek bedrijven ' , stelt 
Milward, 'die politiek is immers gebaseerd op de 
keuze van nationale democratieën.JJ' De Europese 
Uni is geen superstaat wier democratisch gehalte 
primair wordt bepaald door de aard van de eigen 
instituties en procedures, door de aard van het 
besluitvormingsproces in Brussel. Het lidmaat
s hap van de Europese Unie geschi dt op basis van 
vrijwilligheid . Nationale staten, allen democratie
en, hebb n eigener beweging, sommige zelfs na een 
volksraadpleging, besloten om ten eigen bate een 
deel van hun soevereiniteit in te leveren . ' Brussel' 
he ft net zoveel legitimiteit als de hoofdsteden van 
rl afzonderlijke lidstaten het genegen zijn te 
vers haffen . Wat dat betreft is het mij een raadsel 
hoc Van der Zwan tot de treurige vaststelling komt 
dat de Europese Unie 'elke legitimering mist om te 
beschikken over ons lot ' (w s s-bijeenkomst ' Inzake 
begins I en') . H eft hij even niet opgelet de afgelo
pen veertig jaar, toen de lidstaten van de Gemeen
schap uit vrije wil hun samenwerking vormgaven, 
of probeert hij gewoon aansluiting te vinden bij de 
int 11 ctuele ' waan van de dag' ? 

Voorzover er sprake is van een 'democratisch 
tekort ' , ligt de aanpak van het probleem bij de Lid
stat n. Het Europese Parlement is een poging 
nationale democratische structuren over te planten 
op een Europees niveau. Ik waag te betwijfelen of 
deze poging ooit zal slagen . Electoraat, verkiezin
gen en afg vaardigden blijven te zeer gevangen in 
nationale kaders om van het parlement een volks
vert genwoordiging op Europees ni veau te maken. 
De bevoegdheden van het Europarlement zullen 
z kcr moeten (en kunnen) worden uitgebreid. De 
vele praktische suggesties die in Voorbij de waterlinie 

n •lders zijn gedaan behoeven hier niet te worden 
herhaald. Ze zullen op de afzienbare termijn echter 
ge n van alle het democratisch tekort verhelpen . 
De kern van het probleem (en dus ook van de aan 
pak van het probleem) is de nationale democratie . 
De nationale parlcmenten dienen nauwer, di rekter 
bij de besluitvorming in ' Brussel' te worden be
trokken, zelfs als dat tot een verdere delcgitimatie 
van het Europe e Parlement in zijn huidige opzet 
leidt. Hoc sympathiek de gedachte aan democratie 
en burgerschap op Europees ni veau ook is34 , ze is 
vooralsnog irreëel. In h t algemeen mag er weinig 

33· Milward, The Europeon rescue cj'the 
nation-state, bladzijde 446. 
34· Vergelijk Koen Ko h, 'De natie-staat 

reden zijn sympathieke gedachten op te geven , 
maar in dit geval, in een situatie van groeiende 
Euro-scepsis, kan maar beter worden gekozen voor 
een oplossing dichter bij huis . 

Zelfs de relatief bescheiden optie de nationale 
parlementen meer bij ' Europa' te betrekken, zal 
echter geen oplossing bieden voor wat misschien 
wel het werkelijke probleem is: niet het zogenaam
de democratisch tekort maar de toegenomen 
machtsengelijkheid in Europa. Die machtsengelijk
heid neemt toe en ze wordt steeds openlijker uitge
buit. De wijze van besluitvorming in de Europese 
Unie, leidt ertoe dat een land met de bescheiden 
omvang van Nederland verder zal inboeten aan 
reële invloed. Ik heb de indruk dat het begrip 
' Europa ' steeds meer in metaforische zin wordt 
gebruikt. ' Europa' staat voor de ontwikkeling dat 
steeds meer over ons maar zonder ons wordt 
beslist . Alleen worden de besluiten niet vooral in 
'Brussel' genomen, maar in de hoofdsteden van de 
grote lidstaten . Zolang het om machtige , beschaaf
de en welvarende buurstaten gaat, kunnen we er 
nog mee leven . Het wordt echter anders als de rest 
zich ermee bemoeit. 'In een federaal Europa ' , 
schrijft de nu toch enigszins verwarde Abraham de 
Swaan, 'zal over Nederland meebeslist worden 
door Grieks-nationale dwepers , Oostenrijkse neo
nazi's en door eigenvolkse stokers uit nog tien 
andere landen ' (NR C Handelsblad, 28 december 
1 996) . Hoe zal dat gaan als straks die Oost-Euro
pese Karpatenkoppen zich er ook nog mee willen 
bemoeien? 

Vertrouwen in rif cifkeer van Europa? 

De mate van consensus onder sociaal -democrati 
sche partijen in Europa over de wenselijkheid van 
Europese integratie is groter dan ooit eerder in het 
na-oorlogse verleden. Ze wordt beleden in W est en 
Oost, van Labour in het Verenigd Koninkrijk tot en 
met de Sociaal -Democratische Partij in Litouwen. 
De PvdA deelt in die consensus , althans de opstel
lers van Voorbij de waterlinie, de leden van de diverse 
buitenlandgroepen en ,.first rif all , de sociaal -demo
cratische bewindslieden . Tezelfdertijd neemt de 
scepsis toe , ook binnen de partij. De Europese inte
gratie zou met de monetaire eenwording een ver 
keerde weg zijn ingeslagen . De samenwerking in 

als lapmiddel', in: Koch en Scheffer 
(red. ), Het nut van Nederland, bladzijde 
ss. 
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Europa is in haar tegendeel verkeerd - in plaats van 
de nationale democratieën nog langer te schragen, 
ondermijnt ze de politieke en economische pijlers 
van de verzorgingsstaat. Hoe meer 'Europa', hoe 
minder 'Europeanen'. 

Uitgesproken Euro-scepsis is nog steeds beperkt 
van omvang in de PvdA, maar 'echte' Europeanen 
zijn ook zeldzaam in de partij. De pro-Europese 
oriëntatie van de Nederlandse sociaal-democratie is 
pragmatisch en instrumenteel. In essentie is hier 
niets op tegen, zij het dat een voornamelijk op in
strumentele gronden gebaseerd vertrouwen in 
Europa, onder bepaalde omstandigheden gemakke
lijk omslaat in desinteresse, zoniet in afkeer. Onder 
welke omstandigheden zou dit het geval kunnen 
zijn? 

De politieke positie van de PvdA is een belang
rijke faktor in de Europese oriëntatie van de partij. 
Maakt ze deel uit van de regering of van de opposi
tie? Zodra de partij in de oppositiebanken belandt, 
zullen de belangstelling en het enthousiasme voor 
de Europese integratie, voor de economische en 
monetaire samenwerking in het bijzonder, bekoe
len. Dat is niet nieuw. Dat is altijd zo geweest. De 
economische omstandigheden zijn een tweede 

belangrijke variabele. In het geval van economische 
tegenwind, groeiende werkloosheid en de verder
gaande bezuinigingen zullen regeringen voortaan 
meer dan nu het geval is zijn geneigd om hun res
trictieve beleid te legitimeren met een verwijzing 
naar de afspraken in het kader van de E M u. Het 
vergt weinig verbeeldingskracht te voorzien dat dit 
anti-Europese sentimenten zal aanwakkeren, ook 
onder sociaal-democraten. Vooral vanwege de toch 
al tamelijk beperkte 'authentieke' politieke legiti
miteit van 'Europa' binnen de PvdA zullen beide 
omstandigheden gemakkelijk aanleiding geven tot 
de overtuiging dat er te veel over ons maar zonder 
ons wordt beslist, tot de neiging de blik vooral naar 
binnen te richten. 'De druk op politieke partijen, 
en zeker op linkse partijen, zich op te sluiten in 
nationale kaders is groot', concludeert Donald 
Sassoon in zijn geschiedenis van de Westeuropese 
sociaal-democratie. 'Hoe ze zullen reageren, en 
hoe de nationale politiek zich in de loop van de vol
gende eeuw zal ontwikkelen is onmogelijk te voor
spellen, maar een linkse beweging die nationaal 
blijft terwijl het kapitalisme verder internationali
seert, is als een schaduw die zijn lichaam heeft ver
loren.'35 

35· Sassoon, One hundred years if 
socialism, bladzijde 776. 
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Mijn laatste 
bericht als 

Ik wil graag beginnen met 
e n familiegeschiedenis. 
Het gaat over de familie 
Lopes Dias . Het brengt ons 

voorzitter van 
de PvdA* 

de: krammer van porse
lein. Met hulp van zijn 
vrouw wierf hij klanten en 

terug naar het einde van de 
hield thuis een bloeiende 
werkplaats. Beïnvloed en 

vorig eeuw, naar de Vro
likstraat in Amsterdam, 
achter het Weesperplein, 
aan de rand van de oude 
jodenbuurt. Een buurt met 

FELIX ROTTENBERG . 
gestimuleerd door Henri 
Polak, werd hij zeer aktief 
in de SOAP, voorzitter van 
de afdeling Hilversum, 

Oud voorzitter van de Partij van de Arbeid 

n uitgesproken politiek 
karakter. Het was het bekende kiesdistrikt 1 I 1 van 
de SOAP, dat Troelstra begin 1900 naar de Tweede 
Kamer afvaardigde. Vader Lopes Dias was een 
bekwaam diamantbewerker, zeer belezen, een lief
hebber van de rijmkunst en bovenal, zoals zoveel 
van zijn collega's, behept met een eeuwige dorst, 
waardoor moeder Lea Cohen de Lara met een grote 
vindingrijkheid oplossingen creëerde om het gezin 
op de been te houden. De oudste zoon David, om 
wie het in dit verhaal gaat, verzorgde met zijn zus 
Rebe ca de opvoeding van de andere vier kinderen 
toen de geliefde moeder Lea na een lange lijdens
weg aan tuberculose stierf. Vader verliet het huis, 
dronken van verdriet en kwam nimmer terug. 

David Lopes Dias wist wat hij wilde worden: 
schoolmeester. Dat was zijn ideaal. Ook zijn eigen 
meester van de school in de Lepelstraat vond dat 
een uitstekende gedachte. Maar de Portugees
Israëlitische gemeente die de opvoeding van David 
bekostigde, besliste anders. Want een jongen uit de 
werkende stand moest een handwerk leren, anders 
kreeg hij 't maar te hoog in het hoofd. Zo kwam de 
tengere David in de schoenmakerij terecht. Spoedig 
raakte hij ook met TBC besmet. Een ziektebed van 
jaren, maar hij zette door, verhuisde op advies van 
zijn doktor De Bloemenaar Hilversum, om buiten 
te gaan wonen en een rustig leven te leiden. 

Daar kwam natuurlijk weinig van terecht. David 
Lopes Dias begon een ander ambacht, omdat de 
lijm van de schoenmakerij veel te schadelijk was 
voor zijn longen. Hij nam het vak op dat zijn over
over-grootmoeder uit Friesland destijds uitoefen-

raadslid en vanaf I 9 2 8 wet
houder Gemeentewerken, 

als eenling namens de soAP in een uiterst conserva
tief college. Lopes Dias was een uitgesproken 
soAP-activist, een opvallende spreker op de lande
lijke congressen van de SOAP. Hij had een hoge zan
gerige stem, was geestig en scherpzinnig. Hij vrees
de voor het afglijden, het verburgelijken van de 
soAP. Als zovelen werd hij getart door het noodlot 
van de opkomst van het fascisme. 

Afgelopen maandag dwaalde ik uren door het 
schitterende archief van het I Is G. Ik zat in de lees
zaal met uitzicht op de haven en nieuwe woning
bouw . Een medewerker bracht me een oude dikke 
map dichtgeknoopt met linten, het archief van de 
SOAP-Hilversum. Ik bladerde door het gebonden 
schrift dat ik er in aantrof. Met ingehouden adem 
las ik in het logboek van de toenmalige afdelingsse
cretaris. Pagina na pagina zie je langzaam de oorlog 
naderen. Lopes Dias wordt aangehaald, de vulpen 
van de secretaris haalt uit, ik lees: 'Pg. Lopes 
spreekt de leden moed in.' Het is zomer r 9 3 9. 

Ruim een jaar later is het al mis. Er is geen moment 
van twijfel bij de wethouder. Moedig en duidelijk 
treedt Lopes Dias af als blijkt dat de nieuwe burge
meester een zetbaas van de NSB is. Niet veellater 
wordt David Lopes Dias aangegeven door een 
gefrustreerde ambtenaar. Zogenaamd wegens 
Schutzhcift wordt hij door de politie meegenomen . 
Hij sterft in het beruchte concentratiekamp Maut
hausen op 1 o juni I 942. Zoals dat in het Duitse jar
gon heet: tegen het prikkeldraad aangelopen. 

Deze geschiedenis reikt de thema's aan, waar
over ik een aantal dingen wil zeggen. Vanzelf-
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sprekend over de tradities en idealen, het toeval en 
de weerbarstige gang der emancipatie, over de klas
senstrijd, het noodlot, oorlog, het oude en het 
nieuwe fascisme. Dus over Europa, over vuile han 
den, over toekomst, ideologie en dromen. Over de 
noodzaak van politiek, ongeacht de positie di e je 
wel of niet bekleedt, maar altijd weer bepaald door 
verhalen, inzichten en verbijsterende ervaringen. 

Het verraad van de Balkan 
In januari 1 97 3 kwam Kissinger, de Amerikaanse 
minister van Buitenlandze Zaken, in Parijs tot een 
akkoord over vrede in Vietnam. Ik was net aktief in 
de F j G geworden en we werden overrompeld door 
het nieuws, omdat wc juist van plan waren een non 
stop demonstratic voor het Amerikaanse consulaat 
te houden. Hoogste tijd om dan maar ook in de 
PvdA aktiefte worden. 

Ik moest hieraan denken, toen ik vorige week in 
één keer ongenadig met het geweld van de oorlog 
in Bosnjë werd geconfronteerd. Ik zag in Rotter
dam een Servische film Pretty Villaaes, Pretty Flame, 
over de slag om de zogenaamde VredestunneL Het 
was een vcrschrikkelijke film : de Eerste W ereld
oorlog maar dan in 199 3. Hoe een Servische 
Bosniër en zijn boezemvriendje van school, een 
Moslim-jongen, twintig jaar later oog in oog met 
elkaar komen te staan, als een koe even daarvoor de 
tunnel in is gelopen, hun klasselerares volgehangen 
met granaten zichzelf opblaast en de schoolvriend
jes uiteindelijk op elkaar gaan scrueten . Zo is het 
werkelijk gegaan . 

Ik heb me er gedurende al die jaren voorname
lijk aan onttrokken. W e belegden twee bijeenkom
sten; op een zondag in Ede, een soort familiedag 
was dat en de zaal kwam amper vol. Dankzij een 
door de Deventerse raadsfraktic gecharterde bus, 
leek het er nog op dat er belangstelling was. Maar 
zoals een aardige PvdA-veteraan ujt het Oosten van 
het land met droeve stem tegen me zei: ' De oorlog 
in Joegoslavië leeft niet zo op ilit moment bij het 
kader, dat is overbezet met andere zaken'. Dat kon 
ik billijken, voor velen, inclusief mezelf, was de 
oorlog in Joegoslavië een oorlog ilie zich niet in 
Europa afspeelde. 

De oorlog kwam pas dichterbij toen Dutchbat uit 
de enclave Srebrcnica werd weggeslagen. Ik zag dat 
met mijn kinderen op televisie in een warme 

zomerweek op een huisjespark in Lauwersoog, ter
wijl we genoten van een vorstelijke maaltijd . We 
zagen terloops hoe de Nederlandse militairen met 
muziek van ~een - W e are the champions - wer
den binnen gehaald. Een paar dagen later, bleek het 
allemaal anders te zijn gelopen. Ik zie nog voor me, 
hoc de diplomaat-politicus De Hoop Scheffer ver
ontwaardigd probeerde Jan Pronk onderuit te 
halen, omdat ilie het gedurfd had over genocide te 
spreken. 

Ik geneer me voor deze episode, toen we de 
andere kant op keken , voor het spelen van een spel
letje politiek, hjer en daar bezorgdheid .uitend , en 
ondertussen voornamelijk geörienteerd bleven op 
louter nationale kwesties, terwijl nog geen 1 s oo 

kilometer van huis, de chaos en de wilde beesten 
toesloegen . Waarom speelt de Tweede W ereld 
oorlog in ons bewustzijn zo'n dominante rol, maar 
laten we nieuwe oorlogen daarin nauwelijks meer 
toe? Ik weet het njet. Ik weet wel dat wij ons graag 
bezighouden met de bunker en de besmette handen 
van Voorhoeve en nauwelijks met het graf van 
Srebrenica. Ik heb me geërgerd aan de aanvallen op 
Voorhoeve, ook uit onze kring, want een PvdA
minister had ongetwijfeld op dezelfde positie door 
internationale instanties naar de marge verdreven, 
met dezelfde onmacht en onwetendheid te kampen 
gehad. Een miruster die aftreedt vanwege een 
schoon blazoen is typerend voor rituele politiek. 
Want vervolgens wordt met een opgeschoond 
geweten overgegaan tot de orde van de dag. 

Het drama van Serajcvo heeft ons onderbewust
zijn geraakt, meer niet . De Utopie Europa heeft het 
hier verloren van de passieloze Realpolitiker en njet 
zo'n klein beetje ook. Ed van Thjjn zag de vorige 
zomer ter plekke waartoe het vcrraad van de Balkan 
heeft geleid. Zijn scherp geformuleerde afkeer van 
de Europese politiek was mij uit het hart gegrepen. 
Wie bezig is een Europese Unie te bouwen, vol 
hartstocht pleit voor transnationale politiek, kan 
niet om dit falen van Europa heen. Want het blijft 
een bizar feit, dat Clinton nodig was om een door
braak te forceren. Mitterrand bezocht in 1994 
razendsnel het getergde Scrajevo. Hij sprak poëti
sche woorden. Indrukwekkend was het afscheid 
van deze socialistische doch bovenal aristocratische 
keizer, toen ruj in het Europees Parlement namens 
zijn generatie, nog eenmaal uiteenzette dat Europa 

* Tekst van de toespraak die Fel i x 
Rottenberg uitsprak bij zij n afscheid als 
voorzitter op het PvdA-congres, 
1 5 februari 1 9 9 7 in Den Haag. 
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het symbool is voor vrede en vereniging. Maar hoe 
verder na de rampspoed van de Balkan als vijftig 
jaar na de Tweede Wereldoorlog het vredesideaal 
Europa door deze kwestie is ontglipt? 

Mars door de Europese instituties 
Europa is een heel belangrijke kwestie aan het wor
den. Chaos dreigt, niets is zeker. Het formele de
bat, voortgestuwd door de economische belangen, 
domineert de bovengrondse gesprekken. Maar 
daaronder, half illegaal, sluimert een fascinerende 
stroom aan stellingen, anders gekleurde analyses, 
soms doorgeschoten en haaksliggende ideeën over 
rle toekomst. 

Ook in de PvdA woeden er globaal twee discus
sies. Die lopen langs elkaar, alsof er volstrekt ande
re talen worden gesproken. Wie kennis neemt van 
het rapport-Van Traa, een exponent van de boven
grondse benadering die de PvdA tot nu nog behoor
lijk in de greep houdt, en vervolgens getrakteerd 
wordt op de scherpe waarnemingen van de in dit 
soortzaken altijd weer verrassend radicale Arie van 
der Zwan, kan het spoor volledig bijster raken. 
Vooral omdat de utopie van Europa op drift is 
g raakt. Het kan ontaarden in een hoogst geavan
ceerde technocratische operatie, een verbluffend 
ingewikkeld radarwerk, dat een select gezelschap 
van Europese regeringsleiders nog net kan beheer
sen. Maar let op, het ontbreken van een breed 
gedragen cultureel fundament, de vervreemding 
di het daardoor oproept, de toenemende afkeer 
dl het tew egbrengt bij denkers, doeners en tallo
z burgers, zou de PvdA in opperste staat van alarm 
moeten br ngen. Dat is onvoldoende het geval. 

Ik spreek overigens ook mezelf aan. Wij zijn de 
afgelopen jaren met een grote boog om Europa 
heen gelopen. Nu het tij voor de PvdA gunstiger 
lijkt, dient naar mijn overtuiging de strijd tegen een 
zich langzaam loswoelende, heftige anti-Europa 
golf met een groot empathisch talent aangebonden 
t worden. Aanzwellende Euroscepsis kan alleen 
weer proken worden door een lange en heftige 
mars door d Europese instituties. Analoog aan de 
kiesrechtbeweging van het begin van deze eeuw, 
hier in Holland, zou deze tot een ongekende radi
caal politieke actie voor Europe e democratie uit 
mo ten kunnen groeien, die zich rekenschap geeft 
van de oude democratische tradities en verwoven
heden, de lokale en regionale culturen, die diep 
geworteld zijn en nimmer verdrongen kunnen 
worden, omdat zij nauw verweven zijn met de 
nationale id ntit it. 

De transnationale gemeenschap is natuurlijk wel 
een onmiskenbare noodzaak. Alleen al als een 
bescheiden antwoord op de internationale kapitaal
stromen en machtsvorming. In heel Europa staan 
de politieke partijen onder druk, zekerheden zijn er 
nauwelijks. Electorale revoluties, zoals Nederland 
die in 1994 ondervond, zijn aan de orde van de dag. 
Het is in dat verband een verbijsterende ervaring 
mee te mogen maken, dat een poging tot transna
tionale partijvorming, de P ES, een marginaal ver
schijnsel is, geleid door regeringsleiders - en pas
sant - in weekendkleding als ze toch bij elkaar zijn. 
De P ES is werkelijk een onding, verkeerd gecon
strueerd en wordt als een weeskind opgevoed. Het 
heeft geen mobiliserend programma en geen enke
le relevante functie. Lachend kijken de agenten van 
het internationaal grootkapitaal toe op dit ontstel
lende geklungel en zetten hun hoge hoeden er bij 
op, terwijl er een wereld te winnen is. Ik hoop dat 
de leiding van de PvdA de vrijheid neemt om, net 
zoals in de jaren tachtig met de anti -kernwapen
strijd, tot bezinning, actie en politisering inzake 
Europa te komen. 

Het gaat hier om een projekt met nog veel gro
tere omvang en urgentie dan de vernieuwingsnood
zaak van de PvdA. Wij zijn aan de internationale 
dimensie tot onzer spijt niet toegekomen; het leeft 
nog lang niet sterk genoeg en daarom breng ik het 
hier nu tot vervelens toe onder uw aandacht. Dit is 
een dringende kwestie! 

Want het echec van Joegoslavië vraagt om ver
antwoording. Welke lessen trekken we uit de 
zomer van 199 s? Het Europees Parlement moet het 
voorbeeld geven in een zelfreinigings-interventie. 
Stop met de suggestie dat een almaar uitdijendfake
Parlement de ondoorzichtige Europese machten 
toch kan controleren. Vorm het Parlement om tot 
een instituut met een hoog moreel gezag, waardoor 
het een hoofdrol kan spelen in de mars door de 
Europese instituties. Maak het tot een controleren
de en effectieve organisatie. Niet groter dan de 
Amerikaanse senaat, met evenveel afgevaardigden 
voor alle lidstaten. En tot slot, maak de PES tot lei
der van hoogst gewenst politiek onderzoek naar 
uitdagende en bedreigende ontwikkelingen die de 
toekomst van de sociale economie en de cultuur in 
Europa bepalen. Sticht een opzwepend centrum, 
dat in de geest van Monnet en Mansholt, de afzon
derlijke sociaal-democratische partijen confron
teert met gedachten en ideeën van aanstormende 
jonge en oude denkers en onderzoekers, die zonder 
formele beperkingen en plichtplegingen, ongetwij-
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feld voor zeer noodzakelijke ontregeling en nieuwe 
continU:iteit in de Europese oeiaal-democratie kun
nen zorgen. 

Een mammoetoperatie voor stedebouw, cultuur en 

onderwijs 

Ik wil u nog een geschiedenis vertellen. Het is het 
verhaal van de familie Velthuis, dat vertelt hoe 
emancipatie en politieke strijd de levensloop van 
een Amsterdams jongetje kleuren, Wim Velthuis. 
Zijn overgrootvader was zandschipper in Kampen. 
De liefde bracht hem halverwege de vorige eeuw 
naar Amsterdam. Hij werd pannenlapper in 
Kattenburg, een arme wijk rond de oostelijke 
haven, katholiek en toen zeer oranjegezind. De 
zoon van de pannenlapper, de opa van Wim, ging 
op zijn tiende jaar werken bij bierbrouwerij 
Vollenhoven aan de overkant op de Hoogte Kadijk. 
Hij werd er kuiper en leerde er bier drinken, de 
hele dag door. De vader van Wim Velthuis, uit een 
gezin van acht, werd op de lagere school aange
spoord snel te gaan werken, ook al was dat verbo
den vanwege de Kinderwet, maar er was geen geld 
om te leren. Stiekum werd hij knecht bij de harings
tal achter de Molen. Door een wondertje raakte Pa 
Velthuis verzeild in de grafische industrie. Een rood 
bastion waar de bond van het begin af aan zeer aktief 
was. Pa Velthuis werd winkelagent van de bond in 
het bedrijf en verhuisde met zijn gezin van 
Kattenburg naar een betere volksbuurt met ruime
re woningen, naar de Kinkerstraat in Amsterdam
West. Vader Velthuis preste zijn zoon Wim een 
grafische opleiding te volgen, de kans te grijpen op 
jonge leeftijd een echt vak te leren. Ondertussen 
stond de volgende verhuizing voor de deur, type
rend voor de volkshuisvestingsantwikkeling van 
Amsterdam. 

In het huis van de familie Velthuis kwam in 
I 96 I, nog niet zo lang geleden, de zuiveraar van de 
katholieke woningbouwvereniging aan de deur. 
Die loert vervolgens in de linnenkast, inspekteert 
het sanitair en zegt dat familie naar Osdorp kan 
komen, maar dat zij als rooie familie niet aanvaard
baar zijn als lid van de katholieke woningbouwver
eniging. 

Vorige week troonde Wim Velthuis me mee 
naar de Hertingestraat 26 in Osdorp. Het regende 
natuurlijk in die straat . Velthuis stapte vastberaden 
voort, nee schreedt voort zoals dat een krachtige 
wethouder betaamt, zoals zovelen van zijn volks
huisvestingcollega's van de PvdA, die ik de afgelo-

pen jaren altijd graag opzocht op de plekken waar 
het nog moet gebeuren. Velthuis is een ijzersterk 
boegbeeld, slim en inventief. 

Osdorp kan door haar strategische plek in de 
stad op aantrekkelijke wijze 'verdichten' en met 
hulp van de rijke centrale stad fors investeren de 
komende jaren. Ik was ook vaak in andere steden als 
Hoogeveen of Arnhem waar er gewoekerd moet 
worden met geld. Stadsvernieuwing dreigt te stol
len, terwijl dat een oneindig proces is. Als we de 
geschiedenis van de volkshuisvesting nog eens na
der bekijken, komen er andere fragmenten boven. 
Herkenbaar voor vele andere steden in Nederland. 
Toen bijvoorbeeld eind jaren zestig, onder een tie
rend economisch getij, wijken verpauperden, sloop 
en kaalslag geprefereerd werd. De Jordaan in 
Amsterdam had weggevaagd kunnen worden, geen 
particulier investeerder toonde toen interesse voor 
stadsvernieuwing. Dankzij het 'bouwen voor de 
buurt' van pioniers als Jan van der Ploeg en Jan 
Schaefer, raakten de marktpartijen later wel geïnte
resseerd, toen verdiend kon worden aan gemengd 
bouwen en nieuwe voorzieningen die de gereno
veerde wijken naar zich toe trokken. 

Inmiddels waren we ver in de jaren tachtig, de 
feiten zijn bekend; de crisis in de wereldeconomie 
gaf het liberalisme een enorm impuls. De volks
huisvesting werd doordesemd door marktwerking 
en privatisering. Een zeer kwetsbare periode brak 
aan. Door een complexe samenloop was in Neder
land de PvdA niet in staat om adequaat te reageren. 
De ideologische weerbaarheid was gering, het ont
brak aan een vernuftige strategie, aan opvallende 
kennis van zaken en toepasbare ontwerpen voor de 
toekomst, opdat de Publieke Voorzieningen niet 
ten prooi hoefden te vallen aan kwaliteitsondermij
nende bezuinigingen. Coos Huysen, een eenzame 
en dappere zeventiger-jaren-doorbraaksocialist, 
heeft onlangs in Socialisme &..Democratie, een uitge
sproken helder bericht uit de praktijk opgeschre
ven. Huysen is al jaren een gedreven Schoolleider 
van een grote scholengemeenschap. Ik zocht hem 
een paar jaar geleden op in zijn werkkamer met de 
deur wagenwijd open en steeds weer binnenstor
mende leerlingen. Zijn waarschuwing is een poli
tieke en een alarmerende en ik deel deze volledig. 
Namelijk dat het utiliteitsdenken doorslaat, dat de 
filosofie van het martktdenken te dicht op de huid 
van het onderwijs is gekropen, dat ondanks alle 
goede intenties, de cruciale cultuur-dragende rol 
van het onderwijs groot gevaar aan het lopen is. 
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Alle mooie dromen over 'Leerhuizen' ten spijt: 
loop door de modale buurten in de teden, bekijk 
de gebouwen, speel even de rol van de 'onderwijs
zuiveraar' en concludeer onmiddellijk dat stede
bouw, cultuur en onderwijs het hart dienen te zijn 
van een mammoetoperatie, een jarenlange inhaal
slag, als onderdeel van de infrastructurele opwaar
dering van Nederland. Het onderwijs is inmiddels 
ontdekt als interessant agendapuntje, ook door 
minister Wijers. Het wordt de softe kant van de 
infrastructuur genoemd. Maar het onderwijs is niet 
alleen gediend met computers en de opwaardering 
van kennis, alhoewel dat een hoge prioriteit heeft. 
Het is meer! Ik vind dat een schoolgebouw een sti
mulerend middelpunt moet zijn. Een buurtplein 
waar sport, spel, leren, zorg en ontspanning elkaar 
kruisen. Een gebouw dat dag en nacht leeft en 
gebruikt wordt is dan een harde voorziening, die in 
goede en slechte tijden met accuratesse en alertheid 
onderhouden dient te worden, opdat de nazaten 
van talloze families als de Velthuisens, altijd terug 
kunnen verwijzen naar hun schooltijd, zodat zij niet 
meer afhankelijk van het toeval zijn. 

De waan van de macht 
De vraag of de PvdA een nieuwe ideologische lei
draad nodig heeft is een retorische. Ambities en 
Pretentics vragen om een permanente onderbou
wing. Zeker omdat de PvdA dagelijks beslissingen 
mo t nemen in een nuttige, maar tegelijkertijd 
gecompliceerde samenwerking met geheel andere 
ideologische geestesrichtingen. De zwakte van de 
PvdA, haar ultieme kwetsbaarheid, was dat zij 
geheel onvoorbereid in 1989 ging regeren. Dat had 
alles te maken met de manier waarop verkend en 
vooruitgekeken werd. De verwijten zijn door en 
door bekend. Confrontaties met ongemakkelijke 
feiten werden uit de weg gegaan. Dus van eminent 
belang is hoe de komende jaren de idee- en pro
gramontwikkeling gestalte krijgt. Ik ben met velen 
gecharmeerd door het traktaat van Karin Adel
mund over de toekomst van sociale zekerheid. 

Voor het eerst sinds jaren voeren wij weer een 
open gesprek over mogelijkheden en wensen, maar 
ook over beperkingen en realiteiten. De kunst van 
het-vuile-handen-maken vereist openhartige feiten 
en uitwisseling van visie, liefst in een sfeer van 
maximale openbaarheid. Als het mentale klimaat in 
de PvdA zich in gunstige zin blijft ontwikkelen zijn 
er geweldige kansen. Als de leiding van de partij 
kans ziet met regelmaat denkers binnen en buiten 

de PvdA inzicht te geven in de dilemma's die beur
telings zindering en wanhoop veroorzaken, als er 
enige structuur en openheid komt in het denken en 
ontwerpen van de toekomst, als het strategisch ver
nuft van de PvdA zich kenmerkt door een verre blik 
vooruit en tevens een groot gevoel voor kleine 
stappen, als nierproeverij daarbij op de achtergrond 
blijft, en richtingenstrijd een uiting is van gewenste 
pluriformiteit en niet van machts- en klieksvorming 
ten bate van de eigen carrière of cynisch polemis
me, dan kan het ideologie- en programmadebat van 
grote betekenis worden, omdat de PvdA floreert 
als het ideëengoed bloeit. Zo ver is het nog niet, we 
zijn uit een crisis, maar laat u zich niet verleden 
door de waan van de macht en door het idee dat het 
goed gaat, omdat een gunstige economie en peilin
gen hand in hand gaan. Alertheid, het stimuleren 
van tegendraadsheid en een richtinggevende zoek
tocht naar sociaal-democratische politiek van de 
toekomst moet allesoverheersend zijn. 

Ik ben daar allerminst somber over. Ik hoop dat 
men niet terugvalt in de automatismen die een 
machtsorganisatie altijd weer bedreigen. 

Oude-klerken-methoden 
Een van de belangrijkste opdrachten voor de mo
derne sociaal-democratie in zo'n permanent denk
en ontwerpproces is het 'fileren' van de bureaucra
tie. Ik zeg 'fileren', omdat het mij niet te doen is om 
een aanval met de botte bijl op alles wat ambtenaar 
is. Ik wil geenszins de suggestie wekken dat minder 
overheid en minder ambtelijke diensten per defini 
tie zullen leiden tot een menselijker maatschappij. 
Integendeel, dat soort vulgair-liberale opvattingen 
leiden over het algemeen juist tot willekeur en ver
loedering in het overheidsapparaat. Het gaat mij 
om de bereidheid om de overheid kritisch door te 
lichten, omdat in heel veel gevallen ons huidige 
bureaucratische model volstrekt niet meer opge
wassen is tegen de eigenlijke taken. De sociale com
plexiteit van de samenleving, de gelaagdheid van 
onderlinge afhankelijkheden, de individualisering 
van de burger die tegelijkertijd een soort collectief 
markt-object is, heeft vaak geleid tot ondoordring
bare sociale bastions. Dat is de realiteit. Maar de 
bureaucratie beseft dat nog niet. En dat onvermo
gen strekt zich te vaak uit tot het politieke systeem, 
tot gemeenteraden, tot bijna permanent vergade
rende commissies van bijstand, waardoor ook in de 
lokale democratie het zicht afneemt en het politieke 
initiatief eerder uitzondering is dan regel. 

I I 5 
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Er worden nog teveel oude-klerken-methodes in 
Nederland gehanteerd. Dat alles wordt thans voor
zien van loze leuzen over de burger als 'klant', de 
overheid als 'produkt' en de dienstverlening als 
'kwaliteit'. Het is van groot belang dat wij veel con
sequenter nadenken over. de rol en de taken van de 
bureaucratie. Want een hyper-complexe maat
schappij heeft een bureaucratie nodig die pluriform 
is, een bureaucratie waarin de bureaucraten niet 
alleen maar angstig proberen precedenten te ver
mijden om voor de rechtstaat de schijn van gelijk
heid te behouden, maar waar de bureaucraten uit
voerders en medearchitecten van de politieke 
bestuurders durven te zijn. 

Net als grote ondernemingen verkeren we mid
den in een zoektocht naar uitvoeringsmodellen die 
humaan zijn en die tegenwicht bieden aan de nei
ging alles uit te besteden en te privatiseren. Maar 
juist in een samenleving als de onze is een goede 
bureaucratie de hoeder van het algemeen belang. 
Dat klinkt ouderwets, maar het gaat in die beteke
nis om bescherming, rechtmatigheid en rechtvaar
digheid. 

De David Lopes Dias-prijs 
Congres, vrienden van de PvdA. Ik rond mijn 
betoog af. Ik dank u allen, activisten, raadsleden, 
wethouders, afdelingsbestuurders, voor uw steun 

en tegenspraak de afgelopen jaren. lk vond het een 
eer voorzitter van de PvdA te zijn. We begonnen, 
schreef ik al eerder, aan een ongewis avontuur. Er is 
geen enkele aanleiding om zelfgenoegzaam te ron
ken over doorbraken en resultaten. De burgers, de 
kiezers, de activisten en sympathisanten zullen op 
enigerlei wijze laten merken of de sporen die we 
getrokken hebben fundamenteel waren voor de 
bevrijding van de PvdA uit een benarde en verstik
kende positie. Ik heb geweldige jaren met u en 
velen buiten de partij beleefd. 

Als laatste eigenzinnige daad stel ik daarom - als 
een afscheidsgeste - een prijs in ter ere van David 
Lopes Dias, wethouder en activist voor de SOAP, 

een boegbeeld voor hedendaagse volksvertegen
woordigers, voor activisten en andere politiek 
geëngageerden die, beïnvloed door de politieke 
strijd voor humaniteit en egaliteit, de toekomst wil
len beïnvloeden. 

Deze prijs van j so.ooo,- is tot stand gekomen 
door vele bijdragen, en zal elke twee jaar worden 
uitgereikt aan iemand, een wethouder, een raads
lid, een afdelingssecretaris of een Europees parle
mentslid, die de praktijk van de volksvertegen
woordiger op scherp zet. Aan Emmy Lopes Dias, 
een van de pioniers van Nieuw Links, wil ik als eer
ste het symbool van de prijs, een portret van Lopes 
Dias, overhandigen. 
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Lang leve het 
poldermodel! 

Arie van der Zwan heeft 
zich de afgelopen tijd tot 
twee keer toe in de kolom
men van dit blad uitgespro-

Een reactie op 
Van der Zwan' 

kondigen, kan nauwelijks 
meer aan haar juistheid 
worden getwijfeld. 

Toch is deze standaard-
ken voor een radicale draai visie van toegenomen on
van de sociaal democratie. 2 

In het eerste artikel laat hij 
zien hoe de afgelopen jaren 
de inkomensverschillen zijn 
toegenomen en hoe de 
sociale tegenstellingen in 
ons land zich hebben ver-

COEN TEULINGS 
gelijkheid maar fen dele 
juist. De vraag of de inko
mensvcrschillen in Neder
land sinds 198o zijn toege
nomen kent namelijk geen 
eenduidig antwoord. Het 

Als econoom verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam en het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid; redacteurs &.D 

scherpt. In het tweede arti-
kel presenteert hij een programma om deze ten
dens te keren: revival van de nationale staat en 
inperking van de invloed van de wereldmarkt. Het 
tijdperk van de markt en het verval van de nationale 
staat heeft in zijn ogen zijn langste tijd gehad. Het is 
tijd voor een herwaardering. Die herwaardering is 
elders al gaande. De PvdA moet uitkijken niet 
opnieuw de tekenen van de tijd te miskennen en ten 
onrechte als eenling het marktmechanisme te blij
ven omhelzen. 

Van der Zwan's belangstelling voor de inko
mensverdeling is niet nieuw. In de preadviezen van 
de Vereniging voor de Staathuishoudkunde - de 
beroepsvereniging van economen - uit 1 97 3 pleitte 
Van der Zwan voor een inkomensverdeling 'waarin 
geen plaats is voor verschillen op grond van oplei
dingskosten, scholingsinspanning en aangeboren 
talent'. Dergelijke opvattingen zul je tegenwoordig 
niet vaak meer tegenkomen. Met name in zijn eer
ste artikel signaleert Van der Zwan dat de inko
mensverschillen in Nederland sinds 1980 sterk zijn 
toegenomen. Van der Zwan staat in die visie niet 
alleen. Onlangs heeft Paul Kalma in de Volkskrant 
zijn evaluatie gegeven van het beleid van het paarse 
kabinet. De verscherpte sociale tegenstellingen 
speelden in zijn negatieve oordeel een belangrijke 
rol. Ook Flip de Kam heeft in N R c Handelsblad over 
inkomensongelijkheid geschreven. Ook bij hem 
bestaat het beeld dat het niets anders is dan kommer 
en kwel. Waar zo veel autoriteiten deze visie ver-

hangt er maar net vanaf 
waar je naar kijkt. De inko

mensverdeling naar huishouden is inderdaad sche
ver geworden. Een belangrijke achtergrond achter 
deze ontwikkeling is het toegenomen aandeel één
persoonshuidhoudens.J Verder zijn de uitkeringen 
1 5 procent achter gebleven bij de gemiddelde loon
ontwikkeling. Dat alles leidt tot meer ongelijkheid. 
Dat geldt nog veel sterker voor de verdeling van 
vermogen. Het winstherstel, dat onvermijdelijk 
was na het dieptepunt van de winsten in de eerste 
helft van de jaren tachtig, en de daaruit voortvloei
ende stijging van de beurskoersen heeft geleid tot 
een sterke groei van de vermogens van aandelenbe
zitters. Ook het aantal zelfstandigen is na jaren van 
aanhoudende daling sinds 198o weer toegenomen. 
Onder zelfstandigen tref je zowel mensen die nau
welijks iets aan hun bedrijfje overhouden als welva
rende veelverdieners. Al deze tekenen lijken de 
stelling van Van der Zwan, Kalma en De Kam te 
bevestigen: de Nederlandse inkomensverdeling 
klapt geleidelijk uit elkaar. 

Dat beeld wordt echter niet bevestigd door de 
ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend 
zijn er meer deeltijdbanen gekomen. Wie minder 
uren werkt krijgt navenant minder salaris. Als we 
dat effect buiten beschouwing laten door de uurlo
nen als uitgangspunt te nemen, zijn er geen tekenen 
van een toenemende ongelijkheid. Ondanks de 
bevriezing van de minimumlonen en ondanks alle 
pleidooien voor meer loondifferentiatie en loon
flexibiliteit, zijn de beloningsverschillen eerder af-
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dan toegenomen. Eén van de belangrijkste factoren 
bij beloningsverschillen is het opleidingsniveau van 
de betrokkene. Een veel gebruikte maat voor belo
ningsverschillen is dan ook het percentage dat 
iemand gemiddeld genomen meer gaat verdienen 
door één jaar langer op school te blijven. Dat per
centage is geleidelijk gedaald van acht procent in 
I 980 naar zes procent in I 995· Dit geheel in tegen
stelling Verenigde Staten, waar de opbrengst van 
een jaar extra onderwijs in de loop van de jaren 
tachtig met een kwart is toegenomen. 

Nu zou je kunnen denken dat aan al deze nuances 
geen .behoefte is. Er zijn tal van indicaties voor een 
toegenomen ongelijkheid, en dat moet maar vol
doende zijn voor een politiek oordeel. In het poli
tieke bedrijf is immers geen plaats voor fijnzin
nigheden. Met deze benadering worden twee cru
ciale aspecten over het hoofd gezien. Allereerst 
betekent het feit dat jui t de loonverschillen niet 
zijn toegenomen, dat de arbeidsmarkt niet de voor
naamste bron van ongelijkheid is. Winstherstel, het 
beleid gericht op een groter verschil tussen loon en 
uitkering, en de gewijzigde samenlevingsvormen 
zijn veel belangrijker, de Nederlandse arbeidsmarkt 
was de afgelopen jaren juist de meest stabiele fac
tor. 

Ten tweede contrasteert de ontwikkeling in 
Nederland scherp met die in een aantal andere 
OECD-landen.4ln landen als de Verenigde Staten, 
Australië en Nieuw-Zeeland is sprake van e n 
scherp toenemende inkomensongelijkheid. In de 
meeste van deze landen waren de inkomensver
schillen vanouds al groter dan in Nederland. 
Echter, dat verschil is in de jaren tachtig verder toe
genomen. Dit geldt nog veel sterker voor het 
Verenigd Koninkrijk, waar het dereguleringsbeleid 
van Thatcher zijn sporen heeft nagelaten. Verge
leken met de ontwikkeling in die landen is alles wat 
zich in Nederland heeft afgespeeld slechts kinder
spel. De ontwikkeling in Nederland laat zich beter 
vergelijken met die van andere landen op het Euro
pese vasteland, zoals Duitsland en België, waar de 
inkomensverschillen min of meer ongewijzigd zijn 
gebleven. 

Mijn bezwaar tegen Van der Zwan's analyse is dus 
dat hij met name in zijn tweede artikel min of meer 
achteloos de mening copieert van Amerikaanse api

nion leaders. In de Verenigde Staten zijn zorgen over 
de exploderende inkomensverdeling volstrekt te
recht. Die zorgen kunnen niet klakkeloos naar 
Nederland worden vertaald, simpelweg omdat de 
situatie in Nederland anders van aard is, en voor 
zover er een probleem is, dan in ieder geval van 
veel beperktere omvang. In Nederland kunnen wij 
beter onze zegeningen tellen. Ik kom daar in de 
conclusie van dit artikel op terug. 

Inkomensverdeling en internationalisering 

Hoewel Arie van der Zwan zich dus ten onrechte 
zorgen maakt om de snel toenemende inkomens
verschillen in ons land, blijft het natuurlijk van 
belang om na te gaan waarom elders de ongelijkheid 
wel zo sterk toeneemt. Een veel gehoorde verkla
ring voor die toegenomen ongelijkheid is de globa
lisering/internationalisering van de economie. De 
angst voor grote hordes goedkope arbeid uit Azië 
en Oost-Europa leeft in brede lagen. De Portugese 
schilders in de bouwputten van Berlijn spreken tot 
de verbeelding. Ons land zou worden weggespoeld 
in de golf van internationale concurrentie. Jan 
Timmer is een fervent aanhanger van deze gedach
te, evenals Geelhoed in zijn laatste nieuwjaarsbood
schap in ESB. Ook Arie van der Zwan wil hierin 
geloven. Zijn oplossing voor het probleem is echter 
een andere dan die van Timmer en Geelhoed, 
getuige in ieder geval zijn steun voor het protectio
nistische programma van Lind in het tweede van de 
eerder genoemde artikelen. Nederland (dan wel 
Europa) moet zijn grenzen sluiten voor de hordes 
uit het Oosten, zo luidt het devies. 

Los van de vraag of dat voor Nederland mogelijk 
is, is de diagnose van de problemen correct? Is de 
toegenomen inkomensongelijkheid in de Verenigde 
Staten het gevolg van de globalisering? Voor dege
nen die zich in die vraag nader wûlen verdiepen is 
het boekje van Paul Krugman, 'borreltafelecono
mie', zeer de moeite waard. Allereerst is het nuttig 
iets te weten over de staat van dienst van de auteur. 
Krugman is een van de meest vooraanstaande Ame-

1 • Dit artikel is e n bewerking van een 
op de w os-conferentie ' Inzake beginse
len' (Jo januari 1997 in de Rode Hoed 
in Amsterdam) gehouden voordracht . 

pp. 257-273 en A. van derZwan, 
Verlicht nationalisme als uitdaging voor 
paars, Socialisme &..Democratie 54 ( 1997) 
I, pp. 15-26. 

4· W. Roorda en E. Vogels, Concurre
rende Arbeidsverhoudinaen, Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Werkdocument 33, paragraaf 7. 2; 
fncome distribution in o ECD countries, 2. A. van der Zwan, 'Bestaat er voor het 

socialisme nog een herkansing', Socia
lisme &..Democratie 53 ( 1996) 5, 

3· P. Hendrikx, Inkomensongelijkheid 
en tweedeling, Economisch Statistische 
Berichten, • 9 9 7. 

-
~~--- -

o ECD 1995, p. 8o 
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rikaanse economen, met een aantal baanbrekende 
bijdragen, van wisselkoersen tot de economie van 
de grote stad. Hij is een kandidaat voor de Nobel 
prijs. Het boekje is overigens niet de privé-mening 
van één econoom. Het is gebaseerd het geduldige 
onderzoek van een reeks economen. 

Wat beweegt een topeconoom als Krugman om 
zich te wagen aan het schrijven van populair-weten
schappelijke boekjes? Die motivatie is eenvoudig: 
ergernis. Krugman ziet met lede ogen aan wat de 
eerdergenoemde Amerikaanse 'opinion leaders' 
over internationale handel te melden hebben. Die 
'opinion leaders' verkondigden in de Verertigde 
Staten ongeveer dezelfde theoriëen als Timmer en 
Van der Zwan in Nederland: de angst voor de toe
genomen internationalisering. Het zijn in Amerika 
ook hetzelfde soort mensen dat zich op deze martier 
in het debat mengt: Minister van Arbeid R. Reich, 
de president-directeur van Apple, om een paar 
voorbeelden te noemen. 

· Krugman laat aan de hand van simpele eerste
jaars modelletjes van internationale handel zien wat 
wel en wat geen denkbare uitkomst is van het han
delsproces. Een algemene verarming van een land is 
dus niet denkbaar. Wat wel denkbaar is, is dat 
bepaalde klassen erop achteruit gaan. Dat kan ech
ter alleen gebeuren als de exportproducten van de 
nieuwe handelspartners geleidelijk minder waard 
worden ten opzichte van andere producten. Krug
man laat zien dat er feitelijk niets aan de prijsver
houdingen tussen producten is ·veranderd. Boven
dien is het kwantitatieve belang van de handel met 
de D rde Wereld simpelweg te gering om een 
groot effect op de inkomensverdeling in de 
Verenigde Staten te kunnen hebben.5 

Voor Krugman heeft de discussic ook een per
soonlijke tintje. Zijn wetenschappelijke reputatie is 
voor een belangrijk deel gevormd door de analyse 
van een nieuw type theorieën waarin landen wel 
achterop kunnen raken door internationale handel. 
In een dergelijke wereld zou 'handelspolitiek' 
(lees: protectionisme) en 'aktief industriebeleid' 
(lees: staatssteun aan nog rtiet renderende bedrij
ven) misschien wel een positief effect kunnen heb-

ben. Empirisch onderzoek op basis van dit soort 
theorieën laat echter zien dat het kwantitatieve 
belang hiervan gering is. Vandaar dat Krugman nu 
ten strijde trekt tegen degenen die zijn theorieën 
misbruiken. 

Internationalisering is dus rtiet de oorzaak van de 
toegenomen belortingsverschillen. Voor een klein 
land als Nederland is dat een ware opluchting, want 
protectionisme en afsluiting van de wereldmarkt, 
zoals Van der Zwan in zijn tweede artikel voorstelt, 
zou op Nederlandse schaal dramatische gevolgen 
hebben. 

Inkomensverdeling en instituties 

Als internationalisering dan niet de oorzaak is, wat 
verklaart dan wel toename van de beloningsver
schillen in onder andere de Verenigde Staten? Een 
eerste verklaring is de aard van de technologische 
ontwikkeling. De opkomst van de informatietech
nologie heeft inpakkers en ponstypisten vervangen 
door robots en electronische leeseenheden. Daar
voor in de plaats is de vraag naar hooggekwalifi
ceerde arbeidskrachten toegenomen. In die be
roepsgroepen waarin de vraag toeneemt gaan de 
lonen omhoog, daar waar de vraag afneemt gaan de 
lonen omlaag. De toegenomen inkomensongelijk
heid in de Verenigde Staten is dus niet het gevolg 
van een sterke toename van het aantal 'hamburger 
banen', zoals zo vaak wordt beweerd. Het is eerder 
omgekeerd. Doordat er zo weinig 'hamburger 
banen' zijn en zoveel banen voor toptalent, daarom 
nemen de lonen in de hamburger sector af. 

Echter, technologie is zeker niet de enige factor. 
Veranderingen in de instituties op de arbeidsmarkt 
spelen een minstens even grote rol. Tussen 1979 en 
1 990 is het federale minimumloon in de Verenigde 
Staten met 40 procent verlaagd. Tot voor kort was 
de heersende wijsheid dat minimumlonen weinig 
effect hebben, zowel op de werkgelegenheid als op 
de loonverdeling. Die eerste wijsheid staat nog 
recht overeind. In een recent onderzoek van 
Fortin, DiNarde en Lemieux6 wordt met de twee
de wijsheid afgerekend. Simpele plaatjes van de 
loonverdeling laten zien dat de verlaging van het 

5. Marcel van Dam meende hier de re
den te hebben evonden om de resultaten 
van Krugman als voor Nederland irrele
vant ter zijde te kunnen schuiven: voor 
Nederland is internationale handel van 
veel groter belang dan voor de Verenig
de Staten. Het argument van de topeco-

noom van de vAR A houdt echter geen 
stand. Het grootste deel van de Neder
landse handel vindt plaats met on om
ringende landen. Dergelijke handel is 
vcrgelijkbaar met handel tussen staten 

binnen de Verenigde Staten. Als je daar
voor corrigeert ziet het beeld er voor 

Nederland niet wezenlijk anders uit 
dan voor de Verenigde Staten. 
6. J. DiNardo, N.M. Fortin en 
T. Lemieux, Labor market institutions 
and the distribution of wages, 1973 -
199 2, a semiparametrie approach, 
Econometrico, 1996, pp. 1 oo 1- 1044. 
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minimumloon ongeveer een kwart van de toename 
van de ongelijkheid verklaart. Zij laten verder zien 
hoe ook de voortgaande onttakeling van de Ameri 
kaanse vakbeweging van invloed is op de toegeno
men loonspreirung. 

Voor het Verenigd Koninkrijk, het land waar de 
ongelijkheid het sterkst is toegenomen, geldt een 
soortgelijk verhaal. Het dereguleringsbeleid van 
Thatcher, de inperking van de macht van vakbon
den en het afschaffen van de minimumlonen heeft 
geleid tot een aanzienlijke toename van de inko
mensongelijkheid . Iets soortgelijks geldt voor 
Nieuw-Zeeland, waar een algehele deregulering 
van de arbeidsmarkt heeft plaatsgevonden. 

Meer in het algemeen blijkt enige coördinatie in 
loonvorming bij te dragen aan een beperking van de 
inkomensverschillen. Een vergelijking van de loon
verdeling in verschillende landen leert dat in landen 
met corporatistische structuren, zoals Nederland, 
Oostenrijk en Duitsland, of met 'gecentraliseerde' 
loonvorming, zoals Zweden, de beloningsverschil
len tussen werknemers met een sterke en met een 
zwakke machtspositie veel kleiner zijn dan in lan
den zonder coördinatie, zoals de Verenigde Staten 
en Canada en sinds Thatcher het Verenigd Konink
rijk.7 De instituties voor loonvorming verklaren 
een belangrijk deel van het verschil in loonspreiding 
tussen continentaal Europa enerzijds en Canada en 
de Verenigde Staten anderzijds. 

Inkomensverdel i na en de sociaal-democratie 
Het afgelopen decennium is door economen veel
vuldig de stelling verdedigd dat meer inkomenson
gelijkheid onvermijdelijk was om werk te creëren 
en de economie uit het diepe dal van jaren tachtig te 
krijgen . Dit is het beroemde dilemma tussen doel
matigheid en rechtvaardigheid : door via inkomens
beleid alle inkomensverschillen weg te nemen, ver
dwijnt ook de prikkel om te werken, en meer in het 
algemeen, om zich in te spannen. Voor de sociaal
democratie was dit niet altijd een prettige bood
schap. 

Vanuit dit perspectief bezien heeft Nederland de 
afgelopen tien jaar een topprestatie geleverd. De 
economische ontwikkeling sinds 198o kan als volgt 
worden samengevat. In Europa (exclusief het 
Verenigd Koninkrijk) zijn de rëele lonen gestegen 
en zijn de inkomensverschillen niet of nauwelijks 
toegenomen. Tegelijkertijd is echter ook de groei 
van de werkgelegenheid gestagneerd. In termen 
van het genoemde dilemma: wel rechtvaardigheid 
(geringe inkomensverschillen), maar geen doelma
tigheid (veel arbeidskracht blijft onbenut). 

In de Verenigde Staten is het beeld precies 
omgekeerd. De inkomensverschillen zijn sterk toe
genomen, voor de meerderheid van de werkne
mers is de koopkracht zelfs achteruit gegaan (één 
van de redenen waarom Clioton vijf jaar geleden 
Bush kon verslaan). Tegelijkertijd is de werkgele
genheid fenomenaal gegroeid. 8 Kortom: wel doel
matigheid, geen rechtvaardigheid. 

Nederland verenigt het beste van deze twee 
werelden. De lonen zijn in Nederland de afgelopen 
jaren ongeveer gelijk gebleven, waarmee ons land 
het midden houdt tussen de rest van Europa en de 
Verenigde Staten. De ongelijkheid is in Nederland 
veel minder toegenomen, en dan nog hoofdzakelijk 
als gevolg van factoren die buiten de arbeidsmarkt 
liggen, zie de beschouwing aan het begin van dit 
artikel. De groei van de werkgelegenheid is echter 
vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. Dit 
verschijnsel doet zich voor sinds 1985, ver voor de 
recente eufori e over het Poldermodel. 9 Nederland 
heeft binnen het dilemma van doelmatigheid versus 
rechtvaardigheid dus. de beste strategie gevonden: 
veel nieuwe banen met slechts een beperkte toena
me van de ongelijkheid. Dit is wat ik bedoel met de 
uitspraak: laten wij onze zegeningen te llen. 

Dit is een merkwaardig moment in de geschiedenis 
van de sociaal democratie. Het akkoord van Wasse
naar in 198 2 was een keerpunt in het sociaal econo
misch beleid . Feitelijk werd daar erkend dat de 
nivellering te ver was doorgeschoten: 'Werk moet 

1· Zie C.N. Tculings, De toekomst van de 
vakbeweaina, Welboom uitgeverij, 1996, 
of voor een beknopte weergave, C.N . 
Tculings, Corporatisme in de loon
vorming, paradoxale conclusies, s&P 

opgeleide mannen is ook daar in het 
afgelopen decennium sterk gedaald en 
ligt thans op hetzelfde niveau als in 
Nederland. 

kan worden toegeschreven aan het 
Paarse kabinet. In dat geval valt er van
zelfsprekend weinig met zekerheid te 
zeggen, omdat het toeval binnen één 
kabinetsperiode een grote rol speel t. 
Een simpele vergelijking van de werkge
legenheidsgroei in vcrschillende landen 
sinds 1985 laat echter geen ruimte voor 
de intellectuele distantie die De Bcus zo 
manmoedig betracht. 

53 ( 1996) 2, pp. 79-86 . 
8. Dit wil overigens niet zeggen dat de 
V crcnigde Staten geen 'onderkant' pro
bleem kent, zoals veelvuldig wordt be
weerd. De participatie van lager 

9· Wat Jos de Beus beweegt om zo deni
grerend over het succes van het polder
model te spreken ontgaat mij, zie: 'De 
veerkracht van de sociaal democratie', 
s&P 54 (1997) 1, pp. 1- 14. 
Vermoedelijk kijkt hij alleen naar wat 
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weer lonen' (zie het dilemma van doelmatigheid 
versus rechtvaardigheid). De prikkel om te werken 
was te ver uitgehold. Voor de PvdA was deze con
clusie moeilijk te aanvaarden. Als verdediger van de 
solidariteit heeft zij de eerste 1 o jaar aan de kant 
gestaan, uitgesloten van regeringsmacht. Vanaf 
199 2 heeft de PvdA de draai gemaakt. Er volgde de 
erkenning, grotendeels impliciet, van de noodzaak 
van het beleid 'werk moet weer lonen'. Die erken
ning kon niet anders dan gepaard gaan met grote 
verwarring, diepe wonden en veel pijn. Wie herin
nert zich niet de dramatisd1e w A o episode? 

Thans worden de vruchten van het beleid dat 
sinds 1 9 8 2 is gevoerd voor iedereen zichtbaar. Wat 
moet in dat tijdsgewricht de lijn van de sociaal
democratie zijn? Moet de PvdA krokodillentranen 
plengen over de toegenomen inkomensongelijk
heid, zoals De Beus, Kalma, Van der Zwan en De 
Kam doen? Moet zij proberen de erkenning van 
'werk moet weer lonen' ongedaan te maken en 
terugkeren naar het nivelleringsbeleid van de jaren 
zeventig? Of moet zij zich de vruchten toeëigenen 
en, met erkenning van de armoede-problemen aan 
de onderkant, staan voor het uitgangspunt 'werken 
moet weer lonen' . 

Mijn keus daarin is duidelijk: je zit nu op de 
haverkist, blijf daar dan ook zitten, en maak hem 
niet open om te kijken of er nog rotte appelen in 
zitten. 

Verkiezingsstrategie 

• Een veel gehoord bezwaar tegen deze lijn is dat het 
de PvdA de mogelijkheid ontneemt om zich te 
profileren . Als alle grote partijen het beleid 'werk 
moet weer lonen' verdedigen, wat is dan de identi
teit van de PvdA. Ik deel die zorg niet. Nederland 
heeft veel extra banen 'gekocht' voor een slechts 
beperkte toename van de inkomensverschillen. Dat 
is te danken aan wat is gaan heten het poldermodel, 

wat mij betreft een geuzenaam. 10 Dit poldermodel 
biedt de PvdA een ideaal profileringspunt ten 
opzichte van haar grote tegenpool van dit moment, 
de vvo. Bolkestein heeft het poldermodel tot de 
bron van alle ellende uitgeroepen. Zelfs nu de eufo
rie heeft toegeslagen, blijft hij zich tegen het model 
verzetten. De jongste geschiedenis heeft echter zijn 
ongelijk bewezen. Een beter profileringspunt is niet 
voor handen: de PvdA wil werkgelegenheid, maar 
zo veel mogelijk met behoud van solidariteit . Dat is 
precies wat het poldermodel ons heeft geleverd. 

Hoewel de PvdA niet aan de wieg van de weder
opstanding van het poldermodel heeft gestaan (ere 
wie ere toekomt, de PvdA zat toen in de oppositie), 
past het model in de traditie van sociaal-econo
misch beleid van de PvdA sinds de oorlog. De eco
nomisch rampzalige jaren zeventig zijn achteraf 
beschouwd niet meer dan een kortstondige onder
breking. Zoals de peilingen laten zien, heeft de 
PvdA haar geloofwaardigheid als bestuurder van dat 
model herwonnen. Het zou dwaasheid zijn om die 
'asset' nu te verkwanselen. 

Indien de PvdA bij de komende verkiezingscam
pagne kiest voor deze strategie, dan ligt feitelijk 
slechts één gevaar op de loer. Na zonneschijn komt 
ook weer regen. De PvdA heeft van de jaren zeven
tig geleerd dat je alleen een solidair model kunt 
besturen als je ook verantwoordelijk wilt zijn voor 
de pijnlijke ingrepen die bij tijd en wijlen nodig 
zijn . Ook de komende jaren zullen lastige proble
men zich aandienen. De participatie van ouderen is 
in Nederland veel te laag: tussen de 55 en 6o jaar 
werkt nog maar vier van de tien mannen, boven de 
6o jaar is dat zelfs één op de tien. Met de vergrijzing 
voor de boeg is dat een te zware last. Ook de pro
blemen in de w A o zijn nog niet voorbij. Als de 
PvdA dat soort problemen onder ogen blijft zien en 
bereid is na te denken over oplossingen dan wacht 
haar een grote toekomst 

r o. Ik deel dus het oordeel van Van der 
Zwan dat een volledig marktmodel onge· 
loofwaardig is. Ik verschil met hem van 
inzicht over de vraag of die constatering 
een breuk dan wel een continuering is 
van het beleid dat de PvdA de afgelopen 
kabinetsperiode heeft uitgedragen. 

I 2 I 
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FNV en PvdA: 

Terwijl de PvdA de waar
schuwing in het nog immer 
geldende beginselprogram 
- dat zij moet oppassen de 
puinruimer van het kapita-

Een anti

kapitalistisch 

bondgenootschap] 
dan vroeger. Maatschappe
lijke tweedeling en ook 
verdere sociale diff'eren
tiatie aan de goede kant van 
de streep hebben hun so

lisme te worden - vergeten 
schijnt te zijn, lijkt ook de 
vakbeweging zichzelf nog 
slechts als een arbeids
marktpartij te beschouwen 
en niet langer als emancipa-

STAN POPPE 
ciaal-politieke consequen
ties. Hooguit dertig pro
cent van de werknemers 
rekent zichzelf tot de 
'arbeidersklasse' (maar 

Voormali a beleidsadviseur Industriebond N vv; 
oud- Tweede Kamer- en partijbestuurslid PvdA 

tie- en hervormingsbewe-
ging. De invloed van het neo-liberalisme is tot in de 
PvdA en de vakbeweging doorgedrongen. De om
helzing van de markteconomie door de leiding van 
beide organisaties zal het in de toekomst verder 
bemoeilijken de langzamerhand gegroeide kloof te 
overbruggen tussen wat natuurlijke bondgenoten 
zouden moeten blijven, PvdA en FNV. Die kloof 
moet naar mijn mening juist nu worden overbrugd 
omdat, in ouderwetse termen uitgedrukt, de beide 
armen van de arbeidersbeweging elkaar in deze tijd 
van losgebroken kapitalisme dringender nodig heb
ben dan ooit. 

Sociaal-democratie en vakbeweging staan niet 
pas nu op een scheiding van wegen. Dat van elkaar 
weggroeien is ook al veel eerder begonnen dan in 
198 1 bij de Ziektewet-crisis. Het is veeleer een 
consequentie van het door beide organisaties, ieder 
op eigen terrein, opgaan in het beleid van alledag en 
het wegebben van de gezamenlijke maatschappij
kritische inspiratie. Het is daarbij de vraag of vast
gehouden kan worden aan het overkoepelende 
begrip 'de arbeidersbeweging'. Het volgens mij 
noodzakelijke informele bondgenootschap tussen 
vakbeweging en PvdA kan geen exclusieve bewe
ging zijn van arbeiders, zelfs niet alleen van werk
nemers. Sterker: ook in de vakbeweging voelen 
velen zich niet meer thuis bij de naam 'arbeidersbe
weging'. De wereld is, sinds de bloeiperiode van de 
min of meer verenigde socialistische en/ of katho
lieke arbeidersbeweging, nogal radicaal veranderd. 
De verschillen tussen werknemers zijn veel groter 

juist die dertig procent is 
betrekkelijk slecht georga

niseerd en brengt ook vaak zijn of haar stem niet 
eens meer uit); dertig tot veertig procent van de 
werknemers is sterker georganiseerd, heeft meer of 
minder diep in zijn hart wel sympathie voor links, 
maar velen willen beslist geen arbeider heten. En 
dan is er nog minstens 30 procent die voor vakbond 
noch linkse politiek ooit te vinden zal zijn . Ik 
betwijfel, met alle nostalgie die dit ook bij mij per
soonlijk oproept, of wij moeten proberen het 
begrip arbeidersbeweging in ere te herstellen. Dat 
zullen veel FNv-leden (en toekomstige FNV-leden) 
niet willen en het woord is ook in de PvdA weinig 
meer gehoord sinds de partij zich al bij haar oprich
ting in 1946 richtte tot de 'werkers van hoofd en 
hand' en de term 'klassestrijd' voortaan vermeed. 
Eigentijdse bewegingen roep je op door in eigen
tijdse woorden aandacht te vragen voor maatschap
pelijke misstanden die wel degelijk veel mensen uit 
verschillende groeperingen zorgen baren. 2 

Losseslasen kapitalisme 
De term arbeidersbeweging mag dan minder 
opportuun zijn geworden, de maatschappelijke 
omstandigheden vergen wel een bondgenootschap 
- informeel, maar niet incidenteel - tussen linkse 
politieke partijen en vakbeweging. Gericht op het 
door gezamenlijke machtsvorming weer onder 
controle krijgen van wat ik al aanduidde als 'het los
geslagen kapitalisme'. Sommigen zullen bij deze 
terminologie hun wenkbrauwen fronsen, maar het 
is mijns inziens bepaald niet ouderwets en wel 
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degelijk een juiste aanduiding van wat onze samen
leving bedreigt. Vakbeweging en sociaal-democra
tie hebben in honderd jaar strijd veel van hun doel
stellingen kunnen bereiken langs twee wegen: de 
nationale wetgeving en de collectieve arbeidsover
eenkomst. In de stembus tellen, anders dan op de 
markt, alle burgers gelijk mee en door organisatie 
wisten arbeiders tegenwicht te bieden aan het ver
deel-en-heers van ondernemers. Dankzij een daar
mee opgebouwd relatief evenwicht tussen kapitaal 
en arbeid ontstond de verzorgingsstaat met een tot 
dan toe ongeëvenaard niveau van welvaart voor de 
meeste mensen. Al was het bepaald geen sociaal 
paradijs, zoals nu wel eens wordt beweerd. 

Welnu, de sociale achteruitgang die we sinds de 
jaren tachtig beleven is voor een belangrijk deel het 
gevolg van het feit dat door de internationalisering 
van de economie dat betrekkelijke evenwicht tus
sen kapitaal en arbeid is verbroken. Nationale 
vakbonden kunnen minder bereiken, omdat het 
internationale bedrijfsleven de produktie veel ge
makkelijker naar andere landen kan verplaatsen en 
doordat het wegvallen van grenzen de ruimte voor 
nationaal beleid steeds geringer maakt. Regeringen 
en politieke partijen staan ook onder de druk van 
het risico dat ondernemingen uitwijken naar landen 
met een geringere belastingdruk of met meer 
onderdrukking van arbeiders. Het flitskapitaal 
vliegt met een grote snelheid rond de aarde en 
komt telkens weer daar terecht waar het meest kan 
worden verdiend. Onze traditionele wapens, wet
geving en de CAO, hebben een geringere betekenis 
gekregen . Het kapitalisme heeft zich voor een 
belangrijk deel weer weten te onttrekken aan de 
beperkingen van nationale wetten en contracten. 
Daarbij komt dat de technologie de machtsbasis van 
de vakbeweging heeft ondermijnd en de verdeeld
heid onder de vroegere arbeidersklasse heeft ver-

scherpt. Voorzover alle werknemers gezamenlijk 
nog kunnen worden aangeduid als de 'onzelfstandi
ge beroepsbevolking' vormen zij hoogstens een 
Klasse an sich, maar bestaat er geen breed gedragen 
klassebewustzijn van een Klassefür sich. 

Volgens hun programma's streven vakbeweging 
en sociaal-democratie nog steeds naar nagenoeg 
dezelfde lange-termijn-doelstellingen. Men tracht 
maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden en de 
werknemersemancipatie en economische democra
tie verder te brengen. In de praktijk hebben ze ech
ter te maken met de verslechterde machtsverhou
dingen tussen kapitaal en arbeid en de verminderde 
mogelijkheden voor de nationale overheid om de 
sociaal-economische ontwikkeling te beïnvloeden. 
De zogenaamde vrije markteconomie beperkt de 
vrijheid om tot een rechtvaardiger samenleving te 
komen. Sterker: het kapitalisme schept opnieuw 
steeds onrechtvaardiger verhoudingen. Op allerlei 
terreinen: 

Werkaeleaenheidsbeleid. Duizenden mensen blij
ven aan de kant staan, terwijl er nog zoveel te doen 
is. Arbeid is immers voor ondernemingen slechts 
een zo laag mogelijk te houden kostenpost en de 
overheid heeft de middelen niet om werk te schep
pen in notabene de meest dringende maatschappe
lijke behoeften: betaalbare woningen, onderwijs en 
gezondheidszorg. Integendeel: er wordt op bezui
nigd. 

lnkomensverhoudinaen. De kapitalistische econo
mie roept de veel te grote inkomensverschillen 
welhaast automatisch op, al was het maar via de 
geïnvesteerde winsten, die voor een belangrijk deel 
via koerswinsten, rente en dividenden worden 
omgezet in arbeidsloos inkomen voor een klein 
deel van de bevolking. En ook doordat men in dit 
systeem de arbeidsmotivatie van de 'calculerende 
burger' vrijwel uitsluitend tracht te bevorderen via 

1. Dit artikel is voor een deel gebaseerd 
op mijn bijdrage aan de het Spiekman
debat 'De arbeidersbeweging op de 
tweesprong' te Hoogezand op t 8 okto
ber 1996. Het initiatieftot deze bijeen
komst was genomen door een commis
sie, bestaande uit ]os de Beus, Gerda 
Bosma, Ed van Eijbergen en Teun-Jan 
Zanen. De naamgever van dit debat. 
Hendrik piekman(1874-1917), was 
een in Hoogezand-Sappemeer geboren 
Groningse vakbondsman, een van de 
twaalf'apostelen' (oprichters) van de 
SOAP in 1894. Hij werd na zijn vak
bondswerk in Groningen een pionier 

van de socialistische arbeidersbeweging 
in Rotterdam. Zijn standbeeld staat daar 
in de volkswijk Spangen. 

de organisatorische eenheid uit de 
dertiger jaren, dan heeft hij gelijk. Een 
dergelijke verhouding vind ik inderdaad, 
gezien de inmiddels opgetreden maat
schappelijke veranderingen, niet alleen 
onmogelijk maar in beider belang ook 
ongewenst. Dat wil niet zeggen dat de 
beide partners elkaar niet als-bondgeno
ten zouden kunnen en zelfs moeten 

2. Uit het verslag van het Spiekman
dcbat, door Teun-Jan Zanen geschreven 
in de PvdA-Nieuwsbrief wERKnemers 
van november j .I., blijkt dat Zanen mijn 
reserve tegenover het begrip arbeiders
beweging betreurt. Hij is bang dat met 
het niet meer streven naar 'een institu
tionele of vanzelfsprekende samenhang 
tussen PvdA (of linkse politieke forma
tics) en de vakbeweging' het kind met 
het badwater wordt weggegooid. Als hij 
met ' het kind' bedoelt een herstel van 

zien. Het zijn immers bondgenoten, die 
elkaar dikwijls hard nodig hebben en bij 
hun beleidsbcpaling meer rekening zou
den moeten houden met elkaars positie 
dan tegenwoordig gebruikelijk schijnt. 
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het stimuleren van hebzucht en rivaliteit, dat wil 
zeggen door het scheppen van zoveel mogelijk 
inkomensverschillen tussen werknemers. Prestatie 
moet worden beloond, heet het dan. Ondertussen 
worden de armen armer, blijven de zo goed preste
rende middengroepen gelijk en worden de rijken 
rijker. 

Milieubeleid. Vervuiling ontstaat in de eerste 
plaats omdat de onderneming een eenzijdige, 
bedrijfseconomische doelstelling heeft en de ver
vuilingskasten dus niet in de prijs worden doorbe
rekend, maar afgewenteld op de gemeenschap. En 
ook veel calculerend gemaakte werknemers en 
consumenten staan niet te dringen om milieuschade 
te voorkomen. Mondiaal gezien is het ecologisch 
funest dat het wereldkapitalisme de Derde Wereld 
meesleept in een groeimodel dat op den duur het 
leven op deze planeet bedreigt. 

De bedrijfsverhoudinaen. De vaak geringe betrok
kenheid van werknemers bij hun werk wordt 
gevoed door hun ervaring dat, als het erop aan 
komt, er over hen maar zonder hen beslist wordt. 
Bij fusies en bedrijfssluitingen bijvoorbeeld. Maar 
ook doordat de regeling van iemands persoonlijke 
werk, zijn of haar werkzekerheid en levensritme 
ondergeschikt wordt gemaakt aan bedrijfseconomi
sche belangen. Denk aan het gemak waarmee 
flexibilisering van arbeidskontrakten en onregelma
tige werktijden worden doorgedrukt. 

De cultuur. Het veel bekritiseerde materialisme 
van mensen wordt vooral gestimuleerd door het 
voorbeeld van de beter betaaldenJ, door de recla
me die daar op inspeelt en het verlangen wekt naar 
nieuwe, maar vaak overbodige consumptiegoede
ren. De commercialisering en vervlakking van de 
media, de uitzichtloosheid bij de maatschappelijke 
achterhoede, uitlopend in drugsgebruik en crimi
nele exploitatie daarvan, het zijn in wezen begelei
dingsverschijnselen van de kapitalistische econo
mie. Zoals ook het racistische 'eigen volk eerst' in 
wezen een culturele consequentie is van 'eigen 
belang eerst' van de ongeremde markteconomie, 
speculerend op egoïsme en eigenbelang. 

3. Recent weer naar voren gekomen 
symptomen : ondernemers die in België 

gaan wonen om de Nederlandse belas
tingdruk te ontwijken of de duizenden 
directeuren/ aandeelhouders die een nul
salaris opgeven om de inkomstenbelas
ting zelfs geheel te ontduiken. Meer in 
het algemeen: fiscalisten motiveren de 
overgang naar steeds meer indirecte 

Als de vakbeweging de centrale idealen die in de 
nieuwe ontwerp-Grondslag van de F N v worden 
genoemd - gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid, 
rechtvaardigheid en duurzaamheid - werkelijk wil 
nastreven, dan zal ze onvermijdelijk in botsing 
komen met de economische machten in deze 
samenleving, die staan voor een systeem dat auto
matisch weinigen bevoordeelt boven velen en in 
beginsel weinig boodschap heeft aan natuur en 
milieu. Daarom is voor elk klein resultaat in de 
goede richting machtsbundeling nodig, hulp van 
bondgenoten. De vakbeweging zal ook haar leden 
en de werknemers in het algemeen moeten inspire
ren tot het in hun maatschappelijk gedrag en in hun 
politieke keuze opkomen voor de idealen die vak
bonden, progressieve partijen en grote delen van de 
milieubeweging gemeenschappelijk hebben. Idea
len die in wezen een minder kapitalistische samen
leving veronderstellen. Dat betekent werken aan 
maatschappelijke en politieke bewustwording en 
aan activering van mensen. Helaas moet worden 
geconstateerd dat daar door de bonden sinds het 
begin van de jaren tachtig steeds minder aan wordt 
gedaan. De nadruk wordt tegenwoordig gelegd op 
dienstverlening, op het zich presenteren als 'zaak
waarnemer'. 

De Nederlandse vakbeweging is hiermee, inter
nationaal gezien, allesbehalve een uitzondering. De 
Italiaanse socioloog Baglioni spreekt in een studie 
over de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen 
in de voornaamste West-Europese landen4 over 
een algemene trend tot 'acceptatie van de objectie
ve behoeften van de kapitalistische economie' door 
de vakbeweging, die 'prozaïscher, pragmatischer, 
minder emotioneel is en dikwijls geen radikale 
eisen meer stelt'. Dat is begrijpelijk, gezien vanuit 
de vakbeweging als arbeidsmarktpartij. De machts
verhoudingen zijn in het voordeel van de factor 
kapitaal opgeschoven en in ieder geval is er op de 
korte termijn geen ruimte voor radicale eisen tot 
struktuurhervorming. Daar moet dus ook voor
zichtig mee worden omgesprongen, al was het 
alleen maar om geen onnodige nederlagen te lei-

belastingen met de stelling dat de 
progressie in de directe belastingen vaak 
geheel ongedaan wordt gemaakt via 
allerlei aftrektrucs. Om nog maar niet te 
spreken van de sluipende werking van 
het ' keeping up with the Jones'. 
4· Guido Baglioni en Colin Crouch 
(eds), Europeon Industrial Relations. The 

challenae '?fjlexibility, Sage, Londen 1990. 
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den. De vraag is echter of het daar op den duur bij 
kan blijven, als de vakbeweging tenminste ook in de 
toekomst een dynamiserende factor in de samenle
ving wil zijn. 

De nieuwe FNvGrondslas 
Daarom is het jammer dat van een maatschappijkri
tisch perspectief weinig te bespeuren valt in de 
beoogde vernieuwing van de FNv-grondslag. 
Aanvankelijk werd een voorontwerp gepubliceerd 
dat veel kritiek ondervond. De voorzitter van de 
AbvaKabo, de grootste bond in de F N v, vond dat 
het te weinig visie uitstraalde en noemde het te 
defensief en te zakelijkS. Het thans aan de achter
ban voorgelegde concept-program, waarover op 
een congres in mei 1997 wordt beslist, ademt vol
gens het FNV-bulletin van december jongsleden 
'meer kleur en warmte', maar is inhoudelijk niet 
principieel veranderd. Wel is er een aantal pro
gramma-punten aan toegevoegd: duurzaamheid als 
'centraal ideaal', afwijzing van discriminatie. Som
mige stenen des aanstoots - terugtrekking op de 
'kerntaken' inkomen en arbeid, stilzwijgende aan
vaarding van de bestaande economische orde - zijn 
afgezwakt of anders geformuleerd. Maar gebleven 
is de grote lijn van vernieuwing van het vakbonds
werk, die ook terugkomt in de campagne FNV, m'n 
zaakwaarnemer. In de woorden van het nieuwe ont
werp: 'De FNV is een dynamische organisatie en 
speelt met nieuwe produkten in op nieuwe ontwik
kelingen'. De 'grote lijn van vernieuwing' komt 
mijn inziens toch neer op een wending naar het 
pragmatisme. De veranderingen, vergeleken met 
het voorontwerp zijn vooral cosmetica. 

Zoals hierboven gesteld formuleert het ontwerp 
vijf hooggestemde centrale idealen: gelijkwaardig
heid, solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid en 
duurzaamheid. Het valt op dat in de definitie van 
het begrip vrijheid niet gesproken wordt over de 
realisering ervan in het arbeidsleven. Evenmin over 
de aan vrijheid verbonden verantwoordelijkheid. 
Met andere woorden: arbeiders-emancipatie, zeg
genschap over de doelstelling van de eigen arbeid, 

economische democratie worden niet centraal 
gesteld. Ze worden later in het program wel 
genoemd, maar heel bescheiden uitgewerkt. Zorg
vuldig blijft het program binnen de grenzen van het 
kapitalisme. Het recht op arbeidsloos inkomen van 
kapitaalbezitters wordt niet bekritiseerd. De tegen
stelling tussen private rijkdom en publieke armoede 
wordt niet gesignaleerd. 

Eenzelfde respect voor de kapitalistische econo
mische orde blijkt uit de wijze waarop het begrip 
duurzaamheid wordt uitgewerkt. Er is weliswaar 
geen gebrek aan radicale bewoordingen: 'De eco
nomische ontwikkeling. in Nederland en elders 
richt onherstelbare schade aan in natuur en milieu. 
De roofbouw mag niet doorgaan.', maar vervol
gens wordt alleen gesproken over een 'econo
misch-ecologisch structuurbeleid' dat daarvoor 
nodig is. En in de toelichting wordt dan gesteld dat 
een ander bcheer van natuur en milieu in zekere zin 
leidt tot een omwenteling in het sociaal economisch 
denken. Dat winstgevendheid en aandelenkoers 
struktureel het richtsnoer zijn voor de kapitaalsallo
katie door zelfstandige ondernemingen wordt niet 
eens als probleem genoemd. 

Een derde punt dat opvalt is dat het (ook volgens 
mij noodzakelijke) uitgangspunt van de onafhanke
lijkheid ten opzichte van politieke partijen eigenlijk 
wordt opgerekt tot politieke neutraliteit. Verbaal 
wordt dit ontkend, maar in merkwaardige bewoor
dingen: 'Partijpolitieke onafhankelijkheid betekent 
overigens niet: politieke neutraliteit. 'Op de 
beleidsterreinen die de FNvaktief bestrijkt heeft ze 
uitgesproken opvattingen: opvattingen die de ene 
partij beter zullen bevallen dan de andere'. Politiek 
is voor de vakbeweging blijkbaar alleen interessant 
als er moet worden gelobbied. Een oproep om vak
bandsvriendelijker partijen te ondersteunen, met 
andere woorden een erkenning dat sociale en poli
tieke actie in elkaars verlengde liggen, is in het pro
gram niet te vinden. Wel bevat het program een 
verklaring van eigen incompetentie inzake alge
meen-maatschappelijke oordeelsvorming: 'Op de 
terreinen arbeid en inkomen willen wij de specialist 

5. Cees V rins, 'FNV moet er wat 
steviger tegenaan', N RC Handelsblad, 
2 2 • 1 o- 96. 'Het begrip emancipatie komt 
nauwelijks voor, zeggenschap heet nu 
medezeggenschap, de brede vakbewe
ging wordt gedeeltelijk losgelaten en de 
F N v gaat zich ontwikkelen in de richting 
van zaakwaarnemer'. 
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zijn. Op andere terreinen hebben andere organisa
ties meer autoriteit.' Nog afgezien van de vraag of 
dat waar is, klinkt zo'n zin wel vreemd als men 
tegelijkertijd zegt een brede sociale beweging te 
zijn. 

Ik schenk relatief veel aandacht aan de discussie 
rond de nieuwe FNV Grondslag, omdat deze een 
symptoom is van een al jaren bestaande tendens tot 
ontwikkeling van de FNV tot een 'zaakwaarnemer' 
binnen de maatschappelijke status quo. Deze depo
litisering van de vakbeweging lijkt mij in Nederland 
verder te zijn ontwikkeld dan in andere landen. Dit 
houdt een gevaar in. Een sociale beweging ontstaat 
alleen onder mensen die hun onvrede om kunnen 
zetten in activiteit op basis van geloof aan een bete
re toekomst. Een idealistische of utopische dimen
sie is onmisbaar als drijfkracht om iets structureels 
te veranderen. Men kan misschien terecht zeggen 
dat 'arbeiderszelfbestuur onzin is' (een arbeidsor
ganisatie heeft een breder, maatschappelijk doel), 
maar dat ideaal heeft er in de zeventiger jaren wel 
voor gezorgd dat, tegen alle weerstand in, de 
Ondernemingsraad werd verzelfstandigd. 

Kortom: het nieuwe ontwerp-program is naar 
ik vrees een illustratie van een door pragmatisme 
gedomineerde ontwikkeling van het uiteenvallen 
van een vakbeweaina in louter dienstverlenende vak
bondeé Het geeft op zijn minst geen aanleiding tot 
optimisme ten aanzien van het maatschappelijk 
engagement van vakbonden. 

De zoaenaamd vernieuwde PvdA 
Dezelfde tendens tot aanpassing aan de maatschap
pelijke status quo valt helaas ook te constateren 
voor de zogenaamd vernieuwde Partij van de 
Arbeid. Die is wel heel ver gegaan met zowel het 
bezuinigen op de collectieve voorzieningen, als met 
het omhelzen van marktdenken en deregulering. 
Kun je het bezuinigen tot op zekere hoogte nog 
begrijpen als een onvermijdelijkheid (al had men 
wel sociaal aanvaardbaarder bezuinigingen moeten 
kiezen), dat begrip geldt wat mij betreft niet voor 
het loslaten van klassieke sociaal-democratische 
doelstellingen zoals de gemeenschapsverantwoor
delijkheid voor collectieve voorzieningen. Het is 
een schrale troost dat achterafThijs Wöltgens zich 

bij de nee-zeggers tegen deze onttakeling van de 
overheidszorg heeft geschaard. Schraal vooral 
omdat in de Tweede Kamerfraktie en in het rege
ringskasteel heel andere geluiden worden gehoord. 
Riek van der Ploeg bijvoorbeeld die een 'offensieve 
strategie voor de binnenlandse sector' voorstaat in 
de vorm van verdere afslanking van collectieve 
voorzieningen en privatisering zelfs op terreinen als 
onderwijs, gezondheidszorg en woriingvoorzie
ning7. Of in het recente ESB-artikel van partijge
noot A.L.Geelhoed (net benoemd tot eerste advi
seur van premier Kok) wordt in dezelfde lijn 
gepleit voor nog weer verdere verlaging van de 
belastingdruk en voor afschaffing van 'bepaalde 
rigiditeiten in ons soc.econ. bestel' (lees ontslag
recht). Geelhoed waarschuwt ten overvloede tegen 
'het angstvallig zoeken naar de kleinst mogelijke 
aanpassingen in bestaande arrangementen'. Te vre
zen valt dus dat er ook in de toekomst weer duchtig 
in de collectieve voorzieningen zal worden gehakt. 
Het ontbreken van een alternatieve economische 
visie leidt er zo toe dat Europese sociaal-democra
ten elk in hun eigen land meedoen in de concurren
tie om de gunst van het wereldkapitalisme. Met 
funeste sociale en ecologische gevolgen. 

Natuurlijk is het moeilijk om in een tijd van glo
balisering, individualisering en verslechterde maat
schappelijke machtsverhoudingen de aloude doel
stelling van de arbeidersbeweging- een democrati
sche samenleving met een gelijkwaardige kwaliteit 
van het bestaan voor iedereen - geloofwaardig te 
bepleiten. Veel leden en potentiële leden van 
progressieve organisaties, in politiek en vakbewe
ging, zijn vergeleken met de jaren van opkomst en 
succes van de arbeidersbeweging ontnuchterd. Het 
idealisme van de vroegere sociaal-democratie, de 
verwachting van sociale en culturele vooruitgang, 
heeft plaats gemaakt voor zakelijkheid en calcule
rend burgerschap bij sommigen, voor moedeloos
heid, cynisme en wantrouwen bij anderen. Het 
kapitalisme staat sterker dan ooit. Maar dat wil niet 
zeggen dat vakbeweging en PvdA - terwijl de 
onaanvaardbare consequenties van dat kapitalisme 
in binnen- en buitenland steeds duidelijker worden 
- verder maar genoegen moeten nemen met de 
positie van zaakwaarnemer ( F N v), respectievelijk 

6. Zie J. Visser's bijdrage over de 
Nederlandse vakbeweging in: Marino 
Regini (ed.), The juture '![ Iabour move
ments Sage, London 1 99 2. 

7. Socialisme &.Democratie, januari 1995. 

---
~~--- - -

-
kies 
stat• 

tiek 
aal
inel 
het 
de j 
te ~ 

ma< 
moo 
daa1 
me1 
daal 
por 
arb• 
sch; 
dee 
ma< 
vee 
sch• 
hoe 
gele 
sam 
he ie 

Zei. 
te < 

con 
eni~ 

t~n 

mij 
op 1 

ech 
is tE 

de~ 

nen 

onv 
WC! 

gro• 
ove 
arb1 
moo 
WC! 

dra• 
par1 
der• 



de 
·al 
;e
d. 
ve 
in 
ve 
Lis 
e

e
ri

jn 
fe 
fe 
g-
! n 

ce 
e-
ig 
t. 
Je 

a-
1-

et 

)

t-
1-
i
it 
te 

1n 

'0 

! t 

Ie 

' ,. 

;-

e 
e 
n 

e 
k 

s &.o 3 •997 

kiesvereniging (PvdA) binnen de maatschappelijke 
status quo. 

Helaas echter zijn werkgevers en rechtse poli
tieke partijen er zonder merkbaar protest van soci
aal-democratie en vakbeweging in geslaagd om de 
ineenstorting van het 'zogenaamde' socialisme in 
het Oosten te gebruiken voor het erin hameren van 
de gedachte dat daar het echte socialistische ideaal 
te gronde ging en dat dus ook in het Westen de 
maakbaarheid van de samenleving maar vergeten 
moest worden. w B s-directeur Paul Kalm a heeft 
daar trouwens onbedoeld de loper voor uitgelegd 
met zijn Socialisme op sterk water. Gelukkig schijnt hij 
daar nu spijt van te hebben. Nu nog een WBS-rap
port over een betere economische orde, waarin 
arbeid wordt gericht op de meest dringende maat
schappelijke behoeften en dan ook nog eerlijk ver
deeld. De erkenning dat niet alleen in Rusland, 
maar ook in de Europese verzorgingsstaten al te 
veel collectivisme en centralisatie tot bureaucrati
sche verstarring en oneigenlijk gebruik leidden, 
hoeft ons niet te verleiden om nu ook maar elk 
geloof te verliezen in de mogelijkheid van een 
samenleving met meer vrijheid en met meer gelijk
heid in inkomen, kennis en macht. 

Een sociaal Europa? 
Zelfs als ik het zou kunnen, ontbreekt hier de ruim
te om inhoudelijk een opsomming te geven van 
concrete doelstellingen die een min of meer ver
enigd front van progressieve krachten voor de kor
tere en langere termijn zou moeten nastreven. Wat 
mij het meest dwars zit is dat zo'n programma niet 
op stapel wordt gezet. Een paar punten liggen mij 
echter te na aan het hart om ze niet te noemen. Dat 
is ten eerste de noodzaak om een eind te maken aan 
de eenzijdige afwenteling van de crisis op de werk
nemers door deregulering en flexibilisering. 

Flexibilisering zal tot op zekere hoogte wel 
onvermijdelijk zijn, maar er dreigt wel macht van 
werkgevers over werknemers mee te worden ver
groot en er worden grenzen van menswaardigheid 
overschreden. Daarom zou deregulering van 
arbeidsvoorwaarden en arbeidswetgeving altijd 
moeten worden uitgeruild tegen uitbreiding van de 
werknemersinvloed in de onderneming. Over
dracht van gemeenschapsverantwoordelijkheid aan 
particuliere ondernemingen vraagt immers om ver
dere vermaatschappelijking van hun beleid. 

Ten tweede. De moeilijkheid om, bij een inter
nationalisering van de economie, op nationaal 
niveau de ontwikkeling van de samenleving effectief 
te beïnvloeden moet ons inspireren om tenminste 
op Europees vlak te komen tot indicatieve planning 
van de economische ontwikkeling. Ooit is zo'n 
voorstel in ons verkiezingsprogram Weerwerk weg
gehoond als een schoolvoorbeeld van socialistische 
regelzucht. Ondertussen kennen we de maatschap
pelijke gevolgen van ongecontroleerde planning 
door multinationals en banken. Wat op nationaal 
niveau niet mogelijk is, zal toch eens op Europees 
vlak moeten gebeuren. 

Daarom zou het Nederlandse voorzitterschap 
van de Europese Unie eigenlijk ook gericht moeten 
zijn op het revitaliseren van de gedachte aan niet 
alleen een Europese verzorgingsstaat, maar ook aan 
meer medezeggenschap en aan meer maatschappe
lijke sturing van de economische ontwikkeling. 
Maar helaas, ook hier stemmen de opvattingen van 
de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie 
van Algemene Zaken niet tot optimisme. Als Wim 
Kok zich op dit vlak door de heer Geelhoed laat 
beïnvloeden zal het sociale Europa er zeker niet 
komen. PvdA-Europarlementariër Wim van 
Velzen kritiseert terecht de mening van Geelhoed 
dat na het realiseren van vrije markt en eenheicis
munt de nationale staten het verder wel alleen af 
kunnen 8 

Voorwaarden voor een bundelins van krachten 
Ik sluit af met enkele voorwaarden waaronder een 
bondgenootschap tussen sociaal-democratie en vak
beweging weer geïntensiveerd tot stand zou kun
nen komen. Eerste voorwaarde voor de noodzake
lijke bundeling van sociale en politieke macht is 
simpelweg dat zowel politieke partij als vakbewe
ging elkaar weer als bondgenoten herkennen. In de 
PvdA zal men de beperkingen en gevaren van het 
etatisme ernstiger moeten nemen. En dan niet in 
neo-liberale zin, maar in de zin dat men weer beseft 
dat structurele maatschappelijke veranderingen 
alleen mogelijk zijn bij aanwezigheid van krachtige 
anti-kapitalistische machtsvorming in de samenle
ving. Teveel zijn sociaal-democratische regeerders 
de vakbeweging gaan zien als een obstakel bij het 
van bovenaf realiseren van gewenste doelstellingen. 
In plaats van te dreigen met niet-verbindend-ver
klaren van cAo's zou men zich moeten afvragen 

8. Zie TrouwvanSjanuari 1997. 
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hoe in het overheidsbeleid de positie van de vakbe
weging kan worden versterkt in plaats van ver
zwakt. Bijvoorbeeld door een pleidooi voor loon
matiging vergezeld te laten gaan van een recht op 
medezeggenschap over de besteding van middelen 
die daardoor in het bedrijf blijven zitten.9 De vak
beweging op haar beurt zal alleen kunnen bijdragen 
aan maatschappijverandering als ze mee helpt een 
eind te maken aan het depolitiseringsproces onder 
de werknemers. Uiteraard denk ik daarbij aan het 
nieuwe mission statement van de FNV. Daarin zou 
ruimte moeten komen voor fundamentele kritiek 
op de bestaande maatschappijstructuur om de vol
strekt eenzijdige nadruk op directe belangenbehar
tiging en dienstverlening te doorbreken. 

Een tweede voorwaarde voor het tot stand 
komen van een informeel bondgenootschap tussen 
vakbeweging en politiek is volgens mij het van 
beide kanten bevorderen van contact bij de voorbe
reiding van beleidsbepalende programma's. Van 
vakbondszijde zal het betrekken van partijvertegen
woordigers uiteraard niet beperkt mogen blijven 
tot PvdA-ers. Men zal ook willen weten hoe er in 
de kring van Groenlinks en in de milieubeweging 
wordt gedacht. Zoals omgekeerd de PvdA ook 

geïnteresseerd zal zijn in de opvattingen binnen het 
c N v en andere organisaties in het progressieve 
kamp. Informele bondgenoten zullen, met behoud 
van hun wederzijdse onafhankelijkheid, moeten 
weten waar men steun van elkaar kan verwachten 
en bij welke punten conflikten zo mogelijk verme
den zouden moeten worden. 

Tot slot 
Willen progressieve groeperingen, linkse partijen, 
vakbonden, milieubeweging een uitweg vinden uit 
de verlammende impasse waarin wij verkeren, dan 
zullen zij wel moeten komen tot een informeel 
bondgenootschap in de strijd tegen maatschappelij
ke ongelijkheid, tegen afhankelijkheid van de kapi
talistische economie, tegen de overschrijding van 
ecologische randvoorwaarden voor produktie en 
consumptie, tegen bureaucratische verstarring van 
bestuur en collectieve voorzieningen. Want dit 
staat vast: de neo-liberale oriëntatie van sociaal
democratie en vakbeweging dreigt beide te degra
deren tot steunpilaren van de gevestigde (en steeds 
onrechtvaardiger) orde, terwijl ze daarbij boven
dien vaker met elkaar botsen dan dat ze elkaar ver
sterken. 

9· Zie o.a. de toekomstverkenning in 
opdracht van het Ministerie van Sociale 
Zaken naar ontwikkelingen in de belan
genbehartiging van werknemers in: 
K. Schilstra, E. Smit en J. Paauwe, 
Markt, Overlee-economie '![ Bedrijfs
oemeenschap. Drie scenario 's voor belanoen
behartioino. Samsam, Alphen a.d.Rijn 
1995· 
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BOEKEN 

De 'herbronning' 
van de christen
democratie 

Th ijs Wöltgens bespreekt: 

H.E.S. Woldring, De Christen-democratie. 

Een kritisch onderzoek naar haar politieke 

jilosc?fie. Utrecht: Het Spectrum, 1 996 

Op het hoogtepunt van zijn 
macht riep de vorige premier 
Ruud Lubbers zijn partij, het 
CDA, op om zich te bezinnen op 
de beginselen. Hij noemde dat 
'hcrbronning'. In formel zin 
werd zijn oproep beantwoord. In 
I 993 stelde het CDA-congres een 
geactualiseerde versie vast van 
Het Program van Uitgangspun
ten. Het eerste Program van Uit
gangspunten vormde in I 98o de 
inhoudelijke basis voor de op
richting van het cD A. De kern
woorden van dat Program wa
ren: gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidari
teit n rentmeesterschap. 

Opvallend afwezig was, ook 
volgens de auteur van het hier 
besproken bock, de vrijheid. 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, 
zeker niet in de lange gcschicde
nis van het christelijk denken. 
Niet voor niets hadden de voor
vaderen van de huidige christen
democratie grote moeite met de 
moderne democratie en het algc
meen kjesrccht. 

Prof. Dr. H.E.S. Woldring, 
hoogleraar politieke filosofi e aan 
de Vrije Universiteit te Amster
dam, is op zoek gegaan naar de 
bronnen van de christen-demo
cratie. Hij confronteert de kern
woorden van de Uitgangspunten 
met het christelijk denken vanaf 
het jaar 3 I 3, waarin keizer Con-

stantijn de christelijke kerk offi
cieel erkende. In dat denken 
weerspiegelt zich de telkens ver
anderende interpretatie van het 
Evangelie. 

Woldring maakt een selectie 
van positieve denkers, die in de 
geschiedenis van de staatkundige 
filosofie niet alledaags is. Dat 
Augustinus en Thomas van 
Aquino de Middeleeuwen domi
neren is nu eenmaal onvermijde
lijk, maar dat daarna Luthcr en 
Calvijn, Victoria, Hotman, Bru
tus, Gentili, Althusius, Maistre, 
Bonald, Lameonais en Groen van 
Prinsterer als voornaamste poli
tieke denkers worden gepresen
teerd geeft het bock toch wel iets 
parochieels. Is het criterium, dat 
deze auteurs zich uitdrukkelijk als 
christenen afficheerden? Maar 
geldt dat niet ook voor veel be
langrijker filosofen. Wat te den
ken van Carl Schmitt, zijn leven 
lang een gelovig katholiek? Met 
andere woorden: dwingt Wold
ring de geschiedenis van het poli 
tiek denken niet in het Procrus
tusbed, waarin volgens hem het 
huidigecDAdient te passen? 

Die vraag dringt zich nog 
meer op, als het over de bijna 
voorbije twintigste eeuw gaat: 
Maritain en Dooyewecrd leggen 
oecumenisch de basis voor de 
moderne christen-democratie. 

De christen-democratische fi
losofie is toch geen school met de 
Bijbel, waarin de geluiden van 
bijvoorbeeld Marx of Popper, 
Sartre ofRawls niet mogen door
dringen? 

Gelukkig blijkt dat niet het 
geval. In de confrontatie met 
liberalisme en sociaal -democratie 
geeft Woldring er blijk van over 
de schutting van zijn politieke 
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belijdenis te hebben gekeken. 
Die confrontatie en zijn opmer
kingen over het huidige CDA 

leveren de interessantste lectuur 
op. 

Woldring claimt een eigen 
plaats voor het christen-demo
cratisch denken. Als die eigen 
plaats er is (en ik zal toelichten dat 
er reden is om dat te erkennen) 
dan bestaat dit denken ongeacht 
het bestaan van partijen, die zich 
christen-democratisch noemen. 
Je mag dan bijvoorbeeld het Parti 
Socialiste-lid Delors best een 
christen -democraat noemen. Je 
mag dan ook netals Woldringhet 
c DA bekritiseren vanuit een 
christen-democratisch stand
punt. Maar dan had je niet alleen 
de ontwikkeling van de zichzelf 
christe lijk noemende partij en 
mogen beschrijven. In Woldrings 
boek lijkt de principieel ondemo
cratische s G P meer met zijn 
christen-democrati e te maken te 
hebben dan mensen als Banning 
of Brongersma (die ooit de cor 
poratieve staat verdedigde). Alle 
dilemma's van de christen-demo
cratie hebben de revue gepas
seerd bij de oprichting van de 
PvdA . Banning stond zelfs bloot 
aan de verdenking (?) herkerste
ning van Nederland te beogen . 
De volksmoraal was ook toen al 
een bron van zorg. Uiteindelijk 
heeft de PvdA gekozen voor een 
veelheid aan inspiratiebronnen 
voor haar programma. Er is geen 
exclusieve sociaal-democratische 
metafysica. 

Maar dat geldt ook voor de 
christen-democratie, die islam
aanhangers en hindoes evenzeer 
verwelkomt als agnosten. 

Als noch het evangelie noch 
het etiket christen-democratisch 
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(voor het CDA bestond er al een 
cD u in Nederland) onderschei
dend zijn, wat typeert dan het 
christen-democratisch denken? 

Het middenveld 

Alles afwegend blijkt het eigene 
van de christen-democratie in de 
waardering van intermediaire 
structuren tussen individu en 
staat: gezin, kerk , vereniging, 
kortom alles wat tegenwoordig 
middenveld heet . Het heeft er 
jarenlang op geleken, dat de 
christen-democratie met deze 
waardering voor het middenveld 
ook een comfortabele middenpo
sitie innam tussen liberalen en 
socialisten. Aan de ene kant het 
ongebreidelde individualisme 
van de liberalen en aan de andere 
kant het collectivisme van de 
socialisten . Het CDA heeft deze 
positie verspeeld in de periode 
Brinkman, toen vooral de 'stro
perigheid' van maatschappelijk 
overleg aan de kaak werd gesteld. 
De enquête- Buurmeyer was wel
haast een logisch vervolg. De 
intermediaire structuren, het 
samenspel tussen werkgevers en 
werknemers, lagen onder vuur. 
En tenslotte kwam er een Paars 
kabinet . Ad Melkert heeft het 
goed begrepen: hierin ligt de kans 
van de PvdA om eindelijk die 
middenpositie in te nemen. 
Jammer voor hem, dat eerst het 
regeerakkoord uitgevoerd moest 
worden. Maar met zijn uitspra
ken: 'Ich bin ein Rheinländer ' en 
'Ik ben de minister van Gezins
zakcn' heeft hij bewezen, dat het 
christen-democratische gedach
tengoed ook bij de PvdA-ers in 
veilige handen is. (Hopelijk krijgt 
hij de kans om daden bij zijn 
woorden te voegen). 

Opvallend is de moeite, die 
Woldring zich gctToost om het 
c DA te bevrijden van het epithe
ton 'conservatief'. Dat is des te 
opmerkelijker, omdat de auteur 
zelf nogal wat vraagtekens plaatst 
bij de zinnigheid van cl !'! tegenstel
ling progressief versus conserva
tief. Waarom ook hi er niet een 
middenpositie geclaimd : sociaal 
vooruitstrevend en cultureel be
houdend? 

Maar ook hier kost het je wei
nig moeite om deze slogan in de 
campagne van Kok te plaatsen . 
Een beetje kritiek daarop uit de 
eigen rijen zal zijn geloofwaardig
heid eerder versterken. 

Toch vraagt het boek van 
Woldring een meer intrinsiek 
antwoord van de PvdA dan een 
beschouwing over de electorale 
kansen; hoc christen-democra
tisch is de PvdA? 

Het zal geen moeite kosten 
om de reeks politieke denkers, 
die als erflaters van de christen
democratie worden opgevoerd 
op een of andere manier een 
plaatsje te geven in de voorge
schiedenis van de PvdA. De rij zal 
wel flink wo den aangevuld. 
Maar de actuele vraag is, in hoe
verre de PvdA bereid is verant
woordelijkheid over te dragen op 
(of te laten berusten bij) gezin
nen, schoolbesturen of maat
schappelijke organisaties? En wat 
misschien nog belangrijker is: 
deze verantwoordelijkheid af te 
scherm en tegen de markt? Als de 
kritiek op het middenveld ertoe 
le idt, dat met gemeenschapsmid
delen commerciële activiteiten 
gesubsidieerd worden en onver
antwoordelijke salarissen betaald 
worden dan moeten wij tijdig die 
kriti ek herzien . Als nutsbedrijven 
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hun monopoliewinsten in andere 
branches steken, als ziekenfond
sen zich vcrbinden met particu
liere ziektekostenverzekeraars, 
als het GA K deals maakt met de 
particuliere verzekeraar Achmea 
en als het streekvervoer bij de 
honorering van zijn directeur 
doet alsof het over een van de 
meest winstgevende branches 
gaat, dan wordt het hoog tijd, dat 
sociaal -democraten het maat
schappelijk middenveld in ere 
herstellen. Voor dat wij het 
weten zijn pensioenfondsen, bij
zondere scholen en universitei
ten, ziekenhuizen en verpleegkli
nieken en collectief betaalde om
roep n objecten geworden van 
het marktmechanisme . 
In veel gevallen zal er nauwelijks 

Heimwee naar een 
progressieve ARP 

Jan-Jaap van den Berg bespreekt: 

W. Breedveld en J . Jansen van Gal n , 

~ Gaius. Deanverstoorbareaana van W.F. de 

Gaay Fortman, Utrecht : Scheffers, 1996 . 

Rond het kabinet-Den Uyl is , 
twintig jaar na de val ervan , de 
nodige legendevorming ontstaan. 
De mythen hebben niet alleen 
betrekking op het beweerde unie
kc karakter van dit 'meest linkse 
kabinet ooit', dat bemand zou zijn 
g weest door kleurrijke persoon 
lijkheden die afwisselend nach
tenlang doorvergaderden of 
'vechtend over straat rolden ' . 
Ook de twee formati es die het 
tijdperk-Den Uyl omspanden, 
zijn deel geworden van de legen-
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een miljoen nodig zijn om een 
bestuur uit te kopen teneinde 
over een veelvoud van dat mil
joen te kunnen beschikken. Uit
eraard gefinancierd uit collectie
ve middelen . Als het 'baas in ei
gen huis op kosten van de belas
tingbetaler' overgaat van het 
middenveld naar de markt is er 
alle reden voor de sociaal -demo
cratie als hoeder van het midden
veld op te treden. En dat laatste is 
weer iets anders dan het onder
brengen bij de overheid, zoals de 
PvdA al laat zien bij de nieuwe 
bestuursvorm van het openbare 
onderwijs. 

De laatste vraag, die het boek 
van Woldring oproept is: doet 
politieke filosofie er wel toe, als 
het om echte politiek gaat? Voor 

de. Beide formati cs ontlenen hun 
faam aan het verloop als ook aan 
hun uiteindelijke uitkomst: in 
197 3 smeedde formateur Jaap 
Burger met behulp van zijn unie
ke ' inbreekmethode' een combi 
natie van PvclA-P PR-K v P en 
ARP, die - opnieuw een staats
rechtelijk novum - door beide 
christelijke partij en werd 'ged
oogd'. Vier jaar later kreeg een in 
lengte ongeëvenaarde formati e 
eveneens een verrassende ont
knoping: het tweede kabinet-Den 
Uyl kwam er niet, ondanks een 
verkiezingsuitslag die duidelijke 
taal sprak. 

Een van de ARP-ministers in 
het kabinet-Den Uyl was W.F. 
De Gaay Fortman . Het is dus 
begrijpelijk dat zijn biografie 
wordt ingeleid met een sfeer
beeld dat aan deze roerige jaren is 

de korte termijn mag j je daar 
weinig illusies over maken; een 
goed geplaatste column heeft 
meer effect dan een doorwrocht 
boekwerk . Ik troost me met de 
langere termijn . Volgens Keynes 
zijn we weliswaar allemaal ' in the 
long run' dood . Maar volgens 
diezelfde Kcynes, die zowel 
doorwrochte boeken als ook 
columns schreef, zijn de m cstc 
beleidmakers zonder het zelf te 
weten de adept van een of andere 
overleden sociaal-filosoof. Ik 
hoop dat Woldring nog lang zal 
leven. 

THIJS WÖLTGENS 

is burgemeester van Kerkrade 

ontleend : op donderdagmorgen 
28 februari 1973 vcrtelt 'Gaius' 
aan antirevolutionair partijleider 
en demissionair premier Barend 
Biesheuvel, dat hij zich bereid 
verklaard heeft, toe te treden tot 
het kabinet-Den Uyl in wording. 
Met de woedende uitval 'jij bent 
een verrader' vat Biesheuvel 
kernachtig samen hoe het meren
deel van de antirevolutionairen in 
het land hierover denkt. De Gaay 
Fortman en Jaap Boersma, de 
twee antirevolutionaire bondge
noten van de 'rooien', zullen 
spitsroeden moeten lopen op de 
partijvergaderingen van de ARP, 
en datzelfde zal gelden voor frac
tievoorzitter Aantj es. Diens frac
tie had dit kabinet immers ged
oogd, al geschiedde dit dan met 
de kleinst mogelijke meerderheid 
van acht tegen zes. 

I 3 I 
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Het schrille contrast tussen de 
woede in de ARP en de vanzelf
sprekendheid van deze stap voor 
de kandidaat-minister zelf, vormt 
de perfecte illustratie van de posi 
tic die De Gaay Fortman gedu
rende de na-oorlogse decennia in 
de Anti -Revolutionaire Partij 
heeft ingenomen . Breedveld en 
Jansen van Galen schrijven over 
'de onverstoorbare gang' van De 
Gaay Fortman . M n zou de voor
malig hoogleraar, senator, for
mateur en minister ook kunnen 
betite len als een grensganger. 
Bewust gereform eerd en over
tuigd antirevolutionair heeft De 
Gaay Fortman zich immers toch 
steeds bewogen langs de lange 
tijd scherp getrokken grenzen 
van de gereform eerde wereld. 
Het verdraagzame, naar buiten 
gerichte en sociale christendom 
dat De Gaay Fortman vertegen
woordigde, liet zich maar moei
lijk rijmen met het steil e en leer
ste llige calvinisme dat de gerefor
meerde gezindte van het midden 
van deze eeuw zo kenmerkte . De 
Gaay Fortman liet zich inspireren 
door Buskcs , die een tijd lang zijn 
wijkpredikant was, en via hem 
ook door de Zwitserse theoloog 
Kar! Barth, in een tijd dat Barth in 
gereform eerde kring nog werd 
verketterd. Vanaf 1 94 3 werkte 
De Gaay Fortman mee aan het 
illegale Vrij Nederland, om hier
voor ook na de bevrijding te blij 
ven schrijven . De linkse signa
tuur van het blad vormde voor 
hem geen beletsel. De directeu
ren van de Vrij e Universiteit 
dachten hier anders over: vanwc
ge Vrij Nederland wierpen zij 
bezwaren op tegen zijn benoe
ming als hoogleraar aan de juridi
sche faculteit. De Gaay Fortman 
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hield zijn poot stijf, zoals hij dat 
ook in 197 3 zou doen . Overigens 
zou hij als rector magnificus uit
eindelijk zelf de Vrije Universi
teit gaan besturen. 

Breedveld en Jansen van 
Galen maken goed duidelijk, dat 
de oorsprong van De Gaay 
Fortmans geheel eigen en niet 
zelden dissidente politieke denk
beelden moet worden gevonden 
in zijn jeugd en opvoeding. Gaius 
kreeg van zijn lutherse moeder 
een opvoeding die veel opener en 
'wereldser ' was dan in de gere
form eerde wereld van de jaren 
twintig te doen gebruikelijk. Zijn 
uitgesproken christelijk-sociale 
opvattingen hebben zi ch vervol
gens ontwikkeld onder invloed 
van de ervaringen uit de crisisja
ren . 

Proifschr!ft 
De Gaay Fortman beschouwt zijn 
promotor prof.mr P.S. Gcr 
brandy als zijn belangrijkste poli 
tieke leermeester. De premier 
van de Londense oorlogskabinet
tcn stond in de vooroorlogse ARP 

bekend als de ' rode advocaat uit 
Sneek', vanwege zijn vooruit-
strevende opvattingen over 
arbeidersmedezeggenschap en 
bedrijfshervormingen. In zijn dis
sertatie bepleitte De Gaay Fort
man iets vergelijkbaars. O ok in 
hun houding tegenover de Anti
Revolutionaire Partij zijn er 
overeenkomsten . Wat De Gaay 
Fortman deed in 1 9 7 3, had 
Gerbrandy hem reeds in 1 9 3 9 
voorgedaan: Gerbrandy nam zit
ting in het kabinet-de Geer, 
waarvan voor het eerst ook socia
listen deel uitmaakten. Door de 
hevige protesten van de ARP en 
van partijl eider en demissionair 

premier Colijn liet Gerbrandy 
zich niet van de wijs brengen. Na 
'45 ontpopte de oorlogspremier 
zich tot een zeer eigenzinnig 
Kamerlid, dat zich van fractiedis
cipline niets aantrok en het poli 
tiek leider Jan Schouten bij tijd en 
wijle flink moeilijk maakte . 

O ok de Gaay Fortman heeft 
altijd zijn eigen spoor getrokken 
in de ARP. Zijn belcvenissen in 
deze partij zijn in de biografie 
helaas wat onderbelicht geble
ven. Dit zal zijn veroorzaakt door 
de werkwijze van Breedveld en 
Jansen van Galen, die zich bijna 
uitsluitend baseerden op een 
reeks gesprekken met De Gaay 
Fortman, en het archiefmateriaal 
buiten beschouwing hebben gela
ten . Ten onrechte , want raadpl e
ging van bijvoorbeeld de notulen 
van het antirevolutionaire partij 
bestuur, waarvan De Gaay Fort
man jarenlang deel heeft uitge
maakt, zou snel hebben duidelijk 
gemaakt dat De Gaay Fortman 
een veel prominentere rol heeft 
gespeeld dan hij zelf, bescheiden 
als hij is, doet voorkomen. Het is 
niet overdreven te ste llen dat De 
Gaay Fortman de peetvader is 
geweest van de progressieve 
evangelisch-radicale stroming , 
die in de jaren zestig zichtbaar 
werd in de ARP en waartoe voor
mannen als Berghuis en Bruins 
Slot zich bekeerden. In die jaren 
zestig zal De Gaay Fortman zich 
het best hebben thuis gevoeld in 
de ARP , maar ook toen bleef hij 
toch buiten de hoofdstroom van 
die partij staan. De Gaay Fortman 
was overigens authentiek en 
gezaghebbend genoeg om ner 
gens bij te hocven horen, al had 
hij als voorstander van een voor
uitstrevende christelijk-sociale 
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politiek een sterke affiniteit met 
de vakhondsvleugel in die partij. 
cNv-voorzitter Marinus Ruppert 
was lange tijd een naaste politieke 
bondgenoot, en bovendien een 
persoonlijk vriend. Ongetwijfeld 
zullen beiden de formati e van het 
kabinet-Den Uyl als een hoogte
punt in hun jarenlange vriend
schappelijke samenwerking heb
ben beschouwd. Samen met 
Burger wist informateur Ruppert 
zijn boezemvriend eindelijk aan 
het langverwachte ministers
schap te helpen. Want hoewel De 
Gaay Fortmans naam vanaf 1 9 5 1 

De wrok van een 
religieus-socialist 

J 
H.M. de Lange bespreekt : 

Johan S. Wijne, De bernrede en het 

socialisme . Den Haag: Amrit, 1996. 

In de Partij van de Arbeid vindt 
een discussic plaats over de vraag 
of er een nieuw beginselprogram
ma opgesteld moet worden . 
Velen achten het bestaande (van 
1977) verouderd. Een nieuw 
beginselprogramma zou een bij 
drage kunnen leveren aan het ont
staan en ontwikkelen van een 
visie op het democratisch-socia
lisme in de volgende eeuw. 

Wie het boek van dr . Johan 
Wijnc De Berarede en het socialisme 

ter hand neemt, komt al gauw tot 
de ontdekking dat de auteur nau
welijks op deze vragen ingaat. 
Wel verenigt hij zich met dege
nen, di e het beginselprogramma 
van 1 9 7 7 min of meer als een 
delict verafschuwen. Wijne 
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bij bijna elke formati c werd 
genoemd, kwam er imm rs even 
zovele malen - soms op het aller
laatste moment - een kink in de 
kabel. 

In zijn naoorlogse politieke 
leven heeft De Gaay Fortman zich 
als modern antirevolutionair al 
tijd fel gekeerd tegen de dogmati 
sche manier waarop politiek 
werd bedreven door het Gere
formeerd Politiek Verbond . Dit 
GPV werd in 1948 opgericht als 
vrijgemaakt-gereformeerde, 
conservatieve afsplitsing van de 
ARP. Maar anno 1994 geeft de 

schrijft over (ik citeer de onderti
tel) 'de gespannen verhouding 
tussen re ligie en socialisme in de 
beginselprogramma's van 1 oo 
jaar sociaal-democratie in Neder
land '. Dit dekt de inhoud meer 
dan de eigenlijke titel, want 
' Bergrede-socialisten, in de zin 
van Tolstoj, zijn er in de sociaal 
democratie altijd weinig ge
weest'. 

Wijne beoogt aan te tonen, 
dat de vcrhouding tussen socialis
me en godsdienst aan het einde 
van onze eeuw nog net zo slecht is 
als aan het einde van de vorige 
eeuw. 'De sociaal-democratie in 
ons land heeft in haar beginscl
programma van 1977 in feite 
tachtig jaar geschiedenis terugge
draaid door alle re latie tussen 
zedelijke motieven en de keuze 
voor het sociali sme volstrekt te 
negeren'. Een krasse bewering, 
maar gebouwd op drijfzand. Men 
moet volgens Wijne voor het 
socialisme kiezen op grond van 
zedelijke motieven en niet op 

dan 83-jarige De Gaay Fortman, 
al sinds 1 9 3 6 lid van de ARP en 
daarna van het co A, zijn stem aan 
GPv-lijsttrekker Gert Schutte. 
Dit ongetwijfeld uit onvrede over 
het beleid van Elco Brinkman en 
wellicht ook enigszins uit heim
wee naar een bijbelse link met de 
praktische politiek die binnen het 
huidige CDA nauwelijks uit de 
verf komt. 

JAN -JAAP VAN DEN BERG 
is als historicus verbonden aan de 

Vrije Universiteit 

grond van een wetenschappelijke 
theorie, daarmee suggererend dat 
in 1977 dit laatste gebeurd is, 
overeenkomstig de gang van 
zaken bij het eerste beginselpro
gramma van de SOAP. In een aan
tal korte hoofdstukken beschrijft 
Wijne het totstanakomen van 
vroegere beginselprogramma's, 
de daarbij gevoerde discussie, de 
vcrschillen van mening, de 
conflictpunten en de compromis
sen. Dit alles lijkt mij correct 
weergegeven. 

Het bloed van Wijnc begint 
echter te koken , als hij in de buurt 
van 1977 komt. Vooral het feit 
dat dan niet meer expliciet 
gcsdil-even wordt over de re latie 
tussen levensbeschouwing en de 
keuze voor het socialisme zit hem 
dwars . Maar die zwijgzaamheid is 
iets anders dan het ontkennen van 
zedelijke moti even. Het ontbre
ken van de zinsnede over de re la
tic tussen levensbeschouwing en 
kiezen voor het socialisme heeft 
een dubbele reden. Het gaat hier 
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om het wezen van de doorbraak 
en na 1945 was het noodzakelijk 
om dit expliciet te formuleren. 
Een visitekaartje ten opzichte van 
de confessionele partijen. Maar 
de kernvraag is uiteraard: welke 
zijn de consequenties van deze 
keuze van christenen en humanis
ten bij de politieke vraagstukken? 
Het werd in de PvdA al snel dui
delijk, dat de meningsverschilfen 
tussen christenen net zo groot 
waren als tussen PvdA-leden die 
geen christen waren. De Protes
tantse Werkgemeenschap was 
verdeeld over de vraag vóór of 
tégen een oorlog met Indonesië 
terwijl de vraag vóór of tegen 
kernwapens binnen het Huma
nistisch Verbond tot verdeeld
heid leidde. 

De tijd heeft de geciteerde 
woorden uitgehold, zonder dat ik 
daarmee wil zeggen dat de 
genoemde relatie tussen levens
overtuiging en politiek zinloos is. 
Maar er moet niet de suggestie 
gewekt worden dat er politiek en 
maatschappelijk homogene ge
dachten ontstaan, als men lid is 
van een kerk of van het 
Humanistisch Verbond. De rela
tic duidt aan dat de keuze voor 
waarden (hetgeen in het beginsel
programma van 1977 ondubbel
zinnig geschiedt) een voortdu
rende her-ijking van normen, in 
de zin van politieke instrumen
ten, met zich meebrengt. 

Het is overigens opvallend dat 
Wijne vrijwel niets schrijft over 
de inhoud van het door hem 
gewraakte beginselprogramma, 
maar wel veel over de totstand
koming ervan. Dat betoog wordt 
echter helaas ontsiert door een 
aantal feitelijke onjuistheden en 
slordigheidjes. 
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1 . Wijne beklaagt zich er over 
dat in de kopgroep voor het 
opstellen van het Beginsel
programma '77 geen verte
genwoordigers werden ge
vraagd uit de kring van de 
religieus-socialisten. Ik wijs 
er op dat Hilda Verwey
Jonker en ik daartoe behoor
den. Tientallen jaren waren 
wij lid van het bestuur van de 
Arbeiders Gemeenschap der 
Woodbrookers. 
2. Op pagina 1 07 schrijft 
Wijne: 'Bij de samenstelling 
van de commissie voor het 
program van 1977 worden 
daarentegen de "marxisten" 
als vanzelfsprekend uitgeno
digd en moeten de religieus
socialisten alle mogelijke 
moeite doen om een verte
genwoordiger in de commis
sie te krijgen.' Hoewel Wijne 
het woord 'marxisten' tu en 
aanhalingstekens zet, is de 
suggestie duidelijk, maar wel 
vals. Mansholt, Hedy d 'An
cona en Ed. van Thijn op deze 
wijze etiketteren is bespotte.
lijk. 
3 . Het ter sprake brengen van 
de 'Christenen voor het 
Socialisme' (dat waren in de 
jaren '7 o de marxisten!) is 
verwarrend, omdat deze 
groep geen enkele rol speelde 
bij de totstandkoming van het 
program van '77. 
4· Nergens kan uit de tekst 
van dit program worden afge
leid dat het socialisme tot een 
levensbeschouwing zou moe
ten worden gemaakt, waar
mee het beginsel van de door
braak verloochend zou wor
den. 

5. Op pagina 1 1 o beweert 
Wijne dat het vrijwel zeker is 
dat het beginselprogramma 
van 1 97 7 een belangrijke bij
drage heeft geleverd aan de 
impasse en de crisis van de 
sociaal-democratie. Maar 
e lke argumentatie ontbreekt 
daarvoor in zijn boek. 

Vervolgens gaat Wijnc dus helaas 
niet in op de programinhoud. 
Anderen hebben dit wel gedaan, 
bijvoorbeeld als volgt: 

Het destijds [in 1977 HdL] 
gekozen zwaartepunt is ech
ter ook voor de jaren negen
tig van vitaal belang: beper
king van de welvaartsgroei, 
gepaard gaande met een fun
damentele hervorming van de 
samenleving naar grotere ge
lijkheid, democratisering van 
het bedrijfsleven en diensten, 
en uitbreiding van de moge
lijkheden deel te nemen aan 
het onderwijs, de cultuur en 
de 'vormgeving van de sa
menleving'. [ ... ) Opvallend 
in het programma is the sense 
if urgency waarmee het plei
dooi voor selectieve groei 
begeleid wordt: 'De stroom
versnelling waarin de samen
leving zich bevindt en de uit
putting van de natuur stellen 
aan ons handelen een ter
mijn.' [ ... )Dit zou een waar
dig Leitmotiv voor een nieuw 
beginselprogramma kunnen 
zijn.* 

Kortom, van een teruggrijpen 
naar 19e-eeuwse dogma's 
(Wijne: pag. 1 04) of van kiezen 
voor de werkelijkheid van giste
ren is geen sprake. Laat staan van 
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'in het socialisme geloven'. Dat 
slaat de plank mis. 

De vraag waarmee ik echter 
blijf zitten: wat brengt Wijnc er 
toe om dit alles te schrijven? Wat 
is de oorzaak van de rancune, 

Dichter en politiek 
prozaïst 

A.A. de j onge bespreekt: Elsbcth Etty, 

( \ l.iifde is heel het leven niet. Henriette Roland 

\.,Holst 1869- 19 c;2. Amsterdam: Balans, 

'996. 

Henriette van der Schalk, vanaf 
1 896 echtgenote van de schilder 
R. N. (Rik) Roland Holst, is nog 
steeds een bij velen bekende 
naam: zij geldt als één van onze 
grootste dichters (al worden haar 
gedichten nauwelijks meer gele
zen) en men weet dat zij jarenlang 
een aktieve rol in de politiek 
gespeeld heeft . In des o A P, waar
van ze in 1897 lid werd, was ze 
één der voornaamste woordvoer
ders van de orthodox-marxisti
sche oppositie tegen T roelstra 
c.s. Toen de felste van deze oppo
santen in 1909 geroyeerd wer
den, bleef Henriette in de s DA P 
zitten, maar drie jaar later stapte 
ze r alsnog uit. Later leidde ze 
en klein revolutionair-socialis

ti eh clubje dat in 1 9 1 6 opging in 
de soP die twee jaar later her
doopt werd in Communistische 
Partij in Nederland (na aanslui
ting bij de Communistische Inter
nationale sprak men niet meer 
van CPN, maar van CPH). Ook 
binnen de CPH(olland) ging Hcn
riette Roland Holst spoedig tot de 
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waarmee hij zich aan het schrijven 
heeft gezet? 

H.M. DE LANGE 

Voorzitter van 'Trifpunt voor socia

lisme en levensovertuiging' 

oppositie behoren en in 19 2 7 
werd ze opnieuw partijloos . Ze 
bleef echter ook daarna politiek 
aktief: in het Religieus Sodalis
ti eh Verbond (Rsv), bij de 
Woodbraokers en na de oorlog 
onder andere in het links-socialis
tische blad De Vlam . Stellig heeft 
z een rusteloos aktief leven ge
leid (naast haar gedichten schreef 
ze ontelbare boeken, brochures 
en tijdschriftartikelen over poli 
tiek). Maar is het, zo vraagt men 
zich in eerste instantie af, belang
rijk genoeg geweest voor een zo 
lijvig boek (ruim 6oo bladzijden 
tekst plus nog bijna 1 oo bladzij 
den noten) als de hier te bespre
ken Utrechtse dissertatie van 
El beth Etty? 

Wie zich de moeite van het 
lezen getroost, komt al snel tot de 
conclusie dat de hierboven gcstel
de vraag met een volmondig ja 
beantwoord kan worden. De 
neerlandica Elsbeth Etty heeft een 
biografie geschreven, waar menig 
professioncel historicus een voor
be ld aan kan nemen. Ik zou haast 
willen zeggen: een modelbiogra
fi e. 

Het bock wijdt op een harmo
nische en goed gedoseerde wijze 
aandacht aan het dichterschap, de 
politieke aktiviteit en de persoon 
lijkheid van Roland Holst zowel 
in hun onderlinge verwevenheid 
als in hun zelfstandige waarde. 

* Fcmke Halscma, 'Leeftgij oude 
vormen en gedachten' In: F. Beckcr c .a. 
(rcd.),lnzake Beginselen. Het Zeventiende 
Jaarboek voor het Democratisch Socia lisme . 
Amsterdam: De Arbcidcrspcrs/Wiardi 
Beekman Stichting, 1996. p. 17 8. 

Het hemelt Roland Holst niet op, 
het houdt zelfs voldoende afstand 
om nooit haar kromme daden 
recht te praten, en aan de and re 
kant is het ook geen ontmytholo
gisering. Wat Etty wil is Hen
riette Roland Holst begrijpen. 

Daarbij brengt ze uiteenlopende 
psychologische verklaringen naar 
voren, zonder alles aan één daar
van geheel op te hangen. Zo han
teert ze diverse keren het begrip 
sublimatie in verband met Hen
ricUes onbevredigende huwe
lijksleven (Rik was impotent, 
hetgeen Henriette ook tot kin
derloosheid dwong), maar als 
verklaring van Henri ttes daden 
en geschriften is ze er heel terug
houdend mee. En terwijl Etty de 
ethische bevlogenheid (of, rui
mer nog, 'het verlangen naar een 
levensbeginsel') als diepste moti 
vatie van HenricUes politi eke 
daden ziet, laat ze daarnaast op 
vele plaatsen zien dat ambitie, 
ijdelheid en berekening bij haar 
'heldin' ook een rol gespeeld heb
ben . 

Twee gangbare negatieve me
ningen over Henriette Roland 
Holst zijn mijns inziens door Etty 
duidelijk weerlegd. De eerste is 
dat ze in feite een 'salonrcvolutio
nairc' wa die, zelf in welstand 
levend, met haar radicale marxis
me gemakkelijk praten had te
genover de arbeiders. HenricUe 
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was inderdaad rijk - voor het 
goede doel van het socialisme was 
ze overigens met die rijkdom 
even gul als ze in haar privé leven 
sober, bij het gierige af was -
maar haar politieke aktiviteiten 
beperkte zich niet tot salon en 
studeerkamer. Waar aktie ge
voerd werd was ze in de voorste 
rijen te vinden, soms tot aan een 
duidelijke hang naar martelaar
schap toe. 

Een tweede misvatting is dat 
ze als politica een zwalkende en 
onstandvastige figuur was en dat 
ze na haar zestigste jaar verwerd 
tot een 'halfzachte kwezel' (die 
term wordt door Etty herhaalde
lijk gebruikt). Etty toont aan dat 
er een duidelijke lijn zit in Roland 
Holsts denken. Haar overgang tot 
het socialisme in 1 897 was in 
wezen ethisch gemotiveerd. Een
maal SOAP-lid geworden achtte 
ze het haar plicht om zich het 
marxisme grondig eigen te ma
ken. En dat marxisme wilde ze 
vcrvolgens ook zuiver toegepast 
zien. Vanaf 191 o begon haar 
geleidelijke distantie van het 
marxisme, waarvan ze de tekort
komingen op psychologisch en 
ethisch gebied begon in te zien. 

Enthousiasme voor de Russi
sche Revolutie van 1 9 1 7 bracht 
haar tijdelijk in het radicaal
marxistische kamp terug, maar 
na 1 9 2 7 was haar breuk met het 
marxisme compleet. Tot een 
grondige theoretische afrekening 
ermee is ze overigens nooit geko
men. Anders dan haar bewonder
de voorbeeld Rosa Luxemburg 
was ze geen theoretica met oor
spronkelijke denkbeelden ( haar 
bock Kapitaal en arbeid in Neder-
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land is een geslaagde toepassing 
van marxistische denkbeelden, 
geen zelfstandige uitwerking 
daarvan; de vele door haar 
geschreven biografieën zijn zelf
projecties zonder wetenschappe
lijke waarde). 

Dilemma's 
Het ogenschijnlijke 'zwalken' 
van Roland Holst in de vele inter
ne partijconflicten, waar ze in 
betrokken was, wordt door Etty 
met veel begrip verklaard uit de 
botsende gevoelens van loyaliteit 
aan de partij, individuele vriend
schappen en eigen geweten; 
menig lezer zal hier iets van zijn 
eigen ervaringen in herkennen. 
En wat die 'halfzachte kwezel' 
betreft: Henriettes eigenlijk al
tijd al aanwezige religieuze ge
voel ontwikkelde zich via pant
heïsme tot een ondogmatisch 
christendom (op het laatst van 
haar leven omschreef ze zichzelf 
als 'vrijzinnig protestant') dat in 
de jaren dertig bij socialisten vrij 
gangbaar was. Een tandeloze 
zedenprediker is ze nooit gewor
den, ze bleef tot het laatst strijd
baar en aktief. 

Kritiek op dit niet alleen 
gedegen, maar ook aangenaam 
leesbare boek (ook het anekdoti
sche clement ontbreekt er niet 
in) heb ik alleen voor zover het de 
invloed betreft die Roland Holst 
ook na 19 3 o nog zou hebben uit
geoefend op het socialistische 
denken. Naar mijn mening wordt 
die door Elsbath Etty overschat 
en is het onjuist om haar bijvoor
beeld in dit opzicht in één adem te 
noemen met de Belg Hendrik de 
Man die in veel opzichten destijds 

haar geestverwant was. Zelf her
inner ik mij dat haar in 1 945 ver
schenen boekje Een oversans tot 
het socialisme indertijd vrijwel 
onopgemerkt is gebleven. 

Al was haar invloed in de 
naoorlogse jaren niet groot meer, 
Henriette was wel een algemeen 
geachte figuur. Een levende 
legende? Nee, toch wel iets meer 
dan dat. Zo las ik op de bladzijden 
58 1-58 3 van Etty's boek iets wat 
me bijzonder trof: Henriette 
Roland Holst ageerde ook in en 
direct na de Tweede Wereld
oorlog tegen de doodstraf, ook 
voor landverraders, en ze nam 
het op voor de kinderen van 
Nsn'ers die ze in hun tehuizen 
ging opzoeken. Wat haar tekort
komingen ook waren, ze was een 
moedige, onafhankelijk denken
de vrouw die ook in eigen kring 
dwars tegen de stroom durfde in 
te gaan. 

Gelukkig werd haar grootheid 
ook toen al gewaardeerd. Hoc
wel ze fel aktie gevoerd had tegen 
de Indonesië-politiek van Drees 
c.s. mocht ze aanwezig zijn bij de 
plechtige soevereiniteitsover
dracht in december 1949. En 
toen ze in november 19 52 over
leden was, werd ze op het 1 6e 
partijcongres van de c P N plech
tig herdacht. Het is bij mijn 
weten de enige keer geweest dat 
iemand die metdec P N gebroken 
had door die partij niet verguisd 
of doodgezwegen, maar geëerd 
werd. 

A.A. DE JONGE 
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De Tegenstemmer 

Bert Middel bespreekt: Jan Ma rij nissen, 

'-J Teaenscemmen. Een rood antwoord op paars. 

Amsterdam: Veen, 1996. 

In mei 1994 maakte de Socialis
tische Partij haar - zeker in eigen 
kring - langverwachte entree in 
de Tweede Kamer. Partijvoor
zitter Jan Marijnissen en partijac
tivist Remi Poppe vormen vanaf 
dat moment de eerste s P-fracti 
in ons parlement. Een jaar later 
kwam daar een Senaatszetel bij. 
De ontwikkelingsgeschiedenis 
van de s P is overigens opmerke
lijk. Voortkomend uit een wir
war van sektarische groepjes en 
hun afsplitsingen, die elkaar de 
loef afstaken in ideologische zui
verheid aangaande het marxisme
lenin isme, slaagde de s P erin een 
stevige partijorganisatie op poten 
te zetten met dwarsverbindingen 
naar allerlei actiecomite's, huur
dersorganisaties en lokale ge
zondheidscentra. Het praktische 
so ialisme van alledag kreeg han
den en voeten, hetgeen de s P in 
verscheidene gemeenten een 
groeiend aantal raadszetels ople
verde. 

De oorspronkelijke maoïsti 
sche conceptie van de sP-po li 
tick, waarin de 'massalijn' het 
beginsel was op basis waarvan de 
partij leiding kon geven in de 
klassenstrijd, evolueerde tot een 
praktisch-populistisch actie
socialisme. De s P en de aan haar 
gelieerde actiecomite's wierpen 
zich op als de 'stem des volks' . De 
SP was al partij -in-actic toen de 
PvdA in het tijdperk-Van der 
Louw zich als zodanig presen
teerde en is het - in tegenstelling 
tot de PvdA - altijd gebleven. De 
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s P koos bewust voor het populis
me, of in de woorden van Jan 
Marijnissen - sedert jaar en dag 
de spelverdeler, Ausputzer èn 
spits van de s P - in een Groene
interview uit 1974: 'Het gaat er 
niet om wat wij vinden, maar wat 
de mensen van ons willen'. 

De s P kent inmiddels een ste
vige partijorganisatie met vrijge
stelde bestuurders, behoort qua 
ledental tot de grotere partijen en 
lijkt het democratisch-centralis
me als organisatiebeginsel verla
ten te hebben. De deuren van de 
partij zijn op een kier gezet en de 
ramen staan open. Er rest geen 
zweem van angst voor de kJas
sevijand. 

Positiebepaling 
In de jaren tachtig onderscheidde 
des P zich uitdrukkelijk van ande
re linkse partijen in haar opvattin
gen over feminisme en buiten
landse werknemers. Terwijl bij
voorbeeld de c PN feminiseerde 
eri de klassenstrijd op één lijn 
zette met vrouwenemancipatie, 
bleef de s P van mening dat arbei
dersvrouwen niet door hun man 
onderdrukt worden, maar samen 
mèt hun man door de bazen uit
gebuit worden. Het feminisme 
zou de tegenstellingen tussen 
mannen en vrouwen aanwakke
ren, waardoor de aandacht van de 
klassenstrijd wordt afgeleid waar 
uiteindelijk het kapitalisme zijn 
voordeel mee behaalt. Aldus een 
SP-brochure uit 1980 . Enkele 
jaren later ontstond veel ophef 
over een andere brochure, waar
in buitenlanders de keuze krijgen 
tussen 'ondersteunde' remigratie 
of integratie in de Nederlandse 
samenleving. Tien jaar later blij
ken tal van politici uit onverdach-

te hoek soortgelijke opvattingen 
te huldigen en niemand spreekt 
er schande van. Integendeel zelfs. 

Anders dan aangekondigd bij 
de entree van de s P in politiek
Den Haag, heeftdes P-fractie zich 
toch enigszins 'aangepast' aan de 
Binnenhofse subcultuur, overi
gens zonder daarin ten onder te 
gaan. Dit uit zich bijvoorbeeld in 
de aanwezigheid van s P-werkka
mers in het Kamergebouw (dat 
wilde men aanvankelijk niet) en 
de collegiale wijze van omgaan 

· met andere Kamerl eden. Net als 
de 'traditionele' partijen be
steedt ookdes P veel aandacht aan 
wetgeving, procedures en stem
mingen. Voorzover er bij stem
mingen in het parlement sprake is 
van 'blokvorming', zitdes P vrij 
wel altijd in het progressieve 
blok. Fractievoorzitter Marijnis
sen is kampioen-vragensteller en 
blinkt uit in het parlementaire 
handwerk. Via interventies, het 
stellen en bovenal herhalen van 
vragen en uitlokking van inter
rupties, sprokkelt hij een aan
zienlijke hoeveelheid spreektijd 
bijeen. Hij beheerst de retoriek 
als bijna geen ander en weet het 
'arbeideristische' vertrekpunt 
van zijn partij meer dan eens in 
constructieve politiek om te zet
ten. Hij zoekt daarbij coalities 
met ongeacht welke democrati
sche partij en juist dat aspect be
zorgt hem krediet. Niet voor 
niets scoort hij hoog in de hitlijs
ten van wie zich de beste politici 
mogen noemen. Zorg en arbeid 
zijn zijn speerpunten. Bij de zorg 
liep hij voorop in de strijd om de 
vervanging van het kunstgebit 
terug in het ziekenfonds te krij
gen. Ook verwierfhij alom steun 
voor zijn plan een fonds in te stel-
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I en voor asbestslachtoffers. 
Het valt bij spreekbeurten 

voor afdelingen van de PvdA tel
kens weer op dat Marijnissen bij 
de PvdA-achterban goed ligt. 
Geheel en al in de lijn van voor
heen Bakker (CPN) en Van der 
Spek (Ps P) is ook hij iemand die 
het toch maar 'mooi kan zeggen'. 
Het is het voordeel van Marijnis
sen dat hij het cynisme van Bakker 
en het verongelijkte van Van der 
Spek mist. Het gelijk-van-links 
klinkt altijd prachtig, maar daar
mee is het nog niet verwezenlijkt. 

Antwoord 
Na meer dan twintigjaar politiek 
activisme en twee jaar parlemen
tair handwerk, heeft Jan Marij
nissen dat gedaan waarvoor hij in 
zowel het actiewezen als de 
Tweede Kamer geen ruimte en 
tijd heeft. Hij heeft zijn integrale 
visie op de stand der dingen in de 
vorm van een boodschap te boek 
gesteld. De titel is 'Tegenstem
men' en daarmee misleidend, 
wantdes P mag het imago koeste
ren dat zij de Tegen( -stemmen
de) Partij is, de praktijk laat, zoals 
hiervoor uiteengezet, een genu
anceerder beeld zien. De onder
titel van het boek is 'een rood ant
woord op paars', maar in feite 
gaat het om een afrekening met 
het (neo-)liberalisme, waar - in 
de optiek van Marijnissen - de 
sociaal-democratie zich voor een 
groot deel aan uitgeleverd heeft. 
Hij beschrijft uitvoerig de teloor
gang van de sociaal-democratie, 
die geleid heeft tot wat de PvdA 
in zijn ogen nu is: een conserva
tieve, conformistische partij, 
waarin de sociaal-democraten 
zijn verdreven door de sociaal
technocraten. Gelardeerd met tal 
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van bijeengeraapte feiten, citaten 
en voorvallen, bewijst Marijnis
sen zijn gelijk. Hij ziet daarbij 
echter het belangrijkste over het 
hoofd: de PvdA is anders dan de 
soAP van voor het Beginselpro
gram van 19 3 7, niet een partij die 
een volstrekt gesocialiseerde sa
menleving nastreeft. De PvdA is 
vooral de partij van de Verzor
gingsstaat, van het Kapitalisme
met-een-menselijk gezicht en 
daarbij door de echte tegenkrach
ten soms gemarginaliseerd tot 
een correctiefactor op de tucht 
van de markt. Indien de PvdA, 
gelijk de s P, zich op de klassieke 
socialistische theorie was blijven 
baseren, had Marijnissen een 
punt gehad. Zijn probleem is ech
ter dat de echte Partij van de 
Arbeid een andere is dan die 
welke hij in gedachten heeft. 

Marijnissen wil met zijn boek 
een bijdrage leveren aan het 
doorbreken van het taboe op het 
stellen van fundamentele vragen 
bij het heersende politiek-econo
mische systeem. Gezegd moet 
worden dat dit hem goed afgaat. 
Wat af en toe ontbreekt zijn de 
antwoorden, die toch gegeven 
moeten worden als je - zoals 
Marijnissen - de stap zet van een 
tegenstem naareen 'tegenwicht', 
zodat een 'tegenmacht' kan ont
staan. Marijnissen blijft teveel 
steken in de analyse, zonder een 
passende remedie beschikbaar te 
hebben. Zijn diagnoses zijn vaak 
treffend, maar soms lijken de aan
gereikte medicijnen erger dan de 
kwaal. Maar als Marijnissen in
gaat op de betekenis van de pu
blieke moraal, die niet terugge
bracht mag worden tot all en het 
geïndiviualiseerde burgermans
fatsoen, blijkt hij wel degelijk een 

politicus-met-een-visie te kun
nen zijn. Daarbij onderschrijft hij 
de betekenis van de ethiek voor 
de samenleving als geheel en de 
politiek en politici in het bijzon
der. Dat moet een ware sociaal
democraat, die toch al geteisterd 
wordt door de invloeden van het 
doorgeschoten marktdenken, als 
muziek in de oren klinken. 
Marijnisscn is dan geen tegen
stemmer of tegenstander, maar 
een bondgenoot van onze bewe
ging, die zich van oudsher 
beroept op een mensbeeld dat in 
vcrdergaande termen wordt om
schreven dan louter produceren 
en consumeren. 

Fundamentele kritiek op het 
liberalisme 

Ook in het laatste hoofdstuk -
over 'de onvermijdelijkheid van 
een alternatief overstijgt Marij
nissen het niveau van pamflet
tisme. Hij richt zich hier tot de 
filosoof Bolkestcin en dient hem 
van replick in het formuleren van 
wat de werkelijke verantwoorde
lijkheid van het individu in de 
samenleving is. Uitgangspunt 
daarbij is dat de mens de maat van 
alle dingen is en dat de menselijke 
maat derhalve maatgevend moet 
zijn voor de inrichting van de 
samenleving. Dat staat pal tegen
over het liberalisme, dat welis
waar in theorie de individuele 
waardigheid centraal stelt, maar 
deze in de praktijk maar al te 
gauw laat mangelen door de vrije 
economische krachten die van 
datzelfde liberalisme ruim baan 
krijgen. 

Jan Marijnisscn heeft al met al 
een lezenswaardig en leesbaar 
boek geschreven. Zijn argumen
tatie is weliswaar nu en dan simp-
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listisch, maar vaker nog snijdt zij 
wel hout. 

Voor sociaal-democraten zou 
het goed zijn om meer dan nu het 
geval is de discussie met hem aan 
te gaan. Marijnissen - en met 
hem desP - is meer dan een hor-
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zel van de linkse beweging en ook 
meer dan louter een electorale 
dreiging. Een bondgenoot van de 
sociaal -democatie zal hij nooit 
worden , maar hij verdient het 
wel om ook in onze kring serieus 
genomen te worden. 

B E RT MIDD EL 

is lid van Tweede-Ka meifractie van 
de PvdA 

139 



HET 

s &..o 3 '997 

PUNT VAN VERTREK 3 

SCHENKENSCHANZ BESTAAT omvat gelegen 
minimumloon 
der bezoekers 
van werkelijkheid 

en had zich 
metdijken 
oudearm 
sterk water 
lang beschermd 

treurnis 
initiatief plaatst 
mast met matalen 
reclameplaten 

geschiedenis 
verdwijneniet 

is niet trekvogel zelf 

bied borg 
die borg biedt 

LUCAS HÜSGEN 

Lokatie Even over de grens ligt 

dichtbij de Rijn een wonder

baarlijk mooi stadje, een soort 

fort, dat aan reclame en verka

veling, toerisme en dijkopho

ging op het punt van vertrek 

dreigt te staan. RB 

Foto Marijke Köhler 
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INHOUD 

Vrijheid? 
Iedereen in loondienst bij 
de overheid! 

Een schijn van 
vrijheid? 

STELLING: leder mens zou de vrij
heid moeten hebben om door hem niet 
se wenste vrijheid over te drasen aan 
een instantie die deze vrijheid aan 
kan en die bij uitstek aeschikt is deze 
vrijheid op een behoorlijke manier te 
waarboraen. 

Door de overheid worden al lerlei 
taken overgedragen aan private 
organisaties, waarbij vaak als 
reden wordt gegeven, dat dit de 
vrijheid van de burger vergroot. 
Het is natuurlijk heel mooi, dat 
de mens bepaalde vrijheden heeft 
gekregen, bijvoorbeeld in de 
vorm van allerlei keuzemogelijk
heden en gedragsalternatieven. 
Toch kan deze vrijheid onder 
bepaalde omstandigheden juist 
omslaan in onvrijheid. 

Een voorbeeld uit de praktijk: 
Tot voor kort was het bij de ver
deling van sociale huurwoningen 
gebruikelijk dat, wanneer je 
hiervoor in aanmerking wi I de 
komen, je jezelf meldde bij de 
gemeente of bij een woning
bouwvereniging. Deze schreef je 
aan de hand van een formulier en 
een gesprek in. Je kreeg dan een 
aantal punten, dat jouw plaats op 
de wachtlijst bepaalde. Wanneer 
je aan de beurt was gekomen, 
kreeg je het bericht thuis dat je je 
diende te melden. Je kon de aan 
jou toegewezen woning accepte
ren of niet; accepteerde je hem 
niet, dan stond je weer onderaan 
de wachtlijst. Dit systeem werd 
door velen, niet in de laatste 
plaats door de instantie die de 
woningtoewijzing verzorgde, als 

onnodig bureaucratisch en betut
telend ervaren, als ouderwets en 
uit de tijd. 

Er werd een nieuw systeem 
ontworpen, waarbij aan de zelf
werkzaamheid van de burger 
meer recht werd gedaan. Dit sys
teem gaat uit van het adverteren 
van de vrijgekomen woningen in 
een krant, waarop de woning
zoekende zelf dient te reageren, 
meestal door middel van een 
bon. Soms heeft men het systeem 
zo geavanceerd gemaakt, dat 
gereageerd kan worden via een 
zogenaamd voice-response-sy
steem. Uit de binnengekomen 
reacties wordt dan door de wo
ningverdeler (geen mens, maar 
een computer) de uiteindelijke 
gelukkige gehaald. Dit heeft 
zeker voordelen: de burger 
wordt gedwongen om actief te 
worden en weigeringen komen 
niet meer voor. Vervuilde be
standen behoren tot het verle
den. Selectie door een computer 
is objectiever. Bovendien is dit 
systeem goedkoper. 

Een nadeel van dit systeem is 
dat er vanuit wordt gegaan, dat 
iedereen in staat is om zelf te 
reageren op de geadverteerde 
woningen. Het moet gezegd 
worden: men heeft echt zijn best 
gedaan om de advertenties dui
delijk op te stellen en om aan 
iedereen duidelijk de spelregels 
uit te leggen. Toch zijn en blijven 
er mensen die hiermee niet uit de 
voeten kunnen . Zeker in grotere 
steden, waar de hulp van familie 
en buren vaak ontbreekt, zijn er 
mensen die bij dit systeem buiten 
de boot vallen. Het reageren op 
een woning via de telefoon, waar 
geen telefoniste zit, maar waar je 
via je persoonlijke registratie-
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nummer aan de computer duide
lijk wilt maken dat je graag wilt 
verhuizen, is echt niet zo een
voudig. 

En hoe moet je bijvoorbeeld 
duidelijk maken, dat je naar jouw 
mening toch echt dringend een 
andere woning nodig hebt? Eerst 
moet je bellen, dan moet je een 
formulier invullen, er vindt vaak 
een keuring door een arts of 
maatschappelijk werker plaats en 
alleen als je dat traject hebt door
lopen, maak je kans op een ur
gentieverklaring en de daarbij 
behorende voorrangsbehande
ling. Dit vergt van de betrokkene 
behoorlijke vaardigheden. Uit
gangspunt is immers, dat zo wei 
nig mogelijk mensen urgent mo
gen worden verklaard, want dit 
schaadt het normale verdelings
systeem. Veel aanmoediging zal 
de betrokkene dan ook niet hoe
ven verwachten. 

Door de introductie van het 
nieuwe systeem lijkt het alsof de 
woningzoekenden meer vrijheid 
hebben gekregen, en voor velen 
is dat ook zo. Toch is er een aan
zienlijke groep (die groter is dan 
menigeen beseft), die van die 
vrijheid niet profiteert. Deze 
groep dreigt buiten de boot te 
vallen in de race naar de nieuwe 
woning. Waar moet deze groep 
nu terecht? Natuurlijk hoort het 
zo te zijn, dat zij haar probleem 
kan neerleggen bij degene die de 
woningen verdeelt: de gemeente 
of de woningbouwvereniging. 
Dit probleem wordt soms wel 
door de woningverdeler opge
vangen, door middel van spreek
uren en dergelijke, maar soms 
ook niet. Het is in elk geval niet 
afdwingbaar. 

Een andere ontwikkeling maakt 
de zaak nog moeilijker: veel 
gemeenten stoten de woningver
delingstaak af naar woningbouw
verenigingen, die op hun beurt 
zich verenigen in een overkoepe
lende (regionale) stichting, die 
het advertentiesysteem opzet en 
de woningen gaat verdelen. 

In verband met belangenbe
hartiging en het zoeken naar be
trouwbare hulp ontstaat een pro
bleem voor de woningzoekende: 
waar moet hij terecht, en als hij 
het juiste loket gevonden heeft, 
blijkt de organisatie zodanig geo
lied te zijn en ingesteld op de 
markt, dat men weinig oor heeft 
voor zijn verhaal. Hij krijgt een 
prachtige folder mee, waarin de 
voordelen van het nieuwe sys
teem worden uitgelegd en dat is 
dat. Oma van So, die van haar 
bovenwoning af wil omdat ze 
bijna de trap niet meer op en af 
kan komen, en die zo zenuwach
tig wordt van dat voice-respon
se-systeem, dat ze van schrik 
eerst de hoorn op de haak gooit 
en vervolgens een fout registra
tienummer intoetst, maakt wei
nig kans in deze tombola. 

Daarbij speelt ook nog het 
volgende: hoewel het Neder
landse volk er een hobby van 
heeft gemaakt om altijd te klagen 
over de overheid en de bureau
cratie, was lang niet iedereen zo 
ontevreden over het oude sy
steem. Het bood zekerheid, je 
wist op welke plaats op de 
wachtlijst je stond en hoe lang 
het nog zou duren voordat je aan 
de beurt was. Nu komt het vaak 
voor dat op grond van allerlei cri
teria iemand anders, die veel 
korter als woningzoekende gere-

gistreerd staat, toch eerder aan 
de beurt komt. Dit strookt niet 
met het rechtvaardigheidsgevoel 
van de meeste mensen. 

Conclusie 

Vrijheid wordt doorgaans zonder 
voorbehoud aan de burger gege
ven: hier heb je het, doe ermee 
wat je wilt. De overheid biedt 
geen mogelijkheid aan de burger 
om te zeggen: ik heb helemaal 
geen behoefte aan die vrijheid, ik 
wil juist de zekerheid, dat er een 
instantie is die voor mij zorgt, en 
die mijn belangen op een behoor
lijke manier bewaakt. Is dit dan 
echte vrijheid? Volgens mij is hier 
juist sprake van onvrijheid. Het 
getuigt van respect voor het indi
vidu dat rekening wordt gehou
den met zowel de capaciteiten 
van mensen als met hun behoef
ten . De één heeft nu eenmaal 
andere vermogens dan de ander. 

Mij lijkt het daarom in strijd 
met het vrijheidsbeginsel om 
zonder meer iedereen dezelfde 
vrijheid op te dringen . Dat dit 
toch gebeurt, heeft vaak geen die
per liggende oorzaak, maar heeft 
een praktische reden: het is im
mers veel makkelijker om gelijke 
monniken van gelijke kappen te 
voorzien, dan om aan iederafzon
derlijk te vragen wat zijn of haar 
behoeften zijn. Het behoort tot 
de taak van de overheid om voor 
diegenen, die een bepaalde vrij 
heid niet aankunnen, zorg te dra
gen . 

CAROLINE RAAT 

Voormalig huisvestingsambtenaar, 

thans verbonden aan het Schoordijk 

Instituut, Katholieke Universiteit 

Brabant 
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Iedereen in loondienst 
bij de overheid! 

Er worden heftige discussies ge
voerd over de toekomst van de 
arbeidsmarkt, de sociale zeker
heid en verwante zaken als de 
noodzaak van flexibilisering. In 
deze discussies worden de belan
gen en verlangens van werkge
vers, werknemers en werklozen 
vaak als tegenover elkaar staand 
voorgesteld. 

Zo willen werkgevers zich zo 
veel mogelijk kunnen concentre
ren op rationele productiepro
cessen om de winsten van hun 
bedrijven zo groot mogelijk te 
maken. Zij wensen zo min moge
lijk verantwoordelijkheid te dra
gen voor de scholing en financiële 
zekerheid van werknemers. 
Verder willen ze de hoeveelheid 
arbeid nauwkeurig op de behoef
te kunnen afstellen om de loon
kosten zo laag mogelijk te hou
den. Werknemers daarentegen 
willen goede arbeidsomstandig
heden. Ze wensen dat hun veilig
heid, gezondheid en welzijn 
gewaarborgd worden. Verder 
willen zij de zekerheid dat ze een 
volwaardig inkomensniveau kun
nen bereiken en willen ze opti
male ontplooiingsmogelijkheden 
waaronder scholing. Werklozen 
willen over voldoende koop
kracht beschikken ook als ze geen 
betaalde functie kunnen vervul 
len. 

Een fundamenteel ander 
stelsel 

Het ontwerpen van een stelsel dat 
volledig aan de eisen van alle par
tijen tegemoet zou komen is van 

gemeenschappelijk belang, maar 
wordt door de meeste mensen als 
een utopie beschouwd. Zo wordt 
gedacht dat een flexibeler ar
beidsmarkt leidt tot variabelere 
werktijden en meer financiële 
onzekerheid van een werknemer. 
Ook wordt verwacht dat de ver
deling van het beperkte aantal 
arbeidsplaatsen leidt tot inko
mensdaling van de huidige werk
nemers. Hierdoor hebben werk
nemers en werklozen een tegen
strijdig belang. 

Ik wil hieronder een stelsel 
schetsen dat voor werkgevers, 
werknemers en werklozen tege
lijk optimaal is. Doeleinden die 
als onverenigbaar worden be
schouwd worden door enkele 
essentiële maatregelen tegelij
kertijd gerealiseerd. Ik noem vier 
maatregelen. 

I. Elk bedrijfkrijst het recht alle 
werknemers op projectbasis aan te 
nemen. 

Wat lost dit op? Het bedrijfsle
ven wil overtollige werknemers 
zo snel mogelijk kunnen ontslaan 
om de loonkosten zo laag moge
lijk te houden. Aan deze behoefte 
van het bedrijfsleven kan eenvou
dig tegemoet worden gekomen. 
Het wordt aan de werkgever 
overgelaten een nauwkeurige in
schatting te maken van de duur, 
inhoud en kosten van een project. 
Elk bedrijf kan dan overbodig 
geworden werknemers soepel 
laten vertrekken . Ontslagproce
dures worden dan immers over
bodig. 

De verkregen vrijheid voor 
bedrijven zal, zonder extra maat
regelen, onrust onder de werk
nemers veroorzaken omdat zij 

geen garantie op een regelmatig 
en volwaardig inkomen hebben. 
Veel mensen zullen namelijk 
slechts voor een korte termijn 
een arbeidscontract hebben en 
lange perioden kennen waarin ze 
niet deelnemen aan het arbeids
proces en dus geen of een te laag 
inkomen hebben. Om de sociale 
zekerheid van werknemers te 
realiseren moeten dus extra 
voorzieningen worden getroffen. 

Een van de taken van de over
heid is zorg te dragen voor de 
bestaanszekerheid van haar bur
gers. De overheid richt, om dat te 
garanderen, een soort stichting 
'Arbeid' op, waarbij elke volwas
sene het recht heeft in loondienst 
te treden. 

2. De overheid se!ft elke volwassen 
Nederlandse staatsburser het recht in 

loondienst van de stichtins 'Arbeid' 
te treden. 

Elk lid van de beroepsbevol
king zal door deze tweede maat
regel kunnen rekenen op een 
functie in loondienst van het 
bedrijfsleven, de overheid of de 
genoemde stichting zonder ver
plicht te worden een dienstbe
trekking aan te gaan. 

Het inkomen dat een volwas
sene in loondienst van de stich
ting zal verdienen, moet dan ech
ter aan een aantal eisen voldoen 
om enkele sociale en economi
sche doelstellingen te bewerk
stelligen. Ten eerste moet het 
prestatie-afuankelijk zijn. Men
sen worden dan geactiveerd en 
gestimuleerd zich te ontwikkelen 
en zullen dus creatiever, effec
tiever en efficiënter werken. Ten 
tweede moet de werknemer vol
doende kunnen verdienen om 

1 43 



144 
s&_DJ •997 

HOOFDEN & ZINNEN 

zichzelf met dit inkomen te 
onderhouden. 

Om te zorgen dat het bedrijfs
leven en de overheid ook vol
doende aanbod van geschikte 
arbeidskrachten hebben, moeten 
de burgers die bij de stichting in 
dienst zijn, aan hun beschikbaar 
gesteld worden. 

3. De derde maatregel biedt de 
nationale arbeidsorganisatie daarom 
de mogelijkheid op de arbeidsmarkt te 
functioneren als een detacherings
bureau. 

Een bedrijfkan bij de stichting 
vragen om arbeidskrachten en 
krijgt deze tegen een prijs op 
maat geleverd. De stichting moet 
uiteraard werknemers alleen 
detacheren aan bedrijven die vol
doen aan bepaalde veiligheids- en 
milieu-eisen. 

Om de inkomens van de werk
nemers in dienst van de stichting 
in alle gevallen te kunnen beta
len, moet een vierde maatregel 
worden getroffen. Er moet 
namelijk een eventueel tekort 
gefinancierd worden dat niet ver
kregen is door detachering. 
Financiering door de overheid 
geeft de mogelijkheid dit tekort 
aan te vullen. 

4· De stichting 'Arbeid' moet dusdoor 
de overheid gtjinancierd worden om 
een eventueel tekort te betalen. 

Nu een viertal maatregelen is 
beschreven, kan worden aange
toond dat in dit nieuwe stelsel de 
verschillende belangen van werk
gevers, werknemers en werklo
zen goed harmoniëren. 

Werkgevers kunnen op maat 
arbeidskrachten lenen en hoeven 
geen verantwoordelijkheid te 
dragen over de financiële zeker
heid, werktijden en scholing van 
werknemers. Ook hoeven zij niet 
te zorgen voor de werkgelegen
heid onder bepaalde groepen 
zoals gehandicapten, allochtonen 
of langdurig werklozen. De 
'stichting' is verantwoordelijk 
voor deze zaken. 

De behoeften van de werkne
mers worden ook vervuld. Zij 
hebben immers recht op veilige 
en menswaardige arbeid en 
werktijden en kunnen - bij vol
doende prestatie - rekenen op 
een volwaardig inkomen. 

Uiteraard bestaat in het be
schreven stelsel geen onvrijwilli
ge werkloosheid meer. De werk
gelegenheid en de participatie op 
de arbeidsmarkt zijn bovendien 
niet meer conjunctuurgevoelig. 
Het stelsel heeft veel meer voor
delen. Zo kan een tweedeling 

worden voorkomen tussen werk
nemers in dienst van de stichting 
en arbeiders in (directe) loon
dienst bij het bedrijfsleven, want 
de overheid kan wettelijk bepalen 
dat het uurloon van de laatste 
groep mensen voor alle bedrijfs
activiteiten bijvoorbeeld twee 
keer zo hoog is als die van de 
eerstgenoemde groep. Het be
drijfsleven zal er dan naar streven 
mensen bij de stichting te lenen; 
diezelfde mensen van de vrije 
arbeidsmarkt halen is namelijk 
onnodig duur. 

De laatstgenoemde wettelijke 
bepaling kan ook dienen om het 
milieu optimaal te beschermen. 
Bedrijven die niet voldoen aan 
gestelde milieu-eisen kunnen 
geen mensen van de stichting 
lenen en moeten dus de hogere 
uurlonen betalen. 

Samenvattend, een stelsel als 
hierboven geschetst leidt tot de 
ideale situatie van een optimale 
afstemming van de belangen van 
de verschillende maatschappelij 
ke groeperingen en daarbij tot de 
bescherming van het milieu. 

ASTRO THOLEL 

wiskundige te Nijmegen (in samen
werking met Anton den Boer en Peter 
de Kort) 
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VanKootenen De Bie zaten er misschien nog wel het dichtste bij. Al 
dat 'aan God doen' in de Boekenweek was een hype zoals er elke week 
wel een is. Veel geblaat, weinig wol. Alle ophef over het godsdiensti
ge was omgekeerd evenredig met het inzicht dat daarin uiteindelijk 
verschaft werd. Volstrekt onduidelijk bleef waar die aandacht voor 
het thema 'Mijn God' nu eigenlijk voor staat, wat het wel of juist niet 
representeert. Is Nederland bezig zichzelf te herkerstenen? Wordt 
opeens de scP-theorie over het toekomstig heidense Nederland 
gefalsifieerd en buigt de secularisatietrend binnen één en dezelfde 
generatie alweer om? Of heeft een curieus postmaterialisme toegesla
gen en wordt spiritualiteit het nieuwe bindmiddel van de Nederlandse 
samenleving? Ik bedoel maar, wat heeft die Boekenweek ons nu pre
cies wijzer gemaakt? 

Wat opviel was de oogst aan armetierige gelegenheidsboekjes en 
snelle compilaties . Doorgaans marginale uitgeverijen zagen hun kans 
schoon. Daarnaast sprong in het oog dat de literair-culturele gemeen
te zich verwaardigde om aan God enige woorden en gedachten vuil te 
maken. Vrolijk blasfemisch o):> het bal der ballen of in schotschriften in 
het genre van non-fictie en essayistiek. In de literatuur zelve blijkt reli
gie als aandrift niet echt teruggekeerd, of het moet zijn dat men enke
le jonge auteurs uit de diepe B-categorie als avantgarde wil zien van 
een omslag in ons collectief geestesleven. 

Voorlopig hou ik het op de constatering dat godsdienst niet langer 
een onaanraakbaar publiek taboe is . Zie ook de irritatie die rationalis
tische vrijdenkers als Rudy Kousbroek ten deel viel. Het is daarbij de 
vraag of die irritatie verklaard moet worden uit onderdrukte religiosi
teit of uit een meer algemene postmoderne weerzin tegen waarheids
claims as such. Met HP/De Tijd-columnist Van Doorn geloof ik het 
laatste. De nieuwe houding ten opzichte van godsdienst heeft meer 
met een alom aanwezig hyperrelativistisch levensgevoel te maken dan 
met een massale terugkeer van godsdienstigheid. Laat staan met een 
wederopstanding van 'Nederland domineesland'. 

Want dat het een anythina aoes is op het terrein van zingeving en 
levensbeschouwing maakte de Boekenweek in elk geval duidelijk. Er 
was sprake van een volstrekte nevenschikking van de christelijke tradi
tie met overige religies en spiritualite;tsbronnen. Jomanda en Kuitert, 
pendelen en Nietzsche: volgens de 'wet van de supermarkt' lag het 
allemaal vrolijk door elkaar heen. Het thema 'Mijn God' bleek dan 
ook niet alleen een mediagenieke voltreffer, maar - per ongeluk - ook 
vanuit godsdienstsociologisch perspectief raak. De meerderheid van 
de bevolking mag kerken dan alleen als toerist bezoeken, men gelooft 
wel dat er 'iets' is. Men houdt er, zoals dat heet, levensbeschouwelijk 
tob- en zoekgedrag op na. Maar dan volgens het motto: ieder zijn 
eigen God, ieder een eigen 'zelfbouwpakket' aan goddelijke inspira
tie. 

De Boekenweek mag dan weinig verhelderend hebben gewerkt; 
de ongemakkelijkheid van de traditionele kerken met al die media
aandacht voor hun uit de gratie geraakte 'object van eerbied' valt uit
eindelijk goed te begrijpen. Het heeft er alle schijn van, dat die merk
waardige Boekenweek toch eerder bevestiging dan ontkenning van 
het fenomeen postchristelijk Nederland was. 

God, wat 
een boeken

week 

RENÉ CUPERUS 

Medewerker WBS, redacteurs &.J> 
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Een wereldwijde organisatie van 
mensen die zich inzetten voor de 
vervolging van oorlogsmisdaden 
en misdaden tegen de menselijk
heid, dat is nu een eerste nood
zaak. De berechting van oorlogs
misdadigers is bovenal een poli
tiek vereiste. Een vorig bewind 
heeft verschrikkingen begaan, of 
minstens toegelaten, en het nieu
we regiem moet voor de eigen 
bevolking en voor de buitenwe
reld overtuigend aantonen dat 
daar nu een eind aan gekomen is: 
'dát nooit meer.' Berechting van 
de daders is de meest sprekende 
en beeldende, de meest theatrale 
manier om dat voornemen uit te 
dragen. Er gaat bovendien een 
soort onuitgesproken ambtseed 
in schuil: de straf die nu de 
daders wordt opgelegd mag ook 
ons worden aangedaan als wij 
ooit zulke misdaden zullen 
begaan. 

Maar kan dat niet gewoon op 
een getypt en ondertekend A
viertje, moet daarvoor de hele 
santenkraam van de rechtspraak 
worden opgezet? Moeten daar
voor de Rwandese Hutu-militan
ten of de Bosnisch-Servische lei
ders worden geofferd op het 
altaar van de wereldpolitiek? 

Ja, dat moet. Dat is de sym
bolentaal waarin een politieke 
werkelijkheid wordt verwoord 
en waar gemaakt. Zonder het 
ceremonieel van schuld en boete 
gaat het niet. 

Er zijn nog andere, even drin
gende redenen: de feiten die tot 
dan toe alleen maar bij geruchte 
bekend waren kunnen nu met 
enige zekerheid worden vastge
steld, er komt zicht op de 
omvang van de misdaden en de 
kluwen van verantwoordelijk
heden wordt een eindweegs ont
ward. Maar een strafproces is 
daar niet echt voor nodig en het 
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is niet eens de beste manier om 
de toedracht te achterhalen: his
torici kunnen dat beter, met wat 
hulp van opsporingsambtenaren. 

Berechting is de best mogelij 
ke benadering van gerechtigheid. 
Dat is een waarde-in-zich-zelf, 
maar ook een gevoelswaarde. 
Het gevoel waar het dan om gaat 
heet op zijn zondags rechtsgevoel 
en doordeweeks wraakzucht. Of 
nog anders: het rechtsgevoel is 
de gesublimeerde wraaklust, een 
wens tot wraak die zich heeft 
laten temmen door het recht. 
Dat is, zoals alle sublimatie, 
behelpen. Het rechtsgevoel staat 
tot de wraakzucht als de huwe
lijkse liefde tot de geslachtsdrift. 

Opvolaersreaimes 
De Leuvense politicoloog Luc 
Huyse heeft zich grondig ver
diept in het vervolgingsbeleid 
van 'opvolgersregimes' - de 
regeringen die aan de macht 
kwamen na de val van een dicta
toriaal bewind: hij vergelijkt het 
naoorlogs optreden van de rege
ringen in bevrijd West-Europa 
met dat van latere opvolgersregi
mes in Centraal Europa, 
Somalië, Zuid-Afrika, Rwanda. 
Helemaal bevredigend verloopt 
het nooit, zegt Huyse. 'In 
Frankrijk, België en Nederland 
lagen bij de bevrijding aUe moge
lijke opties open en nu, een halve 
eeuw later, blijkt dat deze landen 
nog altijd met de erfenis van de 
oorlog worstelen. Met het voort
schrijden van de tijd zijn de 
spoken van het verleden niet ver
dwenen . ' 2 Toch hadden de rege
ringen in deze landen de vrije 
hand, want het voorafgaand 
bewind was onvoorwaardelijk 
verslagen. De opvolgersregimes 
die later elders optraden waren 
meestal wel gedwongen om te 
pacteren met hun voorgangers, 
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die de laatste restjes van hun machtspositie pro
beerden in te ruilen voor straffeloosheid. Dat leidde 
tot veel halfhartigheid en grote verwarring. Het 
rechtsgevoel werd daarmee niet bevredigd, de 
wraaklust al helemaal niet. 

Dan is de Zuid-Afrikaanse formule, waarin bij 
voorbaat wordt afgezien van vergelding, nog te ver
kiezen: een commissie zal de waarheid over de 
wandaden vaststellen en daar blijft het bij. Dat 
vergt dan wel een nationale, collectieve onthouding 
- van de wraakdrift. Ik zie daar niets hoog-ethisch 
in: de Zuid-Afrikaanse politie heeft haar troeven 
uitgespeeld en amnestie verkregen, dat kwam bij 
het ANC een aantal militanten met een kwaad 
geweten heel goed uit. Men legt zich daar nu maar 
bij neer, in nogal arren moede. 

Is het niet mooier, beter ook, om alles maar te 
vergeten? Vergiffenis, dat is toch prachtig! Ja, als je 
het lemmet al op de strot van je vijand wet. Maar 
eerder niet . Vergeven is alleen mooi als machts
daad, het Zuid-Afrikaans pardon doet denken aan 
iemand die zijn herovers nog naroept dat ze wat 
hem betreft zijn spullen mogen houden. 

De verzoening tussen de partijen die elkaar in 
oorlog of burgeroorlog bestreden hebben wordt 
juist bevorderd door vervolging en berechting van 
de ergste misdadigers. Niet alleen in Bosnië, ook in 
Somalië, Cambodja, Zuid-Afrika en Rwanda is 
enige vorm van rechtspleging noodzakelijk. Wat 
daar aangericht is kan niet zomaar vergeten en ver
geven worden. 

Mahmood Mamdani, de Oegandese politico
loog, die zelf jarenlang in ballingschap verbleef, 
schrijft over de situatie in Rwanda: 'Berechting 
komt niet in de plaats van verzoening, maar in de 
plaats van wraak. Daarom kan zonder berechting 
geen verzoening volgen . ' 3 

Ni co Frijda, de psycholoog van De emoties4, heeft 
over de wraakzucht geschreven dat die niet alleen 
hoogst destructief kan zijn, maar ook heel functio
neel: de wraak dient om de positie van slachtoffer te 
boven te komen en weer iemand te worden die 
greep heeft op de wereld. Die wraakzucht moet 

beheerst en beschaafd worden (Het bijbels 'Oog 
om oog, tand om tand' moet al gelezen worden als 
een aansporing tot matiging: 'oog om oog, maar 
meer ook niet'). Rauwe wraaklust is pure vernieti
gingsdrang die niet overgaat; zachtgekookt is de 
wraakwens een onmisbaar bestanddeel van het 
rechtsgevoel. 

Maar recht moet toch voor iedereen gelijkelijk 
gelden en komt de wreker soms niet alleen op voor 
zichzelf en de zijnen? Nee, wraakgevoelens kunnen 
kennelijk ook gewekt worden door leed dat ande
ren is aangedaan, zelfs vreemdelingen, verre 
vreemden. Naarmate mensen hier zich meer ver
eenzelvigen met mensen daar, neemt ook hun ver
langen toe om het kwaad dat die anderen berok
kend wordt gewroken te zien. 

Internationale strcifrechtsorde 
Het herstel van de rechtsorde in een land moet van 
binnenuit komen. De berechting kan niet alleen 
extern worden opgelegd en de opsporing van poli
tieke en militaire criminelen kan niet zonder brede 
binnenlandse medewerking. Serven en Kroaten die 
zich inzetten voor dat rechtsherstel dragen bij aan 
de rehabilitatie van hun land en mensen die zich 
daartegen verzetten maken zich achteraf nog eens 
medeplichtig aan wat hun land misdreven heeft, en 
nu met volle kennis van de toedracht. Met dat 
rechtsherstel krijgt dus ook de individuele aanspra
kelijkheid van Servische en Kroatische burgers 
opnieuw betekenis. En daarom is het een blijk van 
solidariteit met die landen om van ze te verlangen 
dat ze hun misdadigers berechten of uitleveren. 

Meestal is aanhoudende buitenlandse druk en 
internationale steun vereist om de rechtspleging op 
gang te krijgen . Soms is het noodzakelijk dat de 
berechting op internationaal gezag geschiedt. Nu 
hebben de Verenigde Naties voor het eerst sinds de 
geallieerde gerechtshoven van Neurenberg en 
Tokio opnieuw tribunalen voor misdaden tegen de 
menselijkheid ingesteld: in Arusha voor Rwanda en 
in Den Haag voor ex-Joegoslavië. De leden van het 
Joegoslavië-Tribunaal hebben zich beter geweerd 

1. Dit is een compilatie en herziening 
van stukken die eerder verschenen in 
N R c Handelsblad op 3 en 1 o februari, 2 o 
juli en 28 september 1966. Tevens is 
deze tekst (evenals de navolgende bij 
dragen van Rüter, De Haan en Van 
Traa) gebaseerd op een voordracht, die 
werd gehouden op een conferentie van 

de Wiardi Beekman Stichting in De balie 
in Amsterdam. De organisatie daarvan 
was in handen van Nouchka Barkhuis, 
Pieter Hithorst en Femke Halsema. 

transition: on the choices successor 
elites make in dealing with the past, Law 
and Social lnquiry . jrg. 2o, nr 1, 1995, 
PP· 51-78. 

2. Luc Huyse, 'Hoe jonge democra
tieën omgaan met de last van het verle
den' Daalderlezina, Universiteit van 
Leiden, 1995; zie ook 'Justice after 

3· New Lift Review, 216, 1996, pp. I I 
4· Nico H. Frijda, De emoties; Een over
zicht van onderzoek en theorie. 
Amsterdam: Bert Bakker, 1 9 8 8. 
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dan verwacht. Na een jaar van vooronderzoek en 
juridisch beraad hebben ze de meest vèrstrekkende 
aanklacht geformuleerd, en het zwaarste middel 
aangegrepen dat hun ter beschikking staat, het 
internationaal arrestatiebevel. 

Het gaat daarbij niet alleen om de beruchte mis
dadigers Mladié en Karadzié en zelfs niet enkel om 
de vijfenzeventig andere gedaagden of om de hon
derden beulsknechten die nog niet gedagvaard zijn. 
De inzet is de vestiging van een internationale straf
rechtsorde. Het heeft na de overwinning van 1945 
vijftig jaar geduurd voor de v N het opnieuw aan
durfden om recht te doen in misdaden tegen de 
menselijkheid. Als daar nu door getreuzel en 
gedraai niets van terecht komt kan het nog eens een 
halve eeuw duren voor het opnieuw wordt gepro
beerd. Maar als de berechting wel slaagt, moeten 
ook de ergste misdadigers, de misdadigers tegen de 
menselijkheid, voortaan bestraffing vrezen. 

Omdat het Tribunaal niet over een eigen poli
tiemacht beschikt is meteen de vraag gerezen wie 
dan wel de beide verdachten moet aanhouden . Het 
ligt voor de hand dat de krijgsmacht van de NAT o 
in Bosnië, IFOR, dat doet. De troepen van het 
IFOR zijn bevoegd om hen te arresteren, maar niet 
verplicht om ze op te sporen. Zo ongeveer staat het 
in hun taakomschrijving. Maar de bevelhebbers te 
velde maken een weinig enthousiaste indruk. De 
politieke leiding is zoals gebruikelijk verdeeld en 
waarschijnlijk worden de twee verdachten in het 
geniep beschermd door Servië en Rusland. 

Ondertussen wordt naar allerlei tussenoplossin
gen gezocht. Karadzié heeft zich moeten terugtrek
ken als partijleider en opereert sindsdien discreet 
vanuit de coulissen. Dat was inderdaad wel het 
minste. De premier van Servië, Milosevié, (tegen 
wie ook een onderzoek loop naar zijn medeplichtig
heid aan de misdaden) had zijn marionet kunnen 
dwingen om Bosnië te verlaten. Maar waar kan 
Karadzié nog heen? Elke lid-staat van de VN moet 
hem overdragen aan het Tribunaal. Of ze dat ook 
allemaal doen zullen is de vraag. Het buurland 
Kroatië heeft alle belang bij een mislukking van de 
rechtsgang, want het herbergt zelf een zwerm oor
logsmisdadigers die het liever niet berecht wil zien. 

Over de aanhouding van Mladié wordt helemaal 
niet meer hardop gesproken. Hij heeft zich ver
schanst in een militair kampement binnen een uit
gebreid versterkt gebied. Telkens als de IFO R

troepen daar, zoals het vredesaccoord hun voor
schrijft en hun opdracht hen verplicht, inspectie 

wilden houden, stuitten zij op Bosnisch-Servische 
soldaten en op een joelende en stenen werpende 
menigte. Die burgers zijn als verdedigingslinie min
~tens zo effectief als militairen. Met gewapende 
tegenstand kan het goed uitgeruste 1 F o R snel afre
kenen, als daartoe ooit besloten zou worden. Maar 
een westerse legermacht die inhakt op schreeuwers 
en stenengooiers komt er in de wereldpers slecht 
op te staan. Toch zullen ze behoedzaam en vastbe
raden opzij gezet moeten worden . 

Elke staat is verplicht uitvoering te geven aan 
het arrestatiebevel en de gezochten af te leveren bij 
het Tribunaal. Maar geen staat is verplicht ze te 
gaan halen. 

Hebben andere instanties het recht de verdach
ten te arresteren? En wat gebeurt er als de aanhou
ding wederrechtelijk is? Het Tribunaal is zelf 
bevoegd om te beslissen of de verdachten terecht 
kunnen staan, ook al zou de wijze waarop ze zijn 
voorgeleid onrechtmatig zijn. Er zijn nogal wat pre
cedenten waarbij de aanhouding van een verdachte 
onrechtmatig of in elk geval omstreden was en toch 
gevolgd werd door een proces: Eichmann, ont
voerd uit Argentinië, stond terecht in Israël; 
Noriega, door Amerikaanse troepen in Panama 
gearresteerd, kreeg een proces in de vs. Maar in 
deze gevallen en nog andere ging het om een staat 
die de verdachte buiten het eigen rechtsgebied te 
pakken wist te krijgen en hem vervolgens in eigen 
land berechtte. Het rechtsgebied van het VN

Tribunaal is de gehele wereld. Maar nergens 
beschikt dat Tribunaal over een politiemacht. 

Mondiale rechtspraak een fictie? 
Met kracht van argumenten en op grond van eigen 
uitvoerige ervaring pleit Frits Rüter tegen interna
tionale tribunalen voor de berechting van oorlogs
misdadigers. Hij meent dat de internationale 
rechtsgemeenschap vooralsnog een fictie is. Hij 
stelt dat de instrumenten van de mondiale recht
spraak ontoereikend zijn . Hij vreest dat het nieuwe 
strafrecht misbruikt zal worden voor andere doel
einden, zoals de vervolging van drugshandelaren. 
Die argumenten zijn niet zomaar uit de lucht gegre
pen. Wie de knoeiboel bij het Rwanda-tribunaal in 
Arusha aanziet, of het geweifel van het Joegoslavië
tribunaal in Den Haag volgt, voelt inderdaad de 
moed wegzakken. 

En toch. Om allerlei duistere en onzuivere 
redenen heeft de Veiligheidsraad de tribunalen 
ingesteld. Daarmee is ondanks alles een begin 
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gemaakt met de vervolging en berechting van mis
dadigers tegen de menselijkheid. Die tribunalen 
zijn niet zonder precedent en hebben ingrijpende 
bevoegdheden. 5 

Mislukt dit onvolkomen initiatief, dan is daar
mee de internationale strafrechtsorde opnieuw 
voor tientallen jaren van de baan. Nu een allereer
ste voorzet is gegeven kan die worden aangegrepen 
om de rechtsgang voort te helpen: om iets te reali
seren dat er nog niet is, maar dat een kans van sla
gen heeft als het de hoognodige steun krijgt. Die 
steun kan geboden worden door medestanders die 
zich verenigen als vrienden van het Tribunaal. 

Recht zonder macht heeft hulp nodig. Er moet 
een wereldwijde organisatie komen die overal en 
telkens weer aandringt op de berechting van oor
logsmisdadigers; een vereniging die niet vergeet, 
die niet vergeeft, totdat de straf is toegemeten en 
uitgezeten, een organisatie die blijft zoeken, blijft 
aanklagen, blijft vervolgen totdat de misdadigers 
eindelijk worden voorgeleid en die dan helpt om 
bewijsmateriaal te vinden, die getuigen opspoort, 
die optreedt voor de slachtoffers of functioneert als 
nevenaanklager waar dat wordt toegelaten. Die 
nieuwe organisatie is Justice International. 

Geen internationale organisatie houdt zich spe
ciaal bezig met de vervolging van oorlogsmisdaden 
die na 1 945 zijn begaan. Er is een internationale 
organisatie die opkomt voor de slachtoffers: Amnes~ 
International. Maar er is geen tegenhanger die zich 
inzet voor de bestraffing van hun beulen: Justice 
International. Toch is dat evenzeer noodzakelijk. 

De nieuwe organisatie kan maar het beste aan
sluiten bij een ontwikkeling die nu al gaande is, bij 
instituties die al zijn ingesteld, de VN-tribunalen 
voor misdaden tegen de menselijkheid. 

De ernstigste zwakte van het Haagse tribunaal is 
dat het de mogelijkheden ontbeert de belangrijkste 
verdachten zelf aan te houden en voor te geleiden. 

Daar bestaat van oudsher een oplossing voor: 
een beloning wordt uitgeloofd voor degeen die de 
verdachten aanhoudt en opbrengt. Wie erin slaagt 
Mladié of Karadzié af te leveren bij het Tribunaal of 
bij het bevoegd gezag van een der lidstaten van de 
VN krijgt het uitgeloofde bedrag uitgekeerd. 

Al is hun verblijfplaats bekend, deze verdachten 

5. Zie bijvoorbeeld over het Rwanda
tribunaal, Roy S. Lee in Leiden joumalif 
International Law, 9, 1966 en het 
commentaar in American journalif 
International Law, 90, 1966; over het 

zijn bijzonder moeilijk te vangen. Het gaat boven
dien om buitensporig ernstige misdaden. Dus zijn 
uitzonderlijk hoge bedragen gepast. Er is zeker een 
miljoen dollar nodig, waarschijnlijk wel vijf mil
joen, of tien miljoen . Dat lijkt veel, maar het is 
gauw volgestort. Als het eerste miljoen dollars is 
toegezegd door onafhankelijke particulieren, ligt 
een legitieme dekmantel over de volgende stortin
gen van veel grotere bedragen door veel vermogen
der vijanden van Mladié en Karadzié. 

Maar aangenomen dat de beloning bij elkaar 
gebracht wordt, dat wil zeggen dat de vereiste 
bedragen zijn toegezegd, wie moet het karwei dan 
klaren? We moeten hopen en we mogen ook wel 
rekenen op verraad in de omgeving van de verdach
ten zelf. Er lopen daar heel wat profiteurs rond die 
door zoveel geld in verzoeking zullen raken en er 
zijn nogal wat Bosnisch-Servische politici die het 
belastend tweetal graag kwijt zouden zijn. 

Om misverstand te voorkomen: De beloning 
voor de arrestatie van Mladié en Karadzié is precies 
het tegendeel van de prijs die na de fatwa door de 
Iraanse leiders op het hoofd van Rushdie is gezet. 
Daar ging het erom iemand die geen mens een haar 
gekrenkt had zonder enige vorm van proces te ver
moorden. Hier gaat het erom verdachten van een 
massamoord zonder bloedvergieten voor hun rech
ters te brengen die hen op zijn hoogst tot gevange
nisstraf zullen veroordelen. 

En bovendien, aan de uitbetaling van de belo
ning kan de voorwaarde verbonden worden dat de 
aanhouding niemand schaadt die zich er niet tegen 
verzet (er zijn striktere of ruimere eisen te beden
ken). Maar wie moet het geld, of de toezeggingen, 
inzamelen en wie moet beslissen of er wordt uitbe
taald en aan wie? Daar is nu geen instantie voor. Dat 
moet dan de eerste taak worden die justice 
International op zich neemt. 

Wrekende aerechtiaheid 
Natuurlijk is de functie van een beloning voor de 
arrestatie van Mladié en Karadzié in de eerste plaats 
symbolisch. De politici kunnen de moed maar niet 
opbrengen om het tweetal te laten aanhouden. Ze 
vrezen dat de publieke opinie zich tegen hen zal 
keren als de actie misloopt, als er bloed vergoten 

Joegoslavië-tribunaal, Christopher 
Blakesley in International Review ifPenal 
Law, 67, en de vergelijking tussen beide 
door Mutoy Mubiala in Revue Générale de 
Droit International Pub/ie 9, 1995. 
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wordt, en bovenal, als er slachtoffers vallen onder 
de eigen soldaten. Maar als op die beloning op 
ruime schaal wordt ingetekend, blijkt daaruit onte
genzeggelijk dat een groot deel van het publiek wil 
dat het recht zijn loop krijgt. 

Die beloning is niets meer of minder dan een 
aansporing aan wie dan ook om het erop te wagen 
en de twee verdachten te arresteren. Dat alleen al 
kan weer aanleiding zijn voor de politici om zich te 
vermannen en in te grijpen, voordat ze door zelf
standig opererende prijzenjagers te schande wor
den gemaakt. 

Het komt de politici in binnen- en buitenland 
niet steeds gelegen. Er is altijd een menigte van hele 
en halve meelopers, handlangers en profiteurs die 
niet bij opheldering gebaat is. Er zijn telkens weer 
instanties die de misdadigers nog ergens voor 
gebruiken kunnen en die hen de hand boven het 

hoofd houden. Tegen al die weerstanden in moet 
de rechtsgang worden doorgezet. 

Dat zijn de kleine berekeningen van kans en 
macht. Maar in wezen gaat het om een veel grotere 
inzet. Als nu mensen eisen dat de genocide op de 
Rwandese Tutsi's wordt bestraft of de massamoord 
op Muslims in Srebrenica wordt berecht, dan is dat 
omdat ze de slachtoffers zien als net zulke mensen 
als zijzelf zijn en de daders niet beschouwen als bar
baren en wildemannen van wie je zoiets kunt ver
wachten en die je het niet kunt aanrekenen, maar 
juist als volledig aansprakelijke en toerekeningsvat
bare medemensen, die dus bestraft dienen te wor
den. 

De universele, belangeloze en getemperde 
wraakzucht, dat is de adem van de wrekende ge
rechtigheid. Dat is de taak van Justice International . 



'Nèma Problema' zei de ge
uniformeerde en hij bleef dat 
herhalen, terwijl hij ons door 
Sarajevo naar een gebouw leidde, 
waar twee somber kijkende lie
den ons opwachtten. Als er 'geen 
problemen' waren, wat moesten 
we dan hier? Ons bezoek aan 
Sarajevo gold niet deze als amb
tenaren van de vreemdelingen
politie poserende Joegoslavische 
BVD-agenten. De Amsterdamse 

. slavist Marius Broekmeijer en ik 
waren gekomen om voor Am
nesty International het proces 
tegen Alija lzetbegovic en zo'n 
tien andere Moslims te volgen. 
De toegang tot de rechtszaal had 
echter enige voeten in den aard 
en toen was 'nèma problema' 
verschenen. 

Onze belangstelling voor 
Izetbegovic werd door de be
trokken agenten wel gedeeld, 
maar vanuit een wat ander per
spectief. Wisten wij wel, dat 
'Izet' de oprichting van een 
etnisch zuivere moslimstaat in 
Bosnië nastreefde? Dat hij daar
over zelfs een stuk had geschre
ven, de Islamitische Declaratie? 
En wisten we ook, dat hij met 
een delegatie moslims stiekem 
op bezoek was gegaan bij A ya
tollah Khomeiny? Beseften we 
wel hoe gevaarlijk dat was, dat 
streven naar een moslim-Bosnië, 
in een land als Joegoslavië, waar 
zeven volkeren met zes gods
diensten door elkaar heen woon
den? We moesten eens naar 
Noord-Ierland kijken. En wisten 
we wel wat er in Joegoslavië in 
de Tweede Wereldoorlog was 
gebeurd? 7oo.ooo joden, zigeu
ners, maar vooral Serviërs waren 
door Kroaten en Moslims afge
tnaakt. Nooit zou men meer toe
laten, dat de volkeren van 
Joegoslavië tegen elkaar zouden 
worden opgezet. 
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FRITS R ÜTER 

Hoosleraar stuifrecht aan de 
Universiteit van Amsterdam 

Dat was 1 9 8 3. Broekmeijer en ik 
waren toen al zo'n negen jaar 
voor Amnesty in Joegoslavië met 
een zekere regelmaat op pad 
geweest en we wisten dat de 
overheid met dat voornemen op 
een wat eigen wijze ernst maak
te. Alles wat naar nationalisme 
zweemde werd in een soort 
rondedans afgestraft, terwijl, en 
passant, ook nog wat critici van 
het regime werden meegeno
men. Het ene jaar stonden vooral 
Serviërs, het volgende jaar 
Kroaten zoals Tudzman, dan 
weer Bosniërs of Albanezen uit 
Kosovo terecht. Zelfs uit het bui
tenland werden Joegoslaven 
onvrijwillig aangevoerd om ver
volgens in geheime processen 
veroordeeld te worden en voor 
jaren uit de circulatie te verdwij
nen. Andere regime-critici kwa
men onder verdachte omstandig
heden te overlijden. Schandelijk 
vonden we dat. Maar wellicht 
hebben we in die jaren door onze 
verontwaardiging over de me
thoden van de Joegoslavische 
overheid ons onvoldoende gere
aliseerd, dat - wat toen genoemd 
werd - het 'verhinderen van 
tweedracht tussen de volkeren 
van Joegoslavië' toch iets minder 
een voorwendsel was om tegen
standers van het communistisch 
regime aan te pakken, dan wij 
toen dachten. De nogal nationa
listische instelling van sommige 
Kroatische, Servische en Moslim 
dissidenten viel ons wel op. Van 
Seselj bijvoorbeeld, ook een 
Amnesty klantje, in I 993 leider 
van de 'Cetniks' maar in de jaren 
tachtig hoogleraar sociologie in 
Sarajevo. Veroordeeld werd 
Seselj toen tot enige jaren gevan
genisstraf voor een - overigens 
nooit gepubliceerd - stuk, waar
in hij kritiek leverde op politiek 
en economie en op de commu-
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nistische partij. Maar hij eiste in dat stuk ook de 
versterking van Servië, de opheffing van Kosovo, 
de Vojvodina en Bosnië en voor de resterende 
republieken nieuwe grenzen alsmede een soort 
volksverhuizing: het aantal Kroaten in Servië mocht 
niet groter zijn dan het aantal Serviërs in Kroatië, 
etc. Dit soort ontboezemingen lees je nu echter 
anders dan toen. We namen die toen minder ern
stig. Niet, omdat we dachten, dat mensen als Seselj 
niet meenden wat ze schreven, maar we beschouw
den ze als enigszins warhoofdig en rekenden er niet 
mee, dat zij de kans zouden krijgen, hun nationalis
tische aspiraties te verwezenlijken. 

Die kans is gekomen met het wegvallen van een 
sterk centraal gezag in Joegoslavië. Dat hield de 
nationalisten eronder en beschermde zo minderhe
den in de deelrepublieken. Maar dat verdween mèt 
het centrale gezag. Het streven naar een eigen staat 
- onverschillig of dat nu Kroatië, Bosnië of 
Bosnisch Servië is - berust zeker op nationalistische 
gevoelens, maar ook op een niet geheel onverklaar
bare angst een onbeschermde minderheid in een 
andere staat te zijn. Want daarmee hebben de vol
keren van het oude Joegoslavië voor I945 buiten
gewoon slechte ervaringen opgedaan. De weige
ring van Kroatië in I 99 I een minderhedenstatuut te 
creëren, liet dan ook bij veel Serviërs in dat land de 
alarmbellen rinkelen. De kort daarop onder heftige 
Duitse pressie gevolgde volkenrechtelijke erken
ning van Kroatië maakte het er niet beter op. En 
wie ziet, hoe nu al jaren de ene groep met de ande
re omgaat, zou voor de angst een minderheid te zijn 

• enig begrip moeten kunnen opbrengen. 
De oorlogsinspanningen van alle partijen zijn er 

dan ook vooral op gericht geweest een zo groot 
mogelijk aaneengesloten en verdedigbaar grondge
bied voor de eigen mensen te creëren en intussen 
nog wat gebieden van de ander te veroveren, die 
zonodig later 'uitgeruild' kunnen worden. 

De arenzen van het stuifrecht 
ln die oorlog, die volkenrechtelijk wellicht een 
internationaal conflict, maar materieel een burger
oorlog is, zijn door alle partijen gruwelijke misdrij
ven gepleegd. De roep om het strafrecht, teneinde 
die misdrijven te stoppen of tenminste de plegers 
van die misdrijven te bestraffen, is niet onbegrijpe
lijk. Maar daarom is het nog geen goed idee. 

Want de positieve effecten van het strafrecht bij 
de voorkoming van oorlogsmisdrijven en de moge
lijkheden deze op enigszins adequate manier te 

berechten, worden niet alleen door leken maar 
zelfs door collegae-juristen van buiten het straf
recht nogal overschat. 

Wie wat langer in zijn vak meeloopt, leert niet 
alleen wat je wèl, maar vooral ook wat je met je vak 
niet kan bereiken. Bij oorlogsmisdrijven loopt het 
strafrecht zeer snel tegen grenzen op, waardoor van 
preventie en repressie maar weinig terecht komt. 
En als het tot een berechting komt, is dat bijna 
steeds een nogal eenzijdige. De winnaar pleegt bui
ten schot te blijven. 

Een behoorlijke strafrechtspleging komt alleen van 
de grond, als de wil en de macht aanwezig zijn, straf
bare feiten op te sporen, te vervolgen, te berechten 
en tenslotte de opgelegde straf ook te executeren . 
Maar bij oorlogsmisdrijven vallen wil en macht maar 
zelden samen. De staat van de dader heeft als regel 
wel de macht, maar wil niet. De staat van het 
slachtoffer wil vaak wel, maar mist de macht om 
zich van dader en bewijsmateriaal te verzekeren. 

Dat is een treurige situatie. Zou een internatio
naal tribunaal hierin wat ten goede kunnen veran
derèn? 

Door bepleiters van een permanent internatio
naal hof worden daarvoor verschillende argumen
ten in het geding gebracht. 

Een veel gehoord argument is, dat nationale 
wetgeving in het algemeen niet geschikt is om oor
logsmisdrijven en genocide behoorlijk te berech
ten. Ons wordt dan voorgehouden, .dat daarente
gen de internationale hoven van Neurenberg en 
Tokyo het beginsel van de individuele aansprake
lijkheid aanvaard en het beroep op het criminele 
ambtelijk bevel als strafuitsluitingsgrond verwor
pen hebben. Dat is volgens één van de pleitbezor
gers, Prof. Drinan, 'unforgettable' en 'stands as a 
triumph for all times'. 

Men krijgt de indruk, dat Drinan gelooft, dat dit 
een aanzienlijke vooruitgang is. Misschien is het dat 
in het internationale recht. Maar niet in het nationale 
recht. Want daar bestaat het beginsel van de indivi
duele aansprakelijkheid al eeuwen. En zelfs in 
Duitsland konden en kunnen soldaten en ambtena
ren zich niet simpelweg op een ambtelijk of dienst
bevel beroepen om strafvrij uit te gaan. 'Befehl ist 
Befehl' was ooit wel een geliefde Duitse uitdruk
king, maar het betekende en betekent - strafrech
telijk - niet, wat veel mensen denken. 

Ook het feit, dat oorlogsmisdrijven en genocide 
als zodanig in de Duitse strafwet niet voorkomen, 
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verhinderde niet dat de Duitse rechter gedurende 
meer dan 5o jaren bedrijvers van die misdrijven tot 
gevangenis of zelfs - tot 1 949 - tot de doodstraf 
veroordeelde. Gewoon op basis van strafbepalin
gen, die elk wetboek van strafrecht kent en die ook 
in het Derde Rijk, althans op papier, van kracht 
waren, zoals moord, doodslag, mishandeling, ver
krachting, diefstal en vrijheidsberoving. 

De voordelen van nationaal recht 

Het nationale recht vormt voor de berechting van 
de eigen misdadigers of de misdadigers van de 
wederpartij in het algemeen dan ook geen enkel 
beletsel. Nationaal recht heeft zelfs een markant 
voordeel boven internationaal recht. 

Het probleem bij de creatie van een permanent 
internationaal hof met rechtsmacht ook voor ande
re delicten dan die in Joegoslaviëis - volgens Prof. 
Drinan - 'the assumption that nations are immune 
from ha ving their leaders tried by a panel of foreig
ners'. Maar in nationaal recht is van zo'n immuni
teit, wellicht met uitzondering van het staatshoofd, 
als regel helemaal geen sprake. In bijna ieder land 
kunnen ministers en andere staatsorganen door de 
eigen justitie voor strafbare feiten worden berecht. 
Als dat niet gebeurt, heeft dat meer met macht dan 
met het geldende recht te maken. En de vreemde 
nationale rechter heeft met zo'n berechting - als 
het om oorlogsmisdrijven of genocide gaat -
gewoonlijk al helemaal geen moeite. Daarvoor 
geven de Rode Kruis Verdragen en het Genocide
verdrag zelfs een volkenrechtelijke basis. 

Nationale rechtbanken hebben bovendien nog 
wat voordelen: het zijn op elkaar ingespeelde colle
ges, de procedureregels zijn bekend en vertrouwd, 
en tussen de rechters bestaan geen verschillen in 
nationale en rechtscultuur. Tot een diepgaande ver
deeldheid, zoals bij de hoven van Neurenberg en 
Tokyo, zal het niet snel komen. In Neurenberg 
speelde Speer de tegenstellingen tussen de 
Westerse en de Russische rechters bekwaam uit. 
Dat hij slechts twintig jaar kreeg (en niet de dood
straf of levenslang) heeft hij volgens verschillende 
waarnemers mede daaraan te danken. In het 
Tribunaal van Tokyo trad al snel een tweedeling op, 
die ten gevolge had, dat het vonnis geheel werd 
geconcipieerd door een kleine meerderheid van 
rechters, zonder dat bijvoorbeeld de rechters uit 
India, Frankrijk of Nederland daar aan te pas kwa
men. 

Berechting door de justitie van de dader of van 

het slachtoffer heeft nóg een voordeel boven een 
internationaal tribunaal: zij zijn met de cultuur van 
dader en/ of slachtoffer vertrouwd en kunnen hun 
optreden, verklaringen en reacties aanmerkelijk 
beter duiden, dan rechters, die aan die cultuur part 
noch deel hebben. 

Röling, de Nederlandse rechter in het Hof van 
Tokyo, heeft mij een keer uitgelegd, dat in de 
Japanse cultuur de soldaat die zich aan de vijand 
overgeeft, zijn eer verliest. De slechte behandeling 
van geallieerden, die zich krijgsgevangen hadden 
laten maken - in de Japanse visie lieden die zich 
onwaardig hadden gedragen - laat zich ten dele 
daardoor verklaren. Dat ontneemt aan dat Japanse 
gedrag, als het de geldende krijgsgevangenverdra
gen schond, zijn strafwaardigheid niet. Maar het 
lijkt niet onredelijk, zo'n cultureel bepaalde instel
ling bij de strafoplegging te verdisconteren- zeker 
als het om eenvoudig gestructureerde daders in 
lagere rangen gaat. Die bereidheid zal men eerder 
aantreffen bij rechters uit de eigen cultuur dan bij 
een internationaal hof. Het vonnis van Tokyo illus
treert dat. 

Ook bij de waarheidsvinding hebben rechters uit de 
eigen cultuur een duidelijk voordeel. 

Niet alle verdachten, die het hun telaste gelegde 
ontkennen zijn leugenaars en niet alle getuigen, die 
uit de slachtoffergroep afkomstig zijn, zijn toon
beelden van waarheidsliefde. Juist in het soort 
gevallen, waarin de daders tot een nationaal of 
etnisch bepaalde groep van vervolgers en de 
slachtoffers tot een andere nationale of etnische 
groep van vervolgden behoren, wordt de oorlog 
meer dan eens ook in de rechtszaal voortgezet. Het 
is niet geheel onbegrijpelijk, maar voor de waar
heidsvinding niet bevorderlijk, wanneer de ver
volgden menen, dat de vervolgers moeten 'hangen' 
en de inhoud van hun verklaringen voor dat doel 
wordt aangepast. Een voorbeeld. 

In juni I 942 werd het getto van Kowel, een 
plaats in het westen van Rusland, geliquideerd. 
Meer dan 6ooo mannen, vrouwen en kinderen von
den daarbij de dood. Twee daarbij betrokken 
Duitsers stonden daarvoor in I 966 voor de recht
bank te Oldenburg terecht. Zij ontkenden nage
noeg alles. Het gepresenteerde bewijs bestond uit 
documenten en uit getuigen uit de kring van de 
slachtoffers. Nu de verdachten ontkenden, richtte 
de rechter zich om te beginnen op de vraag, of de 
getuigen wel konden hebben gezien, wat ze zeiden 
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te hebben waargenomen - met andere woorden, 
de rechter onderzocht of de getuigen in juni 1942 

wel in Kowel waren geweest. Tal van getuigen had
den eerder, in andere processen of voor hun 
'Wiedergutmachung', over hun leven in de oor
logsjaren verklaringen afgelegd. Die verklaren 
vergeleek de rechtbank met elkaar. Met dramati
sche gevolgen. Niet minder dan 12 getuigen bleken 
over hun verblijf in juni 1942 bij verschillende 
gelegenheden volstrekt verschillende verklaringen 
afgelegd te hebben. Volgens die verklaringen had
den sommige getuigen zich op het zelfde moment 
in drie of zelfs vier verschillende steden bevonden, 
andere verklaarden op telkens verschillende tijd
stippen en met telkens verschillende mensen uit 
Kowel gevlucht te zijn, één zelfs met iemand, die 
op dat moment dienst deed in het Rode Leger en 
derhalve niet in Kowel kon zijn geweest. De beide 
Duitsers kregen niettemin levenslang; de rechtbank 
had nog ander bewijs. 

Maar waar het zelf waargenomene ophoudt en het 
van anderen gehoorde of zelfs gewoon verzonnene 
begint, is voor de rechter meestal niet zo makkelijk 
vast te stellen als in dit geval. 

De rechter, die het land en de cultuur van de 
verdachte of de getuige niet kent en zijn taal niet 
spreekt (maar op een tolk is aangewezen) is dan in 
een aanmerkelijk slechtere positie dan de rechter 
bij wie dat wèl het geval is. Hij mist die vaak kleine 
indicaties - een in die cultuur onwaarschijnlijk feit, 
een 'freudiaanse' verspreking, etcetera - dat er met 

• de getuige iets niet in orde is. Het moet te denken 
geven, dat niet het internationale Hof in Den Haag, 
maar de met de Joegoslavische cultuur enigszins 
bekende raadsman van Tadic de door de firma 
lzetbegovic voor dat proces geprepareerde getuige 
als leugenaar wist te ontmaskeren . 

Oorlaasmisdrijven in Jndiè' 
Allemaal mooi en wel, zal de lezer wellicht denken, 
maar beter iets dan niets. Want die nationale hoven 
doen niets. Die van het slachtoffer kunnen niet en 
die van de dader willen niet. Dat is juist, maar niet 
typisch voor het Joegoslaviëconflict. 

Elke staat, partij bij een oorlog berecht zijn 
eigen mensen slechts bij hoge uitzondering. Twee 
voorbeelden uit ons optreden in Indië: 

Het bekende optreden van Westerling en zijn 
Korps Speciale Troepen resulteerde in de dood van 
duizenden Indonesiërs. Doodgeschoten op basis 

van een simpele verdenking. De Procureur
Generaal te Batavia scheef een geheim memoran
dum, waarin hij de hoop uitsprak, dat de wereld 
hier niets van zou ervaren, omdat dit optreden vol
strekt onwettig was. En dat was het. 

Wanneer tijdens een gevangenentransport op 
Java 46 van de 1 oo getransporteerden in hun goe
derenwagons stikken omdat op hun roepen, klop
pen en schreeuwen niemand reageert, komt het 
met enige moeite tot een proces voor de militaire 
rechter te Batavia. Van de veertien Nederlandse 
Inilitairen worden er zes vrijgesproken en acht ver
oordeeld, tot straffen variërend van twee tot acht 
maanden. De lage straf voor de commandant wordt 
gemotiveerd met het feit dat 'zijn superieuren hem 
nooit over de behandeling van krijgsgevangenen 
hadden voorgelicht'. Waarom die commandant 
niet ook zonder die voorlichting kon beseffen, dat 
1 1 uur in een hermetisch gesloten wagen in de 
tropenzon enig toezicht vereist, is niet goed in te 
zien. Maar goed: de rechter legde de schuld voor 
een deel bij de superieuren. Alleen: van hen heeft 
nooit iemand terecht gestaan. 

Dit illustreert, wat in elk gewapend conflict 
gebruikelijk is, in de Tweede Wereldoorlog, in 
Vietnam, in Indonesië of waar dan ook: 

- Oorlogsmisdrijven, die uitvloeisel zijn van de 
eigen politiek (Celebes) en daartoe worden 
bevolen of geduld, worden niet berecht 
- de bevelhebbers, de militaire of politieke top 
komt niet voor de rechter, hooguit de laatste 
man, de uitvoerder 
- en dat dan nog alleen als het om een incident 
gaat (de trein op Java; luitenant Calley en de 
moorden in My Lai, etcetera.) 
Eén categorie oorlogsmisdrijven wordt tijdens 

het conflict wat vaker berecht. Dat zijn de mis
drijven die een gevaar zijn voor de discipline in de 
eigen strijdkrachten, met name verkrachtingen. en 
plunderingen. Met hoerdopers en dieven kan je 
niet vechten. Maar bij ongeregelde troepen en in 
een burgeroorlog, geldt zelfs dat nauwelijks. 

Zo zit dat met de nationale justitie van de daders. 
En nu de hamvraag: zou een internationaal hof in 
deze situatie enig verschil maken? 

De al eerder genoemde Prof. Drinan gelooft, 
dat zo'n hoflieden als Marcos, Quadaffi, en Saddam 
Hussein van mensenrechtsschendingen had kunnen 
afhouden en wellicht zelfs de president van de 
Verenigde Staten van het bombarderen van 
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Vietnam en van andere militaire acties, zoals die in 
Grenada en Panama. 

Daarin kon hij best eens gelijk hebben, als het 
hof erin zou slagen, die politieke top lijfelijk op de 
verdachtebank te krijgen en een veroordeling ook 
te laten executeren. Maar als dat niet het geval is, 
zal van zo'n hof of de dreiging met berechting geen 
afschrikwekkende werking van enige betekenis uit
gaan. Dat bewijst de recente en iets minder recente 
geschiedenis. 

De Veiligheidsraad zei in I99 3 bij de instelling 
van het Joegoslaviëtribunaal, dat dit een eind zou 
maken aan het geweld. Ik weet niet of ze dat zelf 
ooit geloofd hebben. Ik kan het me eerlijk gezegd 
slecht voorstellen. In ieder geval is dat waarneem
baar niet gebeurd. Bij de Duitse misdrijven zien we 
hetzelfde. In I 94 2 en daarna nog eens in I 94 3 werd 
door de geallieerden publiekelijk 'strenge be
straffing van de Duitse oorlogsmisdadigers' aan
gekondigd. In I 943 werd in de Oekraïne het eerste 
proces tegen Duitsers gevoerd. Het waren hoge 
officieren van de Duitse politie en de ss, die in 
Russische handen waren gevallen. De meeste ver
dachten werden wegens moord op Joodse en niet
joodse russische burgers ter dood veroordeeld en 
opgehangen. Daaraan werd veel publiciteit gege
ven, onder meer in de geallieerde radio-uitzendin
gen bestemd voor de Duitse troepen. Maar het 
bewerkte niets. De moord op de Joden bereikte in 
I 944 zijn hoogtepunt en het optreden van de 
W ehrmacht in de bezette gebieden werd slechter in 
plaats van beter. 

En zo zal het ook in andere conflicten zijn èn 
blijven. Want het internationale Hof zit tijdens het 
conflict in wezen in dezelfde positie als de hoven 
van de staat van het slachtoffer: het wil wel, maar 
het kan niet. Zolang de staat van de daders bij mach
te is zijn eigen mensen te beschermen, zal het hof 
niemand ter berechting krijgen. 

Afschrikkende werkina? 
Maar als het conflict voorbij is - wordt het dan 
beter? Kunnen dan de ergste oorlogsmisdadigers 
tenminste gestraft worden? En kan daar dan niet 
voor volgende conflicten een afschrikwekkende 
werking vanuit gaan ? 

Eerst de laatste vraag: van die afschrikkende 
werking moet U niet veel verwachten. Twee inter
nationale hoven - Neurenberg en Tokyo - honder
den nationale hoven uit de eens door Duitsland of 
Japan bezette gebieden en de Oost- en Westduitse 

justitie hebben na de tweede wereldoorlog oorlogs
misdrijven en genocide berecht. Op de aard en 
omvang van de na I945 gepleegde misdrijven lijkt 
dat niet al te veel effect gehad te hebben. 

En nu de eerste vraag: kunnen we dan tenminste 
de ergste oorlogsmisdadigers straffen? Misdrijven 
van deze omvang mogen toch niet onvergolden 
blijven? 

Helaas, als de oorlog voorbij is, wordt het er 
niet beter op. De berechting komt nu als regel zelfs 
nagenoeg geheel tot stilstand. De noodzaak te 
berechten tot handhaving van de discipline van de 
eigen troepen is vervallen. Er dreigt geen gevaar 
voor herhaling want er wordt niet meer gevochten. 
En berechting van zelfs aanzienlijke misdrijven, die 
uitvloeisel zijn van de eigen politiek, blijft taboe. 

Laten we nog eens naar Indië kijken: In I 949 
werden een Nederlandse en een Indonesische 
amnestie-ordonnantie afgekondigd. Maar van 
amnestie werden uitdrukkelijk uitgezonderd 'ern
stige oorlogsmisdrijven'. Daarvan is er evenwel 
nog niet één berecht. Westerling kreeg in de jaren 
vijftig een zangbeurs. Dat was wellicht goed voor 
zijn resocialisatie. Maar berechting was het niet. 

Dit voorbeeld illustreert, wat we telkens weer 
zien: ook na de oorlog blijven alle bij het conflict 
betrokken staten hun eigen mensen beschermen. 
Ze worden niet berecht en ze worden niet uitgele
verd. De berechting door internationale hoven en 
door geallieerde nationale hoven na de Tweede 
Wereldoorlog slaagde alleen, omdat de Duitse en 
Japanse taat bezet en van alle macht beroofd waren 
en hun eigen mensen niet meer konden beschermen. 
De berechting door Duitse nationale hoven is te 
danken, enerzijds, aan de geallieerde bezetting van 
dat land en, anderzijds, aan het feit, dat het vooraf
gaande regime vervangen werd door een ander 
regime. Maar vergis U niet: ook onder die nieuwe 
regimes vindt een zekere mate van bescherming van 
de eigen mensen plaats. De Westduitse berechting 
ziet er aan de buitenkant wel imposant uit - vijftig 
jaar lang, duizenden mensen berecht - , maar als je 
wat nauwkeuriger kijkt, zie je dat oorlogsmisdrij 
ven en genocide daarin een relatief bescheiden rol 
spelen. 40 procent van de Westduitse procedures 
gaat over misdrijven door de nazi's tegen de eigen 
Duitse bevolking gepleegd. Ruwweg een kwart van 
de procedures gaat over concentratiekampen. Niet 
meer dan 2 7 procent betreft genocide en bij nauwe
lijks I o procent gaat het om oorlogsmisdrijven-sec 
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(represailles - Putten, Oradour, Lidice - , moord 
op krijgsgevangenen en dergelijke). Het policy 
makins level blijft nagenoeg geheel, de Wehrmacht 
in belangrijke mate buiten schot. En in Oostenrijk 
is het vanaf 1963 onmogelijk gebleken wie dan ook 
voor oorlogsmisdrijven of genocide veroordeeld te 
krijgen. 

De door de geallieerden in de Tweede Wereld
oorlog gepleegde oorlogsmisdrijven zijn bij mijn 
weten nooit berecht. En ook aan die zijde is wel het 
één en ander gebeurd, zoals het uitmoorden van 
veldhospitalen en het bombarderen van hospitaal
schepen. En soms was het nog erger: in het zelfde 
jaar dat wij Christiansen, de Wehrmachtsbefehls
haber Niederlande, voor zijn aandeel in Putten 
voor tien jaar de cel instuurden, veroordeelden we 
in Indië een aantal Nederlandse dienstplichtigen, 
die geweigerd hadden te doen wat Christiansen 
deed: het verwoesten van een dorp als represaille 
voor een aanslag. 

De illusie van onpartijdisheid 

Zou een internationaal hofhierin verandering bren
gen? Dat kunt U vergeten. De winnaars zullen hun 
mensen blijven beschermen. De verliezers zullen 
zo goed mogelijk hetzelfde doen. Als ze onder 
zware internationale druk komen, zullen ze een 
enkele politiechef, een lagere commandant en wat 
kamppersoneel opofferen. Maar het policy makins 

level, zij, die de primaire verantwoordelijkheid 
voor oorlogsmisdrijven op grote schaal dragen, 
politici, de militaire top en beleidmakers, zij, die in 
de woorden van Telford Taylor 'defined the poli
des and were able to influence the general standard 
ofbehaviour' blijven buiten schot. Tenzij, zoals bij 
Duitsland en Japan, de verliezer als staat ten onder 
gaat. Maar dan wordt de berechting een wat eenzij
dige. Want oorlogsmisdrijven worden in een oor
log door alle partijen begaan. Maar de oorlogsmis
dadigers van de winnaars krijgt het Hof niet. Zij 
büjven door hun staat beschermd. 

Kortom: of men berechting nu aan nationale hoven 
of aan een internationaal hof toevertrouwt, voor de 
vervolgingsintensiteit maakt het als regel erg wei
nig uit. En ook de wel veronderstelde grotere 
onpartijdigheid van een internationaal hof, lijkt me 
vooral een illusie . Misschien zijn de rechters wel 
onpartijdig, maar bij de vervolging vallen de belan
gen van de in het hof participerende staten niet te 
ecarteren. Dat was in Neurenberg zo, waar veroor-

deling voor het 'misdrijf tegen de vrede' werd 
nagestreefd omdat Amerika, toen het nog neutraal 
was, door zijn 'leen- en pachtwet' een loopje had 
genomen met de regels van de neutraliteit. Dat was 
in Tokyo zo, waar Amerika de keizer buiten elke 
strafvervolging hield. En dat is in Den Haag zo. 
Waarom weigerde de vervolging, toen er nog geen 
zicht op de léomst van Tadic was en de rechters bij 
gebrek aan verdachten duimen zaten te draaien, de 
door Denemarken gearresteerde en aan het Hof 
aangeboden kroatische oorlogsmisdadiger over te 
nemen? Moest de eerste verdachte misschien voor
al een Serviër zijn? 

Dit alles betekent echter niet, dat je net zo goed 
voor internationale als voor nationale berechting 
kunt kiezen. Een aantal nadelen van een internatio
naal hof kwamen al ter sprake. Maar er is er nog 
één. Vraag je de pleitbezorgers van een permanent 
internationaal hof, wat dat hof behalve oorlogs
misdaden nog verder moet berechten, dat is het 
antwoord bijna altijd: terrorisme en drugs. Dat kan 
gezellig worden . Zo wordt het Hof een voor som
mige staten interessant vehikel, om hun opvattin
gen en hun beleid aan andere staten op te leggen. 

Bij drugs hoeven we daar niet lang over te 
praten: over de juiste manier van drugbestrijding 
gaan de meningen zo langzaam aardig uiteen. Grote 
staten wensen veel repressie. Kleinere zoals 
Zwitserland, Denemarken, wat Duitse deelstaten 
en wij, liever aanzienlijk minder. 

En bij terrorisme? Voor Spanje, Engeland, 
Turkije en Frankrijk zijn hun nationale afschei
dingsbewegingen - de Basken, de 1 RA, de Koerden 
en de Corsicanen - terroristische organisaties. Het 
gevaar dat het vervolgingsbeleid en de berechting 
door een internationaal hof, dat een orgaan is van 
de VN, waarin die landen wèl, maar hun afschei
dingsbewegingen géén stem hebben, niet veel 
anders dan politieke justitie oplevert, is dan niet zo 
denkbeeldig. 

Andere maatreselen 
De structurele onmacht van nationale èn interna
tionale hoven en de nadelen van internationale 
berechting moeten ons te denken geven als we oor
logsmisdrijven en genocide vviHen beperken en zo 
mogelijk voorkomen. We zullen moeten leren 
inzien, dat we voor de handhaving van mensenrech
ten in oorlogssituaties en onder criminele regimes 
niet veel kunnen verwachten van de (nationale of 
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internationale) strafrechter. En dat we het dus van 
andere maatregelen moeten hebben. Eén van die 
maatregelen zou kunnen zijn, dat we eerder dan tot 
nu toe optreden tegen regi!nes, die de mensenrech
ten schenden. Door interventie, en niet door het 
scheppen van een onmachtig internationaal hof. En 
vooral zouden we moeten voorkomen zelf situaties 
te scheppen, waarin oorlogen en burgeroorlogen 
ingebakken zitten. Een laatste blik op Joegoslavië. 
Wie dat land ook maar een beetje kent, begrijpt 
dat een overeenkomst als die van Dayton geen 
goed idee is. Partijen, die zoals de Joegoslavische 
geschiedenis leert, niet met elkaar uit de voeten 

kunnen, elkaar diep wantrouwen en naar het leven 
staan, dwingen we in Bosnië in één staat en op één 
territoir samen te leven. 

Als man en vrouw elkaar het hoofd inslaan, 
wordt de samenlevingsverplichting opgeheven en 
één van beiden moet de gemeenschappelijke 
woning verlaten. In ons land hebben we daar zelfs 
hoog geprezen voorzieningen voor: de blijf-van
mijn-lijf huizen. Maar Serviërs, Kroaten en Mos
lims stoppen we in één kamer, doen de deur op slot 
en eisen, dat ze een goed huwelijk voeren. 

De gevolgen van zo'n beleid vallen door geen 
strafrechter te keren. 
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De discussie over internationale 
rechtvaardigheid en de rol van 
tribunalen daarin lijkt te draaien 
om een strijd tussen recht en 
moraal enerzijds, macht en poli
tiek anderzijds. Voorstanders 
van de vorming van een perma
nent tribunaal voor de berech
ting van misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisda
den verwachten dat een dergelijk 
tribunaal op de lange duur de 
rechtvaardigheid in de wereld 
vergroot en zo ook de wereld
vrede dient: de politieke orde 
gebaseerd op macht wordt on
derworpen aan een morele orde 
gebaseerd op recht. Tegenover 
zich vinden zij degenen die ver
wachten dat tribunalen slechts 
gestalte kunnen geven aan recht
vaardigheid voorzover de powers 
that be dat toelaten. De laatsten 
verwijten de pleitbezorgers van 
internationale tribunalen idealis
me, of erger nog, de naïviteit om 
voorbij te gaan aan het misbruik 
dat machthebbers van dergelijke 
tribunalen zullen maken. 

In hun bijdragen volgen 
Abram de Swaan en Frits Rüter 
het patroon van deze discussie. 
De Swaan betoont zich een 
enthousiast voorstander van 
internationale tribunalen en 
bepleit de oprichting van een 
onafhankelijke instelling die de 
door machtspolitiek ingegeven 
of afgedwongen passiviteit van 
nationale overheden en inter
nationale organen in het op
sporen van oorlogsmisdadigers 
kan doorbreken. Rüter is op alle 
fronten sceptisch: internationale 
tribunalen werken slechter dan 
nationale rechtbanken; in beide 
gevallen wordt de werking ervan 
beperkt doordat staten hun eigen 
onderdanen ontzien; de benodig
de bewijsvoering bij dit soort 
zaken staat haaks op de politieke 
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INTERNATIONALE TRIBUNALEN 

DE (ON)MOGELIJKHEID VAN 

EEN INTERNATIONALE 

STRAFRECHTSORDE 

Recht en 
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doeleinden die met een aanklacht 
veelal worden beoogd; en in 
permanente vorm wordt een 
internationaal tribunaal speelbal 
van politieke krachtmetingen. 

Ieder meningsverschil berust 
op gedeelde uitgangspunten en 
dat is ook hier het geval. Voorbij 
alle scepsis deelt Rüter met De 
Swaan de overtuiging dat onder 
ideale omstandigheden recht en 
vrede samengaan. Rechtsherstel 
zorgt voor vrede, doordat het de 
cyclus van wraak en weerwraak 
doorbreekt. En vrede is een 
voorwaarde voor recht, voorzo
ver strijdende partijen bereid zijn 
de arbitrage van een onafhanke
lijke instantie te aanvaarden. 
Daarom ook leidt recht alleen tot 
vrede als het recht ook daadwer
kelijk onafhankelijk is en geen 
politiek instrument. 

Het verschil van mening tus
sen De Swaan en Rüter is dan 
ook niet principieel maar gradu
eel. Rüter denkt dat het op 
afzienbare termijn onmogelijk 
zal blijken recht van politiek te 
scheiden, terwijl De Swaan 
verwacht dat op de ultralange
termijn waarop hij gewend is te 
denken het recht zal zegevieren. 
Zeker nu de tribunalen in Den 
Haag en Arusha gebrekkig func
tioneren, is het onderscheid 
tussen kortere en langere termijn 
het beste argument tegen fatalis
tische beschouwingen als die van 
Rüter. 

Voor hun legitimiteit zijn de 
huidige tribunalen overigens al 
vanaf het begin afhankelijk 
geweest van de heilzame gevol
gen die op de langere termijn van 
hun bestaan werden verwacht. 
De toenmalige onderhandelaar 
in het voormalige Joegoslavië, 
Lord Owen, verklaarde in 1995 

zich verre van het tribunaal te 
willen houden, omdat hij niet de 
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suggestie wilde wekken dat hij een van de partijen 
in het conflict via het internationale hof alsnog zou 
benadelen en zo een politiek compromis zou 
bemoeilijken. In een typerende reactie op deze 
machtspolitieke overwegingen stelde hoogleraar in 
het internationale recht en voormalig minister van 
Buitenlandse zaken P.H. Kooijmans, dat 'vrede 
stichten en het recht spreken op de korte termijn niet 
altijd verenigbaar zijn'. Maar dat deed volgens hem 
niet af aan het idee dat er zonder recht geen duurza
me vrede kon zijn. 1 

Een optimistisch perspectiif 

Tegenover de verwachting dat recht op den duur 
vrede zal brengen, stelt Rüter een imposante rij his
torische voorbeelden van falende rechtspraak. 
Minstens zo interessant als het evidente falen in veel 
van de zaken die sinds 1945 voor nationale 
gerechtshoven en de internationale tribunalen van 
Neurenberg en Tokio zijn gevoerd, is echter dat er 
ook successen zijn geboekt. ln ieder geval voor een 
deel is het proces van Neurenberg daarvan een 
voorbeeld. Het ging hier weliswaar om overwin
naars-rechtspraak, waarin vergrijpen van de geal
lieerden doelbewust buiten schot bleven. Maar 
tegelijkertijd werden de belangrijkste daders van 
oorlogsmisdaden en genocide van het eerste en 
tweede echelon berecht, veroordeeld en bestraft. 
Op deze manier legde het tribunaal van Neuren
berg vast dat burgers niet geheel en al overgeleverd 
zijn aan de willekeur van de staat, maar beschermd 
worden door een meeromvattende rechtsorde. 

Die standaard is ook toegepast in de reeks 
rechtszaken die later in Europa tegen medeplichti
gen aan de vervolging en vernietiging van de 
Europese Joden zijn gevoerd. Het kan natuurlijk 
niet genoeg benadrukt worden dat hier een hoop is 
misgegaan: uit onwil en onbegrip, politiek belang 
en bot antisemitisme zijn een hoop zaken gesepo
neerd en vele andere ten onrechte nooit gevoerd. 2 

Maar tegelijk valt op dat er gedurende de gehele 
periode vanaf 1945 ook veel daders wel zijn 
berecht. Ondanks al Rüters scepsis over de zin van 

een strafrechtelijke aanpak van grootschalige mis
drijven blijken er steeds weer mensen te zijn 
geweest die er geen been in zagen misdaden tegen 
de menselijkheid voor de rechter te brengen. 

Vanuit dit optimistische perspectiefkan ook nog 
worden gewezen op de vooruitgang die geboekt is 
ten opzichte van de tribunalen van Neurenberg en 
Tokio. Sinds die tijd is de delictsomschrijving nader 
gepreciseerd en vastgelegd in internationale verdra
gen, zoals het Genocide-verdrag. Verder is de 
instelling van de tribunalen van Den Haag en 
Arusha niet, zoals destijds, het resultaat van een 
akkoord tussen afzonderlijke staten, maar een 
besluit van de Verenigde Naties. Hoe diep deze tri
bunalen gefundeerd zijn in de internationale 
gemeenschap blijkt verder uit het feit dat in de 
statuten ervan is vastgelegd dat nationale overheden 
ondergeschikt zijn aan de tribunalen. Is er eenmaal 
een arrestatiebevel uitgevaardigd, dan is een uit
leveringsverzoek overbodig en bestaat er integen
deel zelfs de verplichting van nationale overheden 
om mee te werken aan de voorgeleiding van de ver
dachte. Dat wil zeggen dat met deze tribunalen het 
wereldburgerschap concreet gestalte heeft ge
kregen, althans voorzover het verdachten van 
schendingen van de mensenrechten en het volke
renrecht betreft. 3 Zo bezien is De Swaans optimis
me gerechtvaardigd. 

Deze optimistische kijk op het verleden en de 
toekomst van internationale tribunalen heeft echter 
een keerzijde, die des te duidelijker naar voren 
komt naarmate de successen van voorgaande tribu
nalen benadrukt worden. Want alle rechtzaken 
hebben niet kunnen verhelpen dat de herinnering 
aan de volkerenmoord en oorlogsmisdaden nog 
lange tijd prominent aanwezig was in de publieke 
discussie in de verschillende landen. Zo constateer
den commentatoren in Duitsland zoals Theodor 
Adorno en het echtpaar Mitscherlich in de jaren 
zestig een onvermogen om met het Duitse oorlogs
verleden om te gaan, terwijl juist in de jaren daar
voor in Duitsland de grootste processen tegen oor
logsmisdadigers van eigen bodem werden gehou-

1. P.H. Kooijmans, The Judging of War 
Criminals: Individual Responsibility and 
J urisdiction, in Leiden journol rif Inter
national Law, 1995, No. 8, pp. 445-
446; vertaling en cursivering !do de 
Haan. 

Nederland l94S-1995· sou, Den Haag 
(verschijnt binnenkort). 

Tomuschat, International Crimina! 
Prosecution: The Precedent of 
Nuremberg Confirmed, in Belgrade 
Circle 1995, No. 1- 2, pp. ttt-tt8; zie 
ook Heila Rottenberg, Naar een perma
nent oorlogstribunaal, in De Volkskrant 
21 september 1996, Het Vervolg, p. 3· 2. Zie !do de Haan, Na de ondergang. 

De herinnering aan de jodenvervolging in 

3. Zie voor een overzicht van argumen
ten voor en tegen de opzet van de tribu
nalen: Nikola Viscovic, Dilemme et 
scepticisme en vers Ie Tribunal 
International, in Belgrade Circle 1995, 
No. 1- 2, pp. 97 - too; Christian 
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den. Daaruit blijkt al dat, hoeveel recht er ook 
wordt gesproken, vrede niet vanzelfsprekend het 
resultaat is. 

Sterker nog: een al te grote nadruk op de juri
dische aanpak van grootschalige gewelddaden kan 
een averechts effect hebben op het vermogen en de 
bereidheid onrecht uit het verleden te laten rusten. 
Het mag zijn dat De Swaans opvatting, dat recht tot 
vrede leidt, diep in onze cultuur is verankerd, toch 
zijn er goede redenen om te twijfelen aan de voor
onderstellingen waarop die overtuiging gebaseerd 
is. Ten eerste is er de vooronderstelling dat recht
spraak een pedagogisch effect heeft doordat de 
waarheid boven tafel wordt gebracht. Recht leidt 
dan tot vrede, doordat het de leden van de samenle
ving in staat stelt het verleden onder ogen te zien. 
In die vooronderstelling wordt er echter aan voor
bijgegaan dat allerlei bronnen van historische waar
heid, zoals verhalen uit tweede hand, educated aues

ses, of beredeneerde generalisaties voor de recht
bank ontoelaatbaar zijn. Daar moet van die ene per
soon met concrete documenten of getuigenissen 
worden bewezen dat die betrokken was in die 
bepaalde historische gebeurtenis. Vaak lukt dat 
niet. Wanneer rechtspraak en pedagogie in elkaars 
verlengde worden gezien, en het lukt niet de juridi
sche bewijsvoering rond te krijgen, dan lijkt het 
voor de buitenwacht al snel alsof niet alleen wordt 
afgedaan aan het realiteitsgehalte van die bepaalde 
gebeurtenis, maar aan de hele geschiedenis van mis
daad en vervolging. 

De ontoereikendheid van rechtsherstel 

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor met de 
veronderstelling dat rechtspraak gevoelens van leed 
en verlies kan verzachten, doordat het de 
slachtoffers en hun nabestaanden de kans biedt om 
hun lot aan de wereld kenbaar te maken. Zoals 
Rüter ook al aangeeft, zijn getuigenissen van 
slachtoffers voor de rechter vaak problematisch; 
niet omdat slachtoffers geneigd zijn de waarheid 
geweld aan te doen, maar omdat van hen een 
beperkte en concrete getuigenis wordt verwacht 
die niet aansluit met de radicale breuk die de hen 
aangedane misdaden in hun leven hebben veroor
zaakt. Hier geldt dat de koppeling van rechtspraak 
en therapie een averechts effect heeft, wanneer de 

rechter dergelijke getuigenissen verwerpt - wel
licht onbedoeld addina insult to in jury. 4 

Het is van belang op dit punt te benadrukken dat 
het recht zelf tot deze onbedoelde gevolgen kan lei
den. Anders dan De Swaan, maar ook Rüter meent, 
is onvrede en ressentiment geen gevolg van een 
onvoldragen, politiek geïnfecteerde rechtspraak, 
maar inherent aan de rechtspraak zelf. Er is met 
andere woorden alle reden om sceptisch te zijn 
over de voordelen van internationale tribunalen, 
maar niet zozeer omdat er een spanning is tussen 
recht en politiek, tussen moraal en macht. Er is vee
leer een spanning tussen de verschillende idealen 
die met een uitgebreide internationale rechtspraak 
worden nagestreefd; recht en vrede liggen niet 
altijd in elkaars verlengde, maar staan soms haaks 
op elkaar. 

Het recht is ontoereikend, soms zelfs contra
productief voor het tot stand brengen van maat
schappelijke vrede na grootschalige gewelddadig
heden van burgers onderling, of van de staat en 
diens functionarissen tegen de eigen bevolking. 
Daarmee is niet gezegd dat de bestraffing van volke
renmoord en het nastreven van rechtsherstel onzin
nig is. Vanuit het oogpunt van gen~ale preventie is 
het goed als ieder kwaad bestraft wordt, al is in het 
geval van volkerenmoord de effectiviteit twijfelach
tig; daders van genocide menen veelal geen kwaad 
te hebben begaan, integendeel, bij te hebben dra
gen aan het heil van, zo niet de mensheid, dan toch 
hun eigen natie. Hoe het ook zij, juist omdat het 
recht alle aandacht op de daders richt, is het onge
schikt voor het tot stand brengen van maatschappe
lijke vrede. Want een samenleving is geen dieren
tuin, en er is nog geen vrede als op den duur voor
komen wordt dat de leeuwen niet langer de scha
pen verscheuren. De laatste partij, de slachtoffers, 
willen niet alleen erkenning van hun rechtsgevoel, 
maar ook van hun ressentiment tegenover de 
daders, hun leed en hun angst. In dat licht is 'rechts
herstel' een te mager aanbod, dat in vergelijking 
met de enormiteit van het misdrijf door de 
slachtoffers als een belediging zal worden ervaren. 

En hoe kan het ook anders? Op welke wijze kan 
het onrecht van volkerenmoord 'hersteld' worden? 
Hoe kan een veroordeling via een ordelijke rechts
gang ooit een adequaat antwoord zijn op systemati-

4· Zie !do de Haan, 'Getuigen van de 
Jodenvervolging. Van Eichmann tot 
Dcmjanjuk', in Focaal 25, 1995, 
PP· I 5-)6. 
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sche wreedheid? 'Een vernietigingsoorlog, waarin 
... ook het recht verdelgd wordt, leidt ertoe dat de 
eeuwige vrede alleen nog op het kerkhof van de 
menselijke soort kan ontstaan', schreef Kant in Zum 

ewisen Frieden, om daarmee aan te geven dat een 
vrede door recht na sommige rechtsschendingen 
zelfs niet op de langste termijn bereikt kan worden. 
Om vrede te bewerkstelligen zijn dan andere mid
delen nodig: het eren van de doden, het zorgen 

- • j t 11' 

voor de levenden, het waken over de geschiedenis, 
en, hoe moeilijk dat ook is, een zekere mate van 
vergetelheid. Zo lang de conflicten die aanleiding 
gaven tot de rechtsschendingen niet zijn betijd, is de 
kans dat het verleden tot rust komt niet erg groot. 
Het vestigen van een internationaal hof voor de ver
volging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid zal daar niets aan veranderen. 
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Na de eerste dagen van het pro
ces tegen de Bosnische Serviër 
Dusan Tadié, toen bijna 400 

journalisten vanuit de hele 
wereld naar Den Haag kwamen, 
is het stil geworden in het 
gebouw waar het Joegoslavië 
Tribunaal zetelt. Alleen bij de 
veroordeling van de jonge 
Kroaat Erdemovic, die tien jaar 
kreeg wegens het doodschieten 
van enige tientallen Moslims bij 
Srebrenica en op de eerste dag 
van het proces tegen de 'Celebici 
Vier' - drie Moslims en een 
Kroaat die terechtstaan wegens 
moord, mishandeling en ver
krachting in het Celebici kamp -
werden de camera's en de lap
tops weer geïnstalleerd. The 

medium is the messaae. En omdat 
de media met de dagelijkse wer
kelijkheid van een internationaal 
strafproces niet overweg kun
nen, wordt het tribunaal gene
geerd. Alleen de grote buiten
landse persbureaus zijn gebleven 
- en het Radio 1 Journaal. Maar 
voor NOVA, om me maar even 
tot de Nederlandse media te 
beperken, is 'het momenturn' 

• allang verlopen; de wekelijkse 
overzichten zijn niet meer aan
trekkelijk. En het Nos-journaal 
spot zonder kennis of affiniteit de 
opnamen die het tribunaal zelf 
van de zittingen maakt en pikt 
daar af en toe wat smakelijks uit. 
Dan wordt Gerard Arninkhof als 
een stand-up comedian voor het 
gebouw van het tribunaal neer
gezet om een commentaar uit te 
spreken. In de rechtszaal zelf ver
toont hij zich niet. Hij weet 
immers: het wordt niets met het 
tribunaal als de 'grote vissen' 
Karadzié en Mladié niet worden 
gevangen. In een clip van een 
minuut mag de hooggeleerde 
scepticus Rüter met een vernieti
gend oordeel over het tribunaal 
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EEN INTERNATIONALE 
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Over de 
praktijk van 
het tribunaal 
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Stuifrechtjurist en publicist; 

daaelijks aanwezia bij het 

joeaoslaviii Tribunaal als verslaa

aever voor het Radio I Journaal 

de menÎLI1g van Arninkhof onder
bouwen. 

Onlangs verscheen de eerste 
vrouw voor de rechters van het 
tribunaal. Zij kwam getuigen 
over verkrachting in het Celebi ei 
kamp. Deze keer wist de verslag
gever van het Journaal te mel
den, dat de keuze voor het telas
teleggen van verkrachting als 
marteling een laatste redmiddel 
was om er toch nog iets van te 
maken. Dat deze keuze een 
doordachte en bewuste poging is 
om verkrachting uit de sfeer van 
de spoiJs cif war - de gedachte dat 
verkrachtingen nu eenmaal bij 
oorlogen horen - te halen weet 
de verslaggever niet. Evenmin 
dat dit het resultaat is van vele 
publicaties in juridische tijd
schriften en 'amicus curiae' brie
ven (brieven van vrienden van 
het hof; een mogelijkheid die in 
Nederland ooi< bestaat, maar 
vrijwel nooit wordt gebruikt) 
van vooral Amerikaanse feminis
tische juristen. 

Achter de schermen van het 
tribunaal werkt het bureau van 
de aanklager onder leiding van 
een speciaal daartoe aangestelde 
juriste die de eender issues in haar 
takenpakket heeft, aan de juridi
sche definiëring van verkrachting 
als instrument van oorlogvoe
ring. Voor het NOS Journaal is 
dat te technisch en dus niet rele
vant. Het verhaal van het 
slachtoffer is nog wel bruikbaar 
omdat het zo aangrijpend is, 
maar verder beperkt men zich 
tot periodiek geneuzel over de 
teloorgang van het tribunaal en 
het feit dat Karadzié en Mladié 
nog steeds niet zijn gevangen. 
Het is een van de vele voorbeel
den van de desinteresse van de 
media als het gaat om het dage
lijks functioneren van het tribu
naal. 
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Het enigma van de oorlog 
In dit vacuüm vinden de jongensboekendroom van 
het-grote-boeven-vangen vanDeSwaan en de straf
rechtelijke terughoudendheid van Rüter een plaats. 
Zij hebben een zekere publicitaire kracht, maar 
gaan voorbij aan de praktijk van het tribunaal. Rüter 
voorspelt niets dan ellende als de grote boeven ein
delijk voor het tribunaal zouden worden gesleept. 
Als alleen de Bosnische Serviërs Karadzié en Mladié 
en niet ook Tudjman, Izetbegovic en Milosevic zul
len terechtstaan, zal volgens hem nieuwe voeding 
worden gegeven aan het nog lang niet uitgewoede 
conflict in de Balkan. Het tribunaal zal dan niet bij
dragen tot vrede, maar juist aanzetten tot escalatie. 

Wat daar ook .van zij, er is een andere reden om 
niet te verlangen naar de overdracht van Karadzié 
en Mladié aan het tribunaal. Hun processen zouden 
jaren duren en niets toevoegen aan wat we al weten 
over oorlogen en verantwoordelijkheden in oorlo
gen. Ongetwijfeld heerst er een volksgevoel dat als 
de kleine man wordt gepakt zijn leider ook moet 
hangen. Maar juist het proces tegen de gewone man 
is oneindig veelzeggender dan dat tegen de leiders 
ooit zal kunnen zijn. Karadzié en Mladié zijn niet 
anders dan andere leiders. Ze zijn door machtswel
lust of gekte bezeten, of door beide. De rol van 
deze twee is in televisiedocumentaires en portret
ten in bladen als de New York Review cj' Books uitge
breid geschetst. Hun processen zouden dan mis
schien dè oorlogsprocessen van onze tijd worden 
genoemd, ook daarbij zouden de media het na korte 
tijd laten afweten. Zelfs het fameuze proces tegen 
Eichmann in Jeruzalem hield de verslaggevers niet 
langer dan veertien dagen vast, zoals Hannah 
Arendt- die wèl bleef- noteerde. 

Het enigma van de oorlog in het voormalig 
Joegoslavische gebied is dat van de meeste oorlo
gen: hoe hebben gewone mensen die in een kleine 
gemeenschap in intiem nabuurschap samenwoon
den die ene cruciale stap naar absolute wreedheid 
gezet? Welke jaloezie, rancune, angst, zelfrecht
vaardiging en propaganda gingen vooraf aan de 
moord en de martelingen? Wat deed de mensen die 
samen naar school waren gegaan, samen sportten, 
in het koffiehuis zaten, feest vierden en met vakan
tie gingen in etnische haatgroepen uiteengaan? 

De zaak Tadié 

Tadic is een kleinburger die woont in zijn ouderlijk 
huis in zijn geboortedorp. Zijn vader was een 
Servische held in de Tweede Wereldoorlog. Tadié 

had geen baan en leefde met een sterke vrouw die 
als verpleegkundige de kost voor het gezin verdien
de. Hij volgde haar zelfs voor een jaar naar Libië 
waar zij werk kon krijgen. Veel vrienden van Tadié 
waren Moslims. Zijn leven speelde zich af in een 
dorp dat in overgrote meerderheid door Moslims 
werd bewoond. Toen Tadié er eindelijk in slaagde 
een eigen koffiehuis te openen, hadden zijn 
Moslim-vrienden hem geld geleend en geholpen 
met de bouw. Ook zijn klanten vooraL-Moslims. 
'Hoe kon het anders .. .', zo vertelde Mira, de 
vrouw van Tadié aan de rechters, 'Er woonden 
vooral Moslims in het dorp. Als je die niet accep
teerde, had je geen klanten.' Tadié was karate
leraar, met het lichaam van een zware, agressieve 
macho. Een man die zich aanpaste als het hem uit
kwam. Zo zagen we hem in de rechtszaal verande
ren in een goed geklede, slanke man met een intel
ligente rhiddenklasse-uitstraling. Toen hij na een 
aantal successen van de verdediging de verdachten
bank voor de getuigenbank mocht verruilen, ver
telde hij met zijn ontkennende verklaring meer 
over de oorlog en zijn eigen rol daarin dan hij 
bedoeld kan hebben. Hij was niet te stuiten, barstte 
los na maanden van zwijgen en het aanhoren van 
beschuldigingen. Zijn difence team had hem geadvi
seerd vooral flink door te ratelen, omdat hij daar
mee de indruk van oprechtheid zou wekken. En 
aldus hoorden wij het verhaal van consumentisme 
en materialisme en van de pijn van het falen als je 
geen werk of huis kunt krijgen. Tadié vertelde niet 
het verhaal van het zigeunercafé in de Balkan, maar 
dat van het westen, van kleine hebberigheden en 
van de loopbaan en het geld als drijfveren. De gene
raties lang gekoesterde angst een minderheid te zijn 
was door Tito en ook zijn opvolgers op verhulde 
wijze levend gehouden; een vruchtbare bodem 
voor de propaganda voor de droom van een groot
Servië. Als hij na de gewelddadige overname van 
het dorp door de Serviërs macht en aanzien heeft 
verworven, is het Tadié die de huizen die de 
Moslims leeg hebben achtergelaten, het braak lig
gende land en de waardepapieren en paspoorten 
mag verdelen. Tot nieuwe jaloezie en kinnesinne, 
achterklap en verraad - deze keer in de eigen groep 
- hem naar Duitsland drijft. De motieven van Tadié 
verschillen niet wezenlijk van die van de euthanasis
ten die voor de Duitse rechters terechtstonden na 
áe Tweede Wereldoorlog en die ergens in die keten 
van door eigenbelang gemotiveerde beslissingen 
ook de beslissing tot het doden namen. 
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Het strafrecht heeft niet tot doel deze verhalen te 
vertellen. Laat ik daarover geen misverstand laten 
bestaan. Het inzicht in een oorlog - of in criminali
teit zoals in het nationale strafrecht - is niet het 
doel, maar het resultaat van het strafproces. Sterker 
nog, of Tadié nu wordt veroordeeld of vrijgespro
ken, zijn verhaal zal verder leven. Als er tenminste 
croniqueurs zijn die de tijd en de zorg kunnen 
opbrengen om zoals Hannah Arendt, Abel Herz
berg en Harry Mulisch in Jeruzalem deden, in de 
rechtszaal te blijven. zitten of zoals De Mildt voor 
zijn proefschrift In the name cif the people het monni
kenwerk van het dossieronderzoek op zich nam. 

Een partijdia Tribunaal? 
Behalve het steeds terugkerende 'grote vissen'
argument, is er ook het verwijt aan het tribunaal dat 
het partijdig is. De meeste aanklachten zijn tegen 
Bosnische - Serviërs gericht, terwijl ook Kroaten 
en Moslims vuile handen hebben gemaakt. Nog 
afgezien van de kwantitatieve verschillen in oor
logsmisdrijven tussen de drie etnische groepen, en 
het feit dat alleen de Moslims op grote schaal zijn 
'weggezuiverd', toont de praktijk van het tribunaal 
een andere werkelijkheid . Na Tadié staan uitslui
tend Moslims en Kroaten terecht. De zogeheten 
Celebici Vier, vervolgens generaal Blaskic, bevel
hebber in het Kroatische leger, en de Kroaat 
Erdemovic die van zijn veroordeling tot tien jaar in 
beroep is gegaan. In de VN-detentie-eenheid in de 
Scheveningse gevangenis zit slechts één Serviër en 
dat is Tadié. 

Dat het proces tegen Tadié het eerste proces 
was, heeft weinig te maken met zijn etniciteit. Een 
rol speelde zeker de betrekkelijke toevalligheid van 
zijn arrestatie in Duitsland. Maar veel belangrijker 
was het feit dat de Commission cif Experts van de v N 
over het gebied rond Prijedor, waar Tadié volgens 
de aanklacht zijn misdrijven zou hebben gepleegd, 
veel bewijsmateriaal had verzameld en dat juist uit 
dat gebied veel getuigenissen kwamen over ver
krachtingen op grote schaal. De beelden van het 
concentratiekamp bij Prijedor op de Britse televisie 
confronteerden de afstandelijke westerse televisie
kijkers met de gruwelen van deze oorlog in Europa. 
En tenslotte heeft volgens mij de doorslag gegeven, 
dat Tadié model stond voor het beeld van deze oor
log: een beeld van verraad en moord tussen buren 
en vrienden en een beeld van sexuele wreedheid. 

Allang voordat de zaak tegen Tadié in Den Haag 
liep, vertoonde de Britse televisie een reportage 

waarin we Tadié met zijn beste vriend, de Moslim 
Emir Karabasic, konden zien werken, lachen en 
barbecuen. Emir was een van de dragers van de kist 
van Tadié' vader. Een leven dat op homevideo was 
vastgelegd. Het was Emir die volgens die reportage 
het slachtoffer was van de castratiescène in de han
gar van het kamp Omarska. Tadié zou met andere 
Serviërs een Moslim-gevangene hebben gedwon
gen de ballen van Emir af te bijten, wat de dood van 
het slachtoffer ten gevolge had. Tijdens de terecht
zitting bleek, dat niet Emir maar een ander het 
slachtoffer was en dat maar zeer de vraag was of 
Tadié bij deze gebeurtenis aanwezig was. Maar de 
elementen van verraad van een beste vriend, etni
sche haat, sexuele vernedering, gekoppeld aan 
beelden van de karateschoppen uitdelende Tadié en 
de uitgehongerde gevangenen van het kamp gaven 
zijn zaak het prototypische karakter dat voor een 
eerste proces nodig was . 

Een oifeninB in hypocrisie? 
Van het internationale humanitaire recht wordt 
niet anders dan van het nationale strafrecht - veel te 
veel verwacht. Beide worden verheven tot instru
ment of symbool en zouden prevenbef of repressief 
moeten werken. Het strafrecht als middel tot een 
doel is een geaccepteerd instituut in een maakbare 
samenleving, maar gaat geheel voorbij aan de wer
kelijke waarde en mogelijkheden van het strafrecht. 
Aan het tribunaal wordt toegeschreven dat het zou 
bijdragen tot het herstel van de vrede of aan het 
voorkomen van herhaling. Nog steeds, terwijl de 
processen van Neurenberg, Tokyo en Eichmann 
hebben aangetoond dat het 'nooit meer' niet door 
het recht kan worden afgedwongen. 

Het Joegoslavië Tribunaal is door deze op niets 
gebaseerde verwachtingen, die alleen tot teleur
stelling en cynisme aanleiding kunnen geven, in een 
wrange klemsituatie terechtgekomen. Het tribu
naal zal geen oorlog stoppen en geen vrede bewerk
stelligen. Het zal niet alle oorlogsmisdadigers kun
nen bestraffen. Maar na het 'nooit meer' dat nu al 
so jaar onze cultuur met de vlag der goede voorne
mens tooit, was het onacceptabel helemaal niets te 
doen tegen deze eerste genocidale oorlog in Europa 
sinds de Tweede Wereldoorlog. 

En nu zijn er aan de ene kant de media die aller
lei verwachtingen met een hoog 0. J. Sirnpson
gehalte op het tribunaal loslaten, aan de andere kant 
is er het cynisme van de westerse grootmachten die 
het in de Verenigde Naties voor het zeggen hebben 
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en die weigeren het tribunaal met opsporingsins
trumenten en financiële middelen te ondersteunen. 
Deze 'oefening in hypocrisie', zoals de president 
van het tribunaal Cassese het nog vriendelijk noem
de, zou wel eens de genadeklap voor de internatio
nale mensenrechten kunnen betekenen. Het gaat 
hier om heel 'dun' recht dat het resultaat is van 
compromisssen en schijnbaar universele goede wil. 
Dit kwetsbare bouwsel is op papier gekomen dank
zij een internationale rationaliteit, die als uiterst 
kostbaar gekoesterd zou moeten worden. Als het 
wordt misbruikt om een leeg politiek gebaar te 
maken of als toevallig opportuun middel tijdens een 
'barbaarse' oorlog waaraan het Westen liever niet 
de vingers brandt; dan zal het internationale huma
nitaire recht weleens dezelfde richting op kunnen 
gaan als de vele wetboeken in totalitaire of, zachter 
gezegd, niet-rechtstatelijke gemeenschappen: de 
richting van de prullemand. 

Het beste wat het recht te bieden heift 
Het tribunaal in Den Haag verdient, ondanks de 
ontstaansgeschiedenis en het politieke misbruik 
door de Verenigde Staten c.s., zijn bestaan. Maar 
de argumenten voor dat bestaansrecht zijn heel 
bescheiden. Zij moeten worden gevonden in het 
proces zelf. Noties als een 'eerlijk proces', bescher
ming van de verdachte, gelijkheid tussen aanklagers 

en verdedigers, het niet veroordelen zonder voor
afgegane strafbepalingen en op grond van van te 
voren vastgelegde bewijscriteria zijn een doel in 
zichzelf. Zij zijn een uiting van een gedachtengoed 
dat haaks staat op de barbarij van de oorlog en de 
politiek. Zij zijn het beste wat het recht te bieden 
heeft. Juist omdat het tribunaal te maken heeft met 
algemene teksten en uitgangspunten zal het recht 
zelf onderwerp zijn van onderzoek, discussie en 
analyse door de rechters, de aanklagers en de ver
dedigers. Wat in het nationale recht als vanzelfspre
kend wordt beschouwd en vaak al aan slijtage 
onderhevig is, zal voor het tribunaal dankzij onder
linge tegenstellingen en spraakverwarringen 
opnieuw onder woorden moeten worden gebracht 
en op intrinsieke waarde moeten worden getoetst. 

Röling noemde na de Tokyo-processen het 
internationale humanitaire recht miserabie law. Het 
is zwak, onuitgewerkt en aan politiek misbruik 
onderhevig recht. Maar het zou als het wordt toe
gepast volgens alle regels van het 'eerlijke proces' 
wel eens het gevoel kunnen geven dat er toch nog 
recht wordt gedaan. Recht is altijd afhankelijk van 
de politieke wil en macht, zoals Rüter keer op keer 
constateert. Maar dat is dan ook precies de reden 
het recht niet te meten aan de wetten van de media 
en de politiek van de maakbaarheid, maar het pro
ces voor zichzelf te laten spreken. 
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Het Internationaal Tribunaal 
voor het voormalig Joegoslavië 
gaat, bijna zijns ondanks, inter
nationaal recht scheppen. Er 
komt nieuwe jurisprudentie en 
dat alles speelt zich buiten de 
aandacht van de politiek af. Enige 
politieke aandacht is wel voor
handen voor het vernietigende 
rapport van de v N over het func
tioneren van het Rwanda 
Tribunaal in Arusha. Tot een 
duidelijke politieke stellingname 
heeft dat rapport echter niet 
geleid. Toch kan de politiek er 
niet aan ontkomen meer aan
dacht aan de vorming van het 
internationaal recht te besteden. 
Dit stuk wil een pleidooi zijn 
voor een duidelijker verbinding 
tussen internationale politiek en 
internationaal recht, met een 
open oog voor de grote onvolko
menheden van de internationale 
politiek om internationaal recht 
vorm te geven. 

Resolutie 808 

Het gaat hier om het snijvlak van 
internationale politiek en inter
nationaal recht, waar rechtvaar
digheid en onrechtvaardigheid 
naast elkaar liggen, waar cynisme 
en moraliteit in elkaar over gaan. 
Het meest vergaande internatio
nale recht komt in eerste instan
tie niet zelden op vrij onverant
woorde wijze tot stand. De 
rechtsbasis voor het internatio
nale Tribunaal is een resolutie 
van de Veiligheidsraad, resolutie 
8o8. Volgens P. Kooijmans, 
onze oud-minister van Buiten
landse Zaken en huidig rechter 
aan het Internationaal Gerechts
hof in Den Haag, was deze 
resolutie 8o8 een vijgeblad om 
de besluiteloosheid van de inter
nationale gemeenschap inzake 
Bosnië te verhullen. Keer op 
keer had de gemeeenschap al 
gefaald om de vrede in Bosnië op 
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INTERNATIONALE TRIBUNALEN 

DE (ON)MOGELIJKHEID VAN 

EEN INTERNATIONALE 

STRAFRECHTSORDE 

Dernacht 
van het 
recht 

MAARTEN VAN TRAA 

Tweede Kamerlid voor de PvdA 

te leggen en de schendingen van 
de mensenrechten aldaar te doen 
stoppen. 

Resolutie 8o8 veranderde 
daar weinig aan. Het waarom van 
deze resolutie wordt ook niet 
echt duidelijk. De redegeving 
vermeldt slechts dat de Veilig
heidsraad zich convineed acht dat 
in the particular circumstances cif the 

farmer Yuaoslavia the establishment 

cif an international tribunal would 

contribute to restoration and mainte

nance cif peace. Wat deze 'parti
cular circumstances' behelzen 
wordt niet duidelijk evenmin 
waarom elders in de wereld een 
dergelijk tribunaal geen oplos
sing zou bieden. Maar dat is 
natuurlijk nooit anders geweest. 
De machtsverhoudingen zorgen 
eerst voor recht en hopelijk ook 
voor de macht om recht af te 
dwingen. Volgens een gelukkige 
formule van de sPo-politicus 
Egon Bahr gaat het erom het 
'recht van de macht' te doen ver
vangen door de 'macht van het 
recht'. 

Juristen en machtspolitiek 

Juristen neigen ertoe dat vaak te 
vergeten; het is de wereld van 
power politics die in eerste instan
tie recht schept, niet de gepolijs
te raadkamers van het recht. Dat 
komt juristen vaak nogal smoeze
lig voor. Juristen hebben dan ook 
de neiging weinig te kijken naar 
de achtergronden van bepaalde 
machtsmechanismen die in de 
Veiligheidsraad op een bepaald 
moment voor een resolutie 
zorgen die warempel een Inter
nationaal Tribunaal in het leven 
roept. Als men maar kan 
beschikken over bepaalde tek
~ten die als rechtmatig tot stand 
gekomen kunnen worden 
beschouwd, dan kan men aan de 
rechtsuitleg beginnen. 
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Bij de ontwikkeling van het internationale recht is 
die tendens nog sterker en per slot van rekening 
ook niet ten onrechte. Zonder deze onafhankelijke 
arbeid van juristen en schriftgeleerden zou er waar
schijnlijk weinig terechtkomen van, in ieder geval, 
internationaal publiek recht. Maar die opstelling 
heeft ook een keerzijde: Juristen willen graag ver
geten dat ze in eerste instantie politieke macht 
nodig hebben voor de broodnodige eigen speel
ruimte van het recht. Dat is al zo oud als het ont
staan van de Trias Politica. Er is pas vruchtbare 
rechtsontwikkeling in de zin van de rechtsstaat, 
indien het recht zich in zekere onafhankelijkheid 
van de politieke macht kan ontwikkelen. 

Politieke machthebbers moeten macht afstaan 
aan de werking van het recht. Het geldend recht 
moet mensen minder afhankelijk maken van de 
gevolgen van feitelijke machtspolitiek, van oorlo
gen, moorden en verkrachtingen. Zo is het in de 
nationale staat gegaan, zo gaat het nu met vallen en 
opstaan in de Europese Unie en internationaal 
behoort dat ook zo te gaan. De internationale poli
tiek moet zoveel rechtswaarborgen scheppen dat 
mensen meer bescherming krijgen tegen de gevol
gen van feitelijke, ongecontroleerde machtspoli
tiek. 

Waarheid als deel van het recht 
Ook al bestaan er verschillende opvattingen onder 
volkenrechtsdeskundigen; internationaal recht is 
natuurlijk des te sterker als het wordt nageleefd en 
afgedwongen. Daarom zijn de tribunalen een stap 
in de goede richting. Ze dwingen hopelijk recht af 
wat voor het grootste deel allang bestond . 
Bijvoorbeeld het verbod op genocide is al recht 
sinds het Genocide-verdrag. Het Tribunaal geeft 
meer kansen op naleving en afdwinging van dit 
recht. Recht moet geëxecuteerd worden. Wanneer 
recht niet geëxecuteerd wordt verdwijnt het op 
den duur. 

De naleving van het recht is daarbij niet alleen 
een zaak van straffen. Zeker in de zaken waar het 
hierover gaat is het vergeldingselement in de straf 
moeilijk vast te stellen en moet men zich ook niet 
teveel illusies maken over de preventieve werking 
van het Joegoslavië Tribunaal. 

Het internationale recht heeft hier een belang
rijke tweede functie: het aan het licht brengen van 
de waarheid, omdat 'berechting niet in de plaats 
komt van verzoening, maar van wraak'. Ik citeer 
hier de Oegandese politicoloog in ballingschap 

Mwandani, genoemd in het artikel van Bram de 
Swaan. 

De ex-aanklager van het Tribunaal Richard 
Goldstone zegt terecht dat de waarheid weten een 
deel van het recht is. Een voorwaarde om tot ver
zoening over te gaan, zoals ook blijkt uit de functie 
van de zogenaamde Waarheidscommissie in Zuid
Afrika. Vandaar het belang van de mogelijkheid van 
procedure van art. 6 1 van het Handvest van het 
Tribunaal. Dat artikel voorziet in mogelijkheden 
van getuigenissen van slachtoffers om de waarheid 
beter gestalte te kunnen geven, ook zonder dat er in 
strafrechtelijke zin recht gedaan wordt. 

De werkelijkheid van de tribunalen is misschien zo 
dwingend geweest dat de Dayton-akkoorden niet 
het einde betekenden van het internationale Joego
slavië Tribunaal. Het feit dat de hoofdrolspelers in 
Dayton het bestaan van de tribunalen als zodanig 
accepteerden wijst op de relatieve kracht van het 
geschapen recht. Dat had zeer goed anders kunnen 
zijn. Een generale amnestie leek een verleidelijk 
lokmiddel om de partijen tot elkaar te brengen. De 
Veiligheidsraad was daartoe op zichzelf in staat 
geweest. De internationale machtspolitiek durfde 
dat niet meer voor zijn rekening te nemen. 

Deze positieve overwegingen ten aanzien van 
het Tribunaal wegen echter vooralsnog niet op 
tegen de negatieve: 

- de onwil van de zogenaamde 'internationale 
gemeenschap'; 
- het gebrek van democratische legitimatie van 
het orgaan dat dit recht van het Tribunaal insti
tutionaliseert, de Veiligheidsraad van de v N. Op 
het democratisch tekort bij de Veiligheidsraad is 
nog meer kritiek mogelijk dan bij de Europese 
Unie. In de VN is elke gedachte aan democrati
sche controle in feite taboe. De Veiligheidsraad 
en zij die er de bureaucratie vormen leggen aan 
niemand openlijk direkt verantwoording af voor 
het zeer zwabberend beleid ten aanzien van de 
oorlog in voormalig Joegoslavië. 
- het ontbreken van enige legitimiteit van het 
Tribunaal bij de verdachten en de daders. 
- het in de werkelijkheid ontbreken van een 
rechtsgemeenschap waarin Tribunalen opere
ren. 

Een speciale politiemacht? 
Het is zeer de vraag of deze negatieve kenmerken 
zouden verdwijnen indien een permanent Hof zou 
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worden ingesteld. Een permanent Hof kan gemak
kelijk de weg op gaan van het Internationaal 
Gerechtshof, dat slechts in zeer beperkte mate 
afdwingt en in feite aan bijvoorbeeld genocide niets 
heeft veranderd. 

En toch, ondanks alle gebreken, moet verder 
gegaan worden op de weg van geïnstitutionaliseer
de tribunalen. Zij scheppen de randvoorwaarde om 
de gevolgen van machtspolitiek op het terrein van 
afdwingbaar, eriforceable internationaal recht te 
brengen. Juist om dat belang te onderstrepen moe
ten Mladié en Karadzié gearresteerd worden. Het 
succes van de operatie hangt er vanaf of de interna
tionale gemeenschap bereid is enig risico te lopen 
om het recht zijn loop te laten hebben. Law enjorce
ment vraagt op zijn minst politieoptreden dat enig 
gezag kan afdwingen. 

De voormalige aanklager Richard Goldstone 
had derhalve volstrekt gelijk toen hij de gewenste 
rol van eens F oR-soldaat in Bosnië die de opdracht 
krijgt Mladié en Karadzié aan te houden vergeleek 
met een politieman in de vs. De internationale 
gemeenschap moet de opdracht geven de verdach
ten van oorlogsmisdaden aan te houden, ook als 
daarbij grote risico's genomen moeten worden. Te 
denken valt aan een speciale politiemacht, naar het 
voorbeeld van de Westduitse GSG 9-groep die een 
rol speelde bij de beëindiging van gijzelingen. 
Nederland moet eraan meewerken zo'n besluit van 
de grond te krijgen. Het onderzoek van het RIOD 
zal niet tot enige aanhouding leiden. 

Er blijven natuurlijk ook veel juridische vragen over 
die in de politieke discussie vaak onderbelicht blij
ven en goed geregeld moeten worden in het geval 
van een permanent Tribunaal voor oorlogsmisdrij
ven en misdrijven tegen de mensheid. 

Om er een paar te noemen: 
- wat is de jurisdictie van het Tribunaal? 
- hoe precies is de delictsomschrijving van de 
verschillende categorieën misdrijven? 
- in welke rechtsgemeenschap functioneert een 
Tribunaal eigenlijk? 
- worden inderdaad de rechten van verdachte 
en verdediging genoeg gewaarborgd? 
- wat is de belangrijkste functie van het tribu
naal: waarheidsvinding of rechtsvinding en 
straf? 
- of heeft het tribunaal toch eerder een werking 
zoals de rol van Amnesty International, dat wil 
zeggen schendingen van de meest elementaire 
mensenrechten aan de kaak te stellen? 

Alle cynisme en onvolkomenheden van de huidige 
gang van zaken - met als triest hoogtepunt het ver
nietigende VN-rapport over het werk van het 
Rwanda Tribunaal in Arusha - ten spijt, blijf ik me 
toch vastklampen aan de mogelijkheid het recht van 
de machtige te vervangen door de macht van het 
recht. Ons staan daarom weinig andere wegen open 
dan de rol van de Tribunalen te verbeteren. 
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Amerikaans 
mozaïek 

Denktanks, 
Wij zijn er aan gewend 
geraakt dat het begrip 
'Amerikaanse toestanden' 
vooral wordt gebruikt om 
de sociale ontwrichting in 
de grote steden te beschrij
ven . Het dient als schrik- en 
mogelijk toekomstbeeld 
voor Europa. Hoe ernstig 
de problemen in de binnen-

arbeids-
tieke leven van de Ameri
kaanse hoofdstad. Ik begeef 
mij per metro of wan
delend naar de prachtige 
suites in stijlvolle moderne 
kantoorpanden waar de 
denktanks gevestigd zijn. 
In Washington is dat geen 
straf. De stad kent arme, 

verhoudingen en 

politieke cultuur 
zeer onveilige wijken en 

steden van de vs ook zijn, 
het opgeroepen beeld gaat 
voorbij aan twee belangrij
ke verschillen tussen de 
Amerikaanse en de Neder-

FRANS BECKER* 

heeft in dit opzicht een 
slechte reputatie. Maar er 
zijn ook stijlvolle, veilige, 
levendige buurten, die het 
verblijf in Washington tot 

Adjunct-directeur van de Wiardi Beekman Stichtins 

landse situatie: naast het in 
het oog springende verschil in schaal is er het ver
schil in politieke cultuur tussen beide landen. 
Tegenover het klassieke beeld van het competitieve 
individualisme als onderdeel van dejrontier mentali
teit in de vs staat het klassieke beeld van een coöpe
ratief collectivisme in de strijd tegen het water . De 
verovering van een continent heeft een andere 
mentaliteit gestimuleerd dan het behoud van een 
delta. 

Bij de analyse en beoordeling van de Ameri
kaanse werkelijkheid dient rekening te worden 
gehouden met dit verschil in politieke en culturele 
tradities, met datgene wat Seymour Martin Lipset 
recent heeft beschreven onder de titel American 

exceptionalism. 1 De mogelijkheid om deze tradities 
opnieuw te verkennen werd mij geboden door een 
recent bezoek aan enkele grote Amerikaanse ste
den. Het werd een speurtocht naar de economische 
en sociale mogelijkheden en spanningen in het 
hedendaagse Amerika en naar de verwerking daar
van door betrokken waarnemers: aan universiteiten 
verbonden academici en onderzoekers van denk
tanks in Washington oe. 

Beware the u s model 

Denktanks vormen, net als advocatenkantoren, een 
onverbrekelijk en zeer aanwezig deel van het poli-

een genot maken. 
Er zijn tal van denktanks gevestigd onder de 
Washingtonse kaasstolp. In een overzicht uit I 993 
staan er I I 7 vermeld. 2 Er bestaat geen eenduidige 
definitie van wat een denktank doet of hoort te 
doen. In een cynische definitie gaat het om 'an 
arrangement by which millions of dollars are remo
ved from the accounts of willing corporations, the 
government, and the eccentric wealthy and given 
to researchers who spend much of their time com
peting to get their narnes in print' . 3 Over het alge
meen gaat het om non-profit instellingen die onder
zoek verrichten naar beleid. 

Denktanks verschillen sterk in omvang, werk
zaamheden en cultuur . Zij zijn te rangschikken op 
een as die loopt van 'strikt academisch' tot 'volko
men politiek'. Kent Weaver van het vermaarde 
Braaltinas lnstitution, onderscheidt drie typen. 

Aan de ene kant van de as bevindt zich de univer
sity without students: de wetenschappelijke instelling 
die tracht de opinies van de elite te beïnvloeden, 
zich vooral richt op langere termijn vraagstukken 
en over het algemeen boeken produceert. Het 
Braakinas lnstitution is het prototype van een derge
lijke denktank. Aan de andere kant van de as 
bevindt zich de advocacy tank: de sterk partijdige of 
ideologische instelling, die probeert de lopende 
debatten te beïnvloeden. Dit type instelling maakt 
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gebruik van bestaand onderzoek en geeft daaraan 
een specifieke draai, eerder dan zelf empirisch 
onderzoek te verrichten. Daartussenin staan de con

tract research organizations, die vooral rapporten pro
duceren voor overheidsinstellingen. Hun agenda 
wordt bepaald door de financieringsstromen van 
hun opdrachtgevers. Alle drie typen denktanks spe
len niet alleen een rol als bron van ideeën voor 
beleid, maar zij evalueren ook beleidsvoorstellen 
en regeringsprogramma's en vormen een perse
neelsreservoir waaruit de overheid bij benoemin
gen kan putten.4 

W eaver wijst erop dat denktanks in de 
Verenigde Staten op grond van specifieke Ame
rikaanse factoren veelvuldiger voorkomen en 
invloedrijker zijn dan in de meeste andere westerse 
democratieën. De politieke partijen in de vs zijn 
betrekkelijk zwak en eisen zelf geen grote rol in de 
beleidsontwikkeling op door eigen instituten op te 
richten. Er bestaat bovendien een filantropische 
traditie van bedrijven, stichtingen en individuen om 
onpartijdig sociaal-wetenschappelijk onderzoek te 
financieren. 

Het eigenzinnige Economie Policy lnstitute, dat 
onder leiding staat van Jeff Faux, is één van de lei
dende liberal denktanks over economische zaken. 
Het instituut heeft weliswaar sterke banden met de 
Amerikaanse vakbeweging en is duidelijk georiën
teerd op de Democratische Partij, maar het is tege
lijkertijd onafhankelijk, tegendraads en ideologie
kritisch. Bij mijn bezoek krijg ik onmiddellijk één 

, van hun recente uitgaven, Beware the us model, in 
handen gedrukt, een boek met een hoge actuali
teitswaarde voor het Nederlandse en Europese 
debat over werkgelegenheidsbeleid en economi
sche politiek. Eén van de centrale stellingen van 
Beware the u s model is dat het Amerikaanse model 
van privatisering, deregulering, vrijhandel, aantas-

ting van de sociale zekerheid en flexibilisering van 
de arbeidsmarkt niet werkt. 

Het is veel minder succesvol geweest in het 
scheppen van banen dan de beeldvorming sugge
reert. Bovendien heeft het desastreuze effecten op 
het inkomen van een groot deel van de Ame
rikaanse beroepsbevolking gehad. 'The problem is 
not that a smal! group of "unskilled" workers are 
undergoing a painful adjustment to the new econo
mie order. Rather, the problem is the lowering of 
wages, benefits and working conditions of the 
three-fourths of the werkforce without a college 
degree and the consequent pressure on family inco
mes. Now that income probieros have spread 
upward to the white-collar and college-educated 
groups, the beneficianes of the new economie 
order are even harder to fi.nd. This is nota model 
worth following. '5 

Het boek komt tot dezelfde conclusie als 
onlangs SCP-onderzoeker Paul de Beer, namelijk 
dat de ontwikkelingen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt niet kurmen worden verklaard als 
direct gevolg van technologische ontwikkelingen: 
'there is no concrete evidence that technological 
change had a larger labor-market impact in the 
198os and 1990s than in earlier periods. '6 Om een 
nieuwe 'virtuele cirkel' tot stand te brengen, waar
in hogere lonen leiden tot een hogere afzet van bin
nenlandse producten, meer investeringen en 
banengroei, suggereert het EPI de volgende ele
menten van economische politiek: een macro-eco
nomisch beleid dat werkgelegenheid een hogere 
prioriteit geeft dan prijsstabiliteit; de ontwikkeling 
van hiah-peiformance workplaces, speciaal in de dien
stensector; en het ondernemen van serieuze inter
nationale pogingen tot afstemming van economisch 
beleid en het reguleren van internationale financiële 
en arbeidsmarkten. 

* Deze beschouwingen zijn de neerslag 
van een reis van drie weken door de v s 
op uitnodiging van de United States 
lriformation Service. Het programma, ver
zorgd door Meridian International Center, 
was vooral gericht op vraagstukken van 
economische politiek en op de economi
sche en sociale ontwikkeling van de 
Amerikaanse steden. Na een week 
Washington oe, waar ik een tiental 

Tezamen boden zij enig inzicht in de 
politieke agenda voor economische en 
sociale vernieuwing van dit moment. 
Gelukkig hield ik genoeg tijd over om 
van Honthorst tot Hopper door de 
kunstgeschiedenis te dwalen. 

in: Houston Chronicle, 9 maart 1988, 
zoals geciteerd door R. Kent Weaver, 
'The changing world ofthink tanks', in: 
PS: Politica/ Science &..Polities, vol. XXII 

nr. 3, september 1989, p.564. 
4· Zie het in noot 4 geciteerde artikel 
van Weaver. 

think tanks bezocht, voerde mijn reis 
langs Atlanta, Cleveland, Scattie en 
Houston : een mooie combinatie van 
oude industriële centra en nieuwe groei
centra van zakelijke dienstverlening. 

1 . Seymour Martin Lipset, American 
exceptionalism. A double-edged sword, New 
York/Londen 1996. 
2. Think tanks: an international directory. 
Compiled and edited by Alan J. Day, 
Essex '993· 
3. Peter Kelley, 'Think tanks fall 
between pure research and lobbying', 

5. Lawrence Mishel, 'America's low
wage path', in : Lawrence Mishel & John 
Schmitt, Beware the u s model. Jobs and 
wages in a deregulated economy, 
Washington 1995, p. 29. 
6. Ibidem. 
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Een standaard grap bij het Braakinas lnstitution luidt: 
'our hooks are written for policymakers and read 
by college students'. Datzelfde risico lopen de stu
dies van het EP 1. Kritisch als zij zijn ten opzichte van 
het beleid van de Clinton-regering, proberen zij dat 
juist te beïnvloeden, maar daarin zijn ze lang niet 
altijd succesvol. De tegendraadse kritiek op de neo
liberale economische opvattingen vindt maar moei
lijk gehoor bij beleidsmakers. 

The new American workplace 

De National PlanninB Association is de volgende 
denktank in Washington die ik be.zoek. Als er een 
commissie voor un-american narnes had bestaan in de 
jaren vijftig, dan was de NP A daarvan ongetwijfeld 
het slachtoffer geworden. Wanneer ik vice-president 

James A. Auerbach met mijn verbazing over de 
naam van zijn instituut confronteer, schiet hij in de 
lach. De naam, zo legt hij uit, hangt direct samen 
met de ontstaansgeschiedenis van de NP A ten tijde 
van de Grote Depressie. 

Al in de jaren twintig had Lewis L. Lorwin, die 
werkte bij het Braakinas lnstitution en een expert op 
het gebied van de internationale arbeidersbeweging 
was, de gedachte van nationale economische plan
ning gepropageerd als antwoord op de technologi
sche innovaties van die tijd en de daarmee gepaard 
gaande gevolgen voor de arbeid. Hij bepleitte de 
oprichting van een nationaal 'planbureau' waarin 
werknemers, ondernemers en consumenten geza
menlijk regels moesten opstellen ter regulering van 
lonen, winsten en prijzen met als doel de levens
standaard van de werknemers te verbeteren. Wel
iswaar vonden veel van zijn opvattingen hun weg in 
de New Deal-politiek van Roosevelt, toch bleven 
Lorwin en anderen - afkomstig uit de zakenwereld, 
de vakbeweging en de wetenschap - ontevreden 
over Rooscvelts beleid. Zij meenden dat planning 
vooral van onderop moest komen, gebaseerd op 
samenwerking van de belangrijkste economische 
groeperingen: business, laboren aariculture. Om deze 
opvatting uit te dragen en uit te werken richtten zij 
in I 9 34 de National Economie and Social PlanninB 

Association op, die vanaf I 942 National PlanninB 

Association zou gaan heten. 
Naarmate de New Deal-politiek meer verankerd 

raakte en het gedachtengoed van Keynes over 
macro-economische sturing ingang vond, ver-

7. Dit kort historisch overzicht is naast 
de mondelinge mededelingen van J .A. 
Auerbach gebaseerd op: The NatJona I 

schoof de aandacht van de NES PA van de theorie 
over planning naar de praktische mogelijkheden 
ervan. Daarmee kwamen de vormgeving van de 
economische instituties en het oplossen van drin
gende economische problemen voorop te staan. 
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
veranderde bovendien NEsPA's perspectief op de 
internationale verhoudingen: het neutraliteits
standpunt maakte plaats voor een oriëntatie op een 
geallieerde overwinning en op de wederopbouw 
van de naoorlogse economie. 

In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog 
speelde de NP A een rol van betekenis bij de vorm
geving van de nationale en internationale economi
sche politiek van de vs. De studie National budaets 

jor jull employment was van directe betekenis voor de 
Full Employment Act van 1 946, waarin de taak van de 
overheid werd vastgelegd om maximale werkgele
genheid te bevorderen met behulp van de particu
liere sector, een formulering die de invloed van de 
NP A weerspiegelt. Rapporten over de rol van het 
Congres en de president bij de vormgeving van het 
economisch beleid bepaalden mede hoe de besluit
vorming over economische vraagstukken werd 
ingericht. Recovery in Europe (auteur: John Kenneth 
Galbraith) en The aeneral principles and administration 

rif the Marshall Plan droegen bij aan de vormgeving 
en uitvoering van het Marshall Plan. Galbraith was 
in deze periode een belangrijk auteur van de NP A. 
Geigeren Holm speelden een vooraanstaande rol in 
het ontwikkelen van economische toekomstmodel
len en schreven gezamenlijk The economy rif the 
American people, waarin zij de werking van de Ame
rikaanse economie analyseerden. 

De ontwikkelingen die met de geschiedenis van 
de NP A worden beschreven vertonen in tal van 
opzichten een verrassende gelijkenis met de naoor
logse economische en arbeidsverhoudingen in 
Nederland. Het Centraal Plan Bureau, de Sociaal Eco

nomische Raad en de Stichtins van de Arbeid vertegen
woordigen dezelfde traditie van planmatigheid, 
toekomstverkenningen en consensusvorming tus
sen de sociale partners alsdeN PA voorstond. Het 
verschil met de Amerikaanse verhoudingen zit 
vooral in de meer gouvernementele oriëntatie die 
de sociale verhoudingen in Nederland bepaalde.7 

De National PlanninB Association vertegenwoor
digt nog steeds zijn oorspronkelijk gedachtengoed. 

Plannin9 Association at work: six decades'![ 
providin9 solutions to America 's challenaes, 
Wa hington oe '995· 
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N PA, zo omschrijft het instituut zijn eigen doelstel
ling, 'is dedicated to the taskof getting these diver
se groups [business, labor, agriculture] to work 
together to narrow areas of controversy and 
broaden areas of agreement as wel! as to map out 
specific programs for action in the best traditions of 
a functioning democracy. Such demoeratic and 
decentralized planning, NP A believes, involves the 
development of effective government and private 
policies and programs not only by official agencies 
but also through the independent initiative and 
cooperation of the main private sector groups con
cerned. ' 8 

Het instituut kent een aantal werkgroepen 
waarin vooraanstaande vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, de vakbeweging, de landbouw en de 
wetenschap economische vraagstukken bespreken 
en beleidsprogramma's ontwikkelen. Het onder
zoek en de rapportage worden verricht door de 
stafleden of door experts van buiten. Daarnaast 
kent de NP A een eigen care programma dat zich 
zowel op binnenlandse als internationale econo
misch-politieke vraagstukken richt. 

Eén van de kernthema's van dit programma is de 
verbetering van de manaeement-labor relations en de 
ontwikkeling van de new American workplace. De 
nieuwe mondiale concurrentieverhoudingen, in
grijpende technologische ontwikkelingen, deregu
lering van enkele belangrijke industrieën en veran
deringen in de samenstelling van de beroepsbevol
king hebben tezamen het klassieke Amerikaanse 

, productiemodel ondermijnd, zo luidt de stelling 
van de NP A-studie The juture if labor-manaeement 

innovation in the United States. In het oude model 
domineerden de producenten de markt. De meeste 
grote bedrijven waren bureaucratische organisaties 
die gestandaardiseerde massaproducten leverden. 
Het management bestuurde door middel van 
onpersoonlijke regels. De werknemers produceer
den niet primair voor de klant, maar voor de baas: 
'The real client, the real costumer, was the boss. '9 

De arbeidsverhoudingen waren gebaseerd op een 
ouder-kind model: slechts enkelen waren verant
woordelijk voor de besluitvorming, de rest van de 
werknemers moest uitvoeren wat hen gezegd 
werd. 

8. Idem, P·73· 
9. john R. Stepp, 'The evolution of us 
labor-management innovations', in: 
James A. Auerbach enjerome 

Nu dit model, dat berustte op een gewapende 
vrede tussen kapitaal en arbeid, onhoudbaar is 
geworden, is het de vraag in welke richting de 
arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau zich zullen 
ontwikkelen. Het N PA-rapport bepleit een nieuwe 
verhouding tussen management en werknemers 
waarin de werknemers als belangrijkste asset wor
den beschouwd. De organisatie van het werk gaat in 
dit model uit van de verantwoordelijkheid van de 
werknemers: 'Every employee is a manager.' 10 Het 
management moet erop gericht zijn de werknemers 
te helpen hun dienstverlening aan de klanten te ver
beteren. Scholing en herscholing van werknemers 
spelen in dit model een centrale rol. Technologie 
wordt aangewend om de mogelijkheden van en 
voor werknemers te vergroten. De management
stijl, tenslotte, wordt gekenmerkt door een per
soonlijke benadering. 

Het gaat hier niet om een theoretisch model, 
maar om een innovatiestrategie die in een aantal 
bedrijven in praktijk wordt gebracht. Bedrijven die 
de new work systems invoeren zien hun productiviteit 
stijgen. DeN PA ziet in deze benadering van samen
werking tussen werknemers en management dan 
ook de basis voor een competitieve Amerikaanse 
economie. Het zijn de ingesleten gewoontes, de 
rolpatronen, de onderhandelingsrituelen van werk
gevers en werknemers en het gebrek aan publieke 
stimulans voor dit type innovatie die tot nu toe 
sterk remmend op de verspreiding e_rvan gewerkt 
hebben. 

Om een offensief antwoord op de technologi
sche vernieuwingen te geven heeft de AF L- c 1 o een 
vergelijkbaar perspectief ontwikkeld. Tegenover 
de lage-lonen strategie die ervan uit gaat dat vooral 
op loonkosten moet worden geconcurreerd, be
pleit de vakcentrale een hieh skill, hieh waee benade
ring, waarvan een nieuw type arbeidsorganisatie 
deel uitmaakt: een democratische organisatie die 
zorg draagt voor een uitstekende scholing en 
kwalificatie van werknemers, hen een grote verant
woordelijkheid voor productieprocessen toekent 
en zorg draagt voor zekerheid van inkomen en 
werkgelegenheid. Een dergelijke strategie kan niet 
in de plaats treden van een gezonde macro-econo
mische politiek en een krachtig industriebeleid 

T. Barrett (ed.), Thejuture riflabor
manaaement i nnovation in the United States, 

Washington 1993,p.14. 
1 o. Idem, p. 19. 
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maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan 
een programma voor economische vernieuwing.' ' 

'When Lee Schore went to work at an instru
ments factory in 19 7 8, her job classification said "no 
thought required".' Dat is een Tayloristische bena
dering die niet meer past in een tijd van snelle tech
nologische verandering en een mondiale econo
mie.12 

The Rice School/ La Escuela Rice 

Houston is gebouwd op een moeras. Seizoenen 
kent de stad nauwelijks. Het is er elf maanden 
zomer, dat wil zeggen heet en vochtig. Voor de 
herfst, winter en lente blijft er nog één maand over. 
Inwoners begeven zich van het ene air-conditioned 
gebouw naar het andere met hun air-conditioned 
auto, en trotseren de klamme buitenlucht niet lan
ger dan een stoepbreedte. 

In Houston bezoek ik de Rice School/La Escuela 
Rice, 7 55o Suess Drive. Deze hypermoderne 
school is ontworpen door afgestudeerde architec
ten van de nabijgelegen Rice University. Het is een 
prachtig gebouw. In het midden een ronde toren, 
waarin de gemeenschappelijke voorzieningen zijn 
ondergebracht. Bovenin is het audio-visuele 
zenuwcentrum gevestigd: vanuit deze ruimte is 
direct en interactief audio-visueel contact met alle 
klassen en gemeenschappelijke ruimten mogelijk. 
Bovendien zijn er directe verbindingen met Rice 
University en enkele andere scholen zodat er wer
kelijk op afstand kan worden geleerd en les gege
ven. Vlak bij het audio-visuele centrum is het nieu
we handenarbeidlokaal gevestigd. In een zijkamer 
staan een werkbank met gereedschappen voor · 
hout- en metaalbewerking. Maar het grootste deel 
van dit lokaal wordt ingenomen door tafels met 
personal computers voorzien van de meest geavan
ceerde software. De leerlingen van de schoolleren 
hier niet alleen met computers omgaan, maar 
gebruiken de computer tegelijkertijd voor hun les
sen in biologie, techniek, etcetera. De school is 
aangesloten op Internet, en de leerlingen kunnen e
mailen met wie ze maar willen. Compaq Computer 
Corporation heeft voor meer dan duizend compu
ters gezorgd. De school telt ruim twaalfhonderd 
leerlingen. 

Tegen het centrale deel van de school aan zijn de 

1 1. The new American workplace: a 
labor perspective. A report by the AFL 

CIO Committee on the evolution of 
werk, Washington '994-· 

andere ruimtes gebouwd, overkoepeld door glazen 
daken. Het is overal licht en er is veel ruimte . 
Duiker zou jaloers zijn op Rice School/La Escuela 
Rice. Deze uitzonderlijke school opende in 1994 
zijn deuren, in de eerste plaats om de leerlingen die 
geen plaats konden krijgen op naburige scholen op 
te vangen. Maar vanafhet moment dat het idee van 
de school drie jaar daarvoor geconcipieerd werd, 
stond vast dat het een bijzondere school zou wor
den. Een school met een innovatief curriculum; 
met een hoog technologisch gehalte; met leergroe
pen van verschillende leeftijden; en met een inter
cultureel accent. De intensieve samenwerking met 
Rice University stond niet alleen garant voor een 
bijzonder gebouw - de architecten spraken met 
meer dan honderd experts, ouders en leerkrachten 
voordat zij aan een ontwerp begonnen - maar ook 
voor een hoogwaardig curriculum en innovatieve 
lesmethoden. 

De klassen zijn niet groter dan 21 leerlingen. 
Per jaar zijn er verschillende parallelklassen, die 
naast hun lokalen steeds één grote, comfortabel 
ingerichte gemeenschappelijke ruimte ter beschik
king hebben, waar de kinderen in groepjes kunnen 
werken, eventueel geholpen door oudere leerlin
gen. Bij binnenkomst krijg ik direct een button uit
gereikt, met daarop de tekst: children .first. Het 
wordt op prijs gesteld dat ik hem opspeld. 

Om een sense if communio/ te bevorderen dragen 
de leerlingen een schooluniform: een kaki broek 
met een rood, wit of blauw poloshirt met het logo 
van de school. Bovendien kent de school een honor 

code met als centrale begrippen eerlijkheid, verant
woordelijkheid en respect. De school stimuleert de 
betrokkenheid en participatie van ouders en tracht 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met buiten
staanders . In de aanloopfase tot de opening van de 
school namen alleen al honderden ouders, leer
krachten en vertegenwoordigers van de plaatselijke 
gemeenschap deel aan de besluitvorming over de 
opzet en inrichting van de school. Er zijn samen
werkingsverbanden met Compaq Computer Cor
poration, Southwestern Bell, First Interstate Bank 
en Rice University. De school heeft een krachtig en 
actief Shared Decision Makins Team bestaande uit 
ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de 
gemeenschap. 

1 2. Margaret Halloek en Bob Baugh, 
'High stakes. Oregon labor sets uni on 
agenda for high skill, high wage strate
gy ' , in: Labor Research Review# 19, p.69. 
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De kwaliteit van het onderwijs in de Verenigde 
Staten is een onderwerp van ernstige zorg. In de 
welgestelde voorsteden staat het er prima voor met 
de scholen, maar in de armere delen van de binnen
steden laat de kwaliteit ernstig te wensen over. 
Tijdens mijn bezoek aan Washington oe kon ik 
geen krant openslaan of ik trof artikelen aan over de 
rampzalige staat van onderhoud van de scholen. Bij 
het begin van het schooljaar moest de populatie van 
vijf scholen per bus naar andere onderwijsinstellin
gen worden vervoerd omdat de eigen behuizing zo 
onveilig was dat daarin geen les kon worden gege
ven. In Cleveland stond een staking van het onder
wijzend personeel op uitbreken. Maar hier in 
Houston tref ik een model-school aan. 

Toch gaat het hier niet om een 'rijke' school, 
voor kinderen van welgestelde voorstedelingen, 
maar om een idealistisch project waarbij de meer
waarde van de multiculturaliteit voorop staat. lk 
moet een beroep doen op mijn laatste resten vakan
tie-Spaans. In de klassen wordt namelijk door 
tweetalige onderwijzers en onderwijzeressen twee
talig les gegeven: in het Engels en het Spaans. Een 
belangrijk deel van de bevolking van Houston 
spreekt Spaans. Het tweetalig onderwijs is niet 
alleen bedoeld om de Spaans sprekende kinderen 
Engels te leren, maar ook omgekeerd de communi
catie van de Engels sprekende Amerikanen met de 
Spaans sprekenden te vergemakkelijken. Terwijl 
wij in Nederland debatteren over de vraag of wij 
het Nederlands als nationale taal een grondwettelijk 
bestaansrecht moeten geven, vragen in Amerika 
sommigen zich af of er wel van een nationale taal in 
de vs gesproken kan worden. In ieder geval schake
len de kinderen hier moeiteloos van de ene in de 
andere taal over. 

In speciale projecten wordt aandacht besteed 
aan de verschillende culturele achtergronden van 
de leerlingen. De nationale feestdagen van 
Argentinië, de vs, Mexico etcetera worden gevierd 
door daarop gerichte activiteiten, inclusief een ten
toonstelling van het werk van de kinderen over het 
land. De school wil recht doen aan de multicultura
liteit van de stad. Veertig procent van de leerlingen 
is wit, dertig procent is Afrikaans Amerikaans en 
een kwart is hispanic. Er bestaat een enorme belang
stelling voor de school, zodat maar een beperkt 

1 3. Informatie over Rice School/ La 
Escuela Rice is ontleend aan een gesprek 
met het schoolhoofd Ms Sharon Koonce, 
door de school uitgegeven 

deel van de aangemelde leerlingen geplaatst k~n 
worden. De aantrekkingskracht ligt in de multicul
turele formule, gecombineerd met de kwaliteit. 
Die spreekt uit het team, de directie, de faciliteiten, 
eigenlijk uit alle details. 

Wat vooral opvalt is de buitengewoon positieve 
waardering voor de culturele verschillen van de 
leerlingen; en de gedachte dat een ontmoetings
plaats moet worden gebouwd om de verschillende 
culturen met elkaar in contact te brengen . Terwijl 
in de vs een bikkelhard economisch regin1e heerst, 
ook voor migranten, wordt er hier naar de culture
le verscheidenheid gekeken als een verrijking. '3 

BuildinB communities jrom the inside out 

In Atlantais iedereen nog steeds trots op de presta
tie die de stad - professionals en vrijwilligers teza
men - bij de Olympische Spelen van 1996 heeft 
geleverd. De Atlanta Braves, Amerikaans- en 
wereldkampioen honkbal, hebben er in ieder geval 
een nieuw stadion aan over gehouden. Dit seizoen 
nemen ze afscheid van hun oude speel plek. Ik neem 
de gelegenheid te baat om de winnaars van de World 

Series 199 s tegen de New York Mets te zien spelen. 
Voor veel Amerikanen is de zondagse honkbalwed
strijd een ontspannen familie-uitje, waarbij uitge
breid wordt geconsumeerd, commentaar geleverd, 
gecheered en gewaved en tegenwoordig ook: de 
macarena gedanst. De Braves leiden aan het Ajax
syndroom. Ze zijn niet in vorm en verliezen smade
lijk - een voorteken voor hun verlies in de World 

Series 1996 tegen de New York Yankees enige weken 
later. 

In Atlanta is. de burgeroorlog die hier meer dan 
een eeuw geleden woedde nog niet helemaal verge
ten - en dat komt niet alleen door de indrukwek
kende tentoonstelling in hetAtlanta History Museum . 

Sommige zuiderlingen houden de herinnering aan 
hun gevallen voorouders levend. Door hen wordt 
de strijd niet gezien als een burgeroorlog maar als 
een daad van noordelijke agressie. Zij vormen de 
laatste boze gedenktekens van een oorlog die 
62o.ooo doden kostte. 

De stad doet er intussen alles aan zijn verleden 
uit te wissen . Atlantais één van de boomins cities en 
het belangrijkste commerciële, financiële, commu
nicatie (CNN), transport en distributiecentrum van 

materiaal, waaronder het Strateoic Plan en 
een artikel van David D. Medina , 
'Succes on Suess Drive', in: Sallyport, 
summer 1995, pp. 17 - 25. 
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het zuidoosten van de vs. De kantoortorens rukken 
onverbiddelijk en in hoog tempo op ten koste van 
de hardhouten bossen. Ruimte is er in overvloed. 
Het is één van de redenen waarom veel grote 
bedrijven zich hier vestigen. 

Wat zijn de sociale gevolgen van dit type econo
mische groei? Om een antwoord op deze vraag te 
krijgen bezoek ik een aantal instellingen en perso
nen in Atlanta en omgeving. De meest indrukwek
kende gesprekspartner is zonder twijfel Geralyn 
Sheehan, vice-president communio/ buildinB van United 

Way cif Metropoliton Atlanta. Zij heeft aan de North
western University in Illinois gewerkt en praktijk
ervaring opgedaan in Colombia en Minnesota. Zij 
verenigt in haar werk wetenschappelijke nieuws
gierigheid en praktisch realisme. Zij is één van de 
aanjagers van wat wij in Nederland inmiddels 
'sociale vernieuwing' zijn gaan noemen. In Atlanta 
is de economische groei onevenvvichtig gespreid, 
met nauwelijks gunstige effecten voor de onderkant 
van de arbeidsmarkt. De scholen zijn vrijwel volle
dig gesegregeerd en de resultaten op de zwarte 
scholen zijn niet bemoedigend: 6o% van de leerlin
gen maakt de school niet af. Het is een probleem 
dat zich in alle grote Amerikaanse steden voordoet: 
de traditionele banen in de industrie zijn verloren 
gegaan of verplaatst; wanneer deze steden een eco
nomische 'renaissance' doormaken, dan gaat het 
vooral om de ontwikkeling van hoog gekwalifi
ceerde banen aan de ene en laag betaalde dienstver
lening aan de andere kant. Nu behoorlijke banen 
voor de bewoners van de lagere inkomensbuurten 
in de binnensteden zijn verdwenen, is de onderste 
sport uit de Amerikaanse ladder cif opportunio/ ver
wijderd . De bewoners blijven achter, zonder vol
doende kansen. 

Op welke vvijze kan dit vraagstuk aangepakt 
worden? Geralyn Sheehan is een sterk voorstander 
van de benadering van John McKnight met wie zij 
nauw heeft samengewerkt op de Northwestern 
University en die samen met John Kretzman een 
vuistdik boek heeft geschreven: BuildinB communities 

jrom the inside out. Hun stelling is dat oplossingen 
worden gezocht langs twee verschillende wegen. 
De eerste, die zich richt op de problemen, op de 
behoeften en op de achterstanden van een buurt, 
wordt het meest bewandeld. Het is een benadering 

I4. John P. Kretzman en John L. 
McKnight, Building communities jrom the 
inside out: a path toward.finding and rnabili 

zing a community 's assets, Chicago 199 3 

die zich vooral richt op de negatieve aspecten van 
de binnensteden. Op grond van wat men de 'kaart 
van behoeften en achterstanden' zou kunnen noe
men (analfabetisme, criminaliteit, verloedering van 
de openbare ruimte, slechte huisvesting etcetera) 
wordt een beleidsprogramma geformuleerd dat 
voorziet in maatregelen en dienstverlening als ant
woord op de problemen. Als gevolg daarvan, zo 
menen de auteurs, 'many lower income urban 
neighborhoods are now environments of service 
where behaviors are affected because residents 
come to believe that their well-being depends upon 
being a client. They begin to see themselves as 
people with special needs that can only be met by 
outsiders.' De energie en creativiteit wordt aldus 
vooral gestoken in overleven dankzij of ondanks dit 
systeem van dienstverlening.'4 

Tegenover de traditionele aanpak propageren 
Kretzman en McKnight een benadering die de 
mogelijkheden, de assets, van een gemeenschap of 
buurt centraal stelt. Het gaat hen daarbij om de 
capaciteiten van de individuele bewoners, de ver
enigingen en organisaties en de instituties . Het is 
een strategie van onderop, die zich allereerst con
centreert op de 'agenda building and problem-sol
ving capacities of local residents, local associations 
and local institutions.' '5 De relaties tussen mensen, 
hun organisaties en instituties zijn in deze benade
ring van essentieel belang. 'The key to neighbor
hood regeneration', aldus de auteurs, 'is to locate 
all of the avilable local assets, to begin connecting 
them with one another in ways that multiply their 
power and effectiveness, and to begin harnessing 
those local institutions that are not yet available for 
local development purposes.' '6 

Naast de nadelen van het dominante 'achters
tandsmodel' zijn er twee redenen om aan het 'capa
citeitenmodel' de voorkeur te geven. De eerste is 
dat belangrijke vernieuwing en ontwikkeling van 
een gemeenschap of buurt alleen kan slagen 'when 
local community people are committed to in vesting 
themselves and their resources in the effort.' '7 In 
de tweede plaats zijn de vooruitzichten voor hulp 
van buiten niet gunstig. Noch het particuliere 
bedrijfsleven, noch de overheid zullen op een zoda
nige schaal in deze buurten investeren dat het eind 
van de problemen in zicht komt. Dat wil niet zeg-

3e druk, p. 2. 

15. Idem, P·9· 
I 6. Idem, p.5-6. 
I 7. Idem, p.5. 
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gen dat de achterblijvende buurten in de binnenste
den het op eigen kracht kunnen redden. Wel, dat 
externe hulp veel effectiever kan zijn als de moge
lijkheden van een buurt zelf gemobiliseerd zijn. 
BuildinB communitiesjrom the inside out laat zich lezen 
als een handboek voor het grote-stedenbeleid: 3 7 5 
pagina's voorbeelden, suggesties en beschouwingen 
die voor een belangrijk deel voortbouwen op eer
der opgedane ervaringen. 

Het is deze strategie die Geralyn Sheehan tracht 
toe te passen in Atlanta. Daartoe moet zij niet 
alleen haar eigen organisatie en zijn partners 
omvormen van een dienstenverlenende instelling 
tot een stimulator van zelfwerkzaamheid, ook in 
financiële zin. Een dergelijke aanpak vereist ook 
een grote mate van creativiteit en inventiviteit, bij
voorbeeld bij het vinden van vooraanstaande com

munio/ auides. Kappers en brandweerlieden, zo wijst 
haar ervaring uit, zijn uitgelezen waarnemers van 
de buurt. 

De hier geschetste benadering vertoont gelijke
nis met de sociale vernieuwing zoals die in 
Rotterdam in de praktijk is gebracht. Het verschil 
zit vooral in de meer omvattende aanpak van de 
Amerikaanse communio/ buildina, en de sterke na
druk op het mobiliseren van alle bronnen voor een 
gemeenschappelijk doel. Het praktisch optimisme 
van 'veldwerkers' als Geralyn Sheehan staat in 
schril contrast met de sombere toekomstverwach
tingen van de wetenschappelijke beschouwers van 
de Amerikaanse verzorgingsstaat. 

The populist persuasîon 

Elke Amerikaan beschouwt een positieve opmer
king over het openbaar vervoer in zijn land uit de 
mond van een Europeaan als een buitengewoon 
compliment. Hij schaamt zich over het algemeen 
voor de slechte staat van de pub/ie transportation en 
ziet - voor één keer - Europa als positief voor
beeld. Nu is er in sommige steden in de vs veel aan 
te merken op het openbaar vervoer, maar 
Washington oe kent een uitstekende metro . In 
Washington zelf vindt men de paar lijnen echter te 
beperkt en het bereik van de metro te gering. Voor 
een Amsterdammer die zich nog levendig de strijd 
om de enige metrolijn van onze hoofdstad kan her
inneren is die kritiek overdreven. Het metronet in 
Washington is voor mij al een ongekende luxe. 

De toegang tot de ondergrondse treinverbinding op 
Dupont Circle is majestueus. Een roltrap met 
ontelbare treden verdwijnt in een groot, diep, 
zwart gat, dat tenminste een afdaling naar een ande
re aardlaag suggereert. Niet iets voor iemand met 
hoogtevrees. Ik reis van Dupont Circle naar 
Bethesda voor een afspraak met de historicus 
Michael Kazin. Ik ontmoette hem voor het eerst in 
Nederland, toen hij als gasthoogleraar aan de 
Universiteit van Utrecht was verbonden. Hij is niet 
alleen een uitstekend analyticus van de culturele en 
politieke geschiedenis van de vs, maar ook een 
goed geïnformeerde commentator van het huidige 
tijdsgewricht. 

Als uitgesproken liberal ontgaat hem weinig van 
wat zich in het progressieve kamp afspeelt. Een 
gesprek met hem gaat over de beperkingen en per
spectieven van progressieve politiek in Amerika. 

In 1995 publiceerde hij The populist persuasion, an 
American history. Het boek is ontstaan uit de behoef
te de teloorgang van Amerikaans Links en de 
opkomst van rechts te verklaren. De traditie van 
het Amerikaanse populisme is daarvoor, zo meent 
Kazin, cruciaal. In zijn boek herschrijft hij de 
Amerikaanse geschiedenis als de Werdeaana van het 
populisme. Het populisme definieert hij als 'a lan
guage whose speakers conceive of ordinary people 
as a noble assemblage not bounded narrowly by 
class, view their elite opponents as self-serving and 
undemocratic, and seek to mobilizç the former 
against the Jatter.' •8 Taal en beeldvorming nemen 
in deze studie naar de politieke cultuur van de v s 
een centrale plaats in. 

Het populisme is in Kazins analyse een stijl van 
politieke retoriek waarvan de wortels tot diep in de 
negentiende eeuw teruggaan. De taal van het popu
lisme apelleert aan gemeenschappelijke Ameri
kaanse idealen en kan daardoor kritiek en protest 
kanaliseren zonder dat het politieke systeem als 
geheel ter discussie wordt gesteld. De bewegingen 
en mensen die Kazin in zijn boek beschrijft zijn niet 
allemaal populistisch pur sans, maar hebben het 
populisme gebruikt als een 'flexible mode of persu
asion. They used traditional kinds of expression, 
tropes, themes, and images to convince large num
bers of Americans to join either their si de or to end
orse their views on particwar issues. ' '9 

Ten tijde van de New Deal en de Tweede 

1 8. Michael Kazin, The populist persuasion. 

AnAmerican history, Ncw York 1995, P·' · 
'9· Idem, P·3· 
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Wereldoorlog heeft het populisme de doeleinden 
van progressieve politiek bevorderd. Maar vanaf 
het eind van de jaren veertig is het populisme ver
bonden geraakt met conservatieve standpunten. 
Dat komt niet alleen omdat links de erfenis van de 
New Deal-periode niet goed heeft onderhouden en 
zich in de jaren zestig te ver verwijderde van de 
politieke meerderheid. De labor-liberal-alliantie clie 
in de jaren dertig was gesmeed werd in de naoor
logse decennia ook het slachtoffer van zijn eigen 
succes. Het klassenonderscheid werd naar de ach
tergrond gedrongen. Het merendeel van de witte 
Amerikanen ging zichzelfbeschouwen als een mid
denklasse van consumenten en belastingbetalers. 
Zij ontwikkelden een gemeenschappelijke afkeer 
van de progressieve culturele en politieke elite en 
zijn vermeende vrienden in de achterstandswijken 
en de universiteiten. 

Het conservatieve populisme kon vanafhet eind 
van de jaren zestig bovendien de dominante politie
ke factor worden door zijn organisatorische kracht. 
Nauwgezet beschrijft Kazin hoe de Republikeinen 
zich met behulp van uitgekiende campagnes en 
populistische retoriek de vertolkers van Middle 

America hebben kunnen maken. In Ronald Reagan 
vond het conservatieve populisme zijn meest wel
sprekende vertolker. Zonder Reagan, zo schreef de 
journalist Sydney Blumenthal, 'conservatism 
would never have become a mass cultural experien
ce; he gave life to abstractions. ' 20 

De liberals, zo meent Kazin, hebben zich in deze 
periode van het populistische speelveld terugge
trokken en het contact met het brede, witte mid
den verloren. Pas met deClinton/Gore campagne 
voor de verkiezingen van 1992 hebben de 
Democraten de weg terug naar het populistisch idi
oom gevonden: 'For more than a decade our gover
nment has been rigged in favor of the rich and spe
cial interests,' aldus een pamflet uit de campagne. 
'While the wealthiest Americans get richer, mid
dle-class Americans work harder and earn less 
while paying higher taxes to a government that fails 
to produce what we need.' 2 ' Door de kloof te 
benadrukken tussen de privileaed jew en de indus

trious many keerden de Democraten terug naar een 
definitie van politieke conflicten die in de jaren der
tig onder Roosevelt zo succesvol was geweest. 

De populistische wending werd sterk bevorderd 
door het werk van Democratische opinie-onder-

2o. Idem, p . 262 . 
21. Idem, p.273. 

22. Idem, p. 276. 
23. Idem, p.s. 

zoekers clie met behulp van focus groepen in het 
midden van de jaren tachtig op zoek gingen naar de 
oorzaken van de zwakke positie van de Demo
cratische Partij. Daarmee brak het inzicht door 
dat in 1987 als volgt door de liberal journalist 
Robert Kuttner onder woorden werd gebracht: 
'Democrats can regain their status as majority party 
only by rebuilding a majority coalition of ordinary, 
wage- and salary-earning people, whose politica! 
and economie interests are not identical to those of 
the wealthy. ' 2 2 

Toch, zo meent Kazin, behoort het populistisch 
idioom nog steeds meer vanzelfsprekend bij de 
rechterkant van het politieke spectrum. De Ame
rikaanse conservatieven zijn er weliswaar, ondanks 
hun aanzienlijke politieke successen, niet in 
geslaagd een nieuwe politieke orde te vestigen, hun 
opvattingen over een Middle America, dat belaagd 
wordt door een verkwistende, immorele politieke 
elite hebben stevig wortel geschoten. 2 3 De conser
vatief populistische opvattingen stellen aldus gren
zen aan wat president Clinton of welke andere 
progressieve leider dan ook kan bereiken. 

Is de zwakte van het linkse populisme eigenlijk 
een probleem? Gaan de vraagstukken waar 
Amerika voor staat, en die in grote mate meneliaal 
van karakter zijn, de grenzen van het populisme 
niet te buiten? Ongetwijfeld, zo stelt Kazin. Maar 
het zou kortzichtig zijn om de taal van het populis
me aan de kant te willen zetten. 'At the core of the 
populist traelitien is an insight of great demoeratic 
and moral significance. No major problem can be 
seriously addressed, much less nudged on a path 
toward solution, unless what an antehelium politi
cian called the "productive and burder-bearing clas
ses" - Americans of all races who work for a living, 
knit neighborhoods together, and cherish what the 
nation is supposed to stand for - participate in the 
task. ' 24 We kunnen niet uitsluitend in een populis
tisch idioom spreken, zo besluit Kazin, maar zonder 
het populisme zijn we verloren. 

In de pogingen ter linkerzijde om een derde par
tij te vormen tegenover de Democraten en 
Republikeinen ziet Michael Kazin geen enkel heil. 
Progressief Amerika moet het hebben van een 
Democratische Partij met een programma van 
sociale gerechtigheid, raciale tolerantie en cultureel 
fatsoen. 2 5 

-
He 
te~ 

An 

tn 
naj 

Vei 

het 

po. 
ab! 
rel 
m6 

affl 
to 
sys 
cl a 
log 
An 

het 
An 
nat 
jan 
lijk 
ec~ 

ge~ 

te I 
as 1 

nac 
vaa 
mu 
eçc 
we 
In I 
vra 



et 
Ie 
)

)f 

st 
tt: 
ty 
y, 
:al 
of 

eh 
de 
.e

ks 
in 
un 
gd 
ke 

:n

:re 

ijk 
;~ar 

aal 
me 
aar 
Lis
the 
ttiC 

he 
ath 
i ti 

las
ng, 
the 
the 
tlis
der 

>ar-
en 

teil. 
een 
van 
reel 

s &..o 4 '997 

Tot slot 
Het ontbreken van een socialistische partij als ver
tegenwoordiger van de arbeidersklasse in de 
Amerikaanse politiek is misschien wel het meest 
typerende voorbeeld van het American exceptio
nalism, aldus Lipset in zijn gelijknamige boek. De 
verklaring daarvoor moet vooral worden gezocht in 
het verschil tussen de culturele, economische en 
politieke tradities in Europa en Amerika: 'The 
absence of a European aristocratie or feudal past, a 
relatively egalitarian-status structure, an achieve
ment-oriented value system, comparative 
affiuence, and a history of politica! democracy prior 
to industrialization have all operated to produce a 
system which remains unreceptive to proposals for 
class-conscious leftism. The special politica!, socio
logica!, and economie conditions derived from 
America's history remain decisive. ' 26 

In Lipsets analyse ligt de nadruk op het unieke, 
het bijzondere van de Verenigde Staten. Maar de 
Amerikaanse en Europese traditie hebben elkaar 
natuurlijk ook diepgaand beïnvloed. Zo hebben de 
jaren dertig met de New Deal-politiek een aanzien
lijke uitbreiding van het overheidsoptreden in de 
economische en sociale politiek in Amerika te zien 
gegeven: 'The Depression ledtoa kind of modera
te "Europeanization" of American polities, as wel! 
as of its labor organizations', zo stelt Lipset. 27 De 
naoorlogse decennia van economische groei en wel
vaart deden de vs van deze weg terugkeren en sti
muleerden de klassieke liberale opvattingen over 
economische politiek en wakkerden het wantrou
wen in een sterke overheid aan. 
In het licht van de enorme sociale en economische 
vraagstukken waarvoor zowel de Amerikaanse als 

25. VgL Michael Kazin, 'Alternative 
polities. Is a third party the way out?', in: 
Dissent, winter 1996, pp. 22 -26 . 
26. Lipset, American exceprionalis, p. 109. 
27. Idem, p.J8 . 
28. VgL René Cuperus, 'Het belang van 
Amerikaanse toestanden ' , in: Socio/isme &.. 
Democratie, 52 (1995) nr . 7/ 8, 

Westeuropese samenlevingen op dit moment staan, 
is het vooral interessant te bezien welke barrières 
de verschillende tradities opwerpen en welke 
mogelijkheden ze bieden om de problemen tot een 
oplossing te brengen. In de afgelopen periode zijn 
de liberale, uit Amerika overgewaaide opvattingen 
over herziening van de verzorgingsstaat ook in 
Europa dominant geweest en hebben tot enige con
vergentie tussen de oude en nieuwe wereld 
geleid. 28 In de sterk uitgebreide verzorgingsstaat in 
Nederland heeft de neo-liberale politiek ervoor 
gezorgd dat de verhouding tussen individuele en 
collectieve verantwoordelijkheid aa,n een herij 
kingsproces is onderworpen en dat het functione
ren van de overheid kritisch is bezien. De schaduw
zijden van dit neo-liberale project zijn inmiddels 
wel zichtbaar geworden. 

Ook in de vs lijkt dit besef zich af te tekenen, 
maar dan in een spagaat: tegenover een hardhandig 
volgehouden economisch individualisme is een 
moreel of cultureel beroep op de gemeenschap 
komen te staan: een conservatief communitarisme. 
Het wordt tijd beide sferen in hun onderling ver
band te brengei-J en een nieuw evenwicht te vinden 
tussen competitie en coöperatie, tussen collectieve 
en individuele verantwoordelijkheid. Wellicht kan 
de continentaal-Europese traditie van collectief 
georganiseerde oplossingen, als correctie op door
schietend neo-liberalisme, voor een nieuwe con
vergentie zorgen. Geldt hier niet de _uitspraak van 
Habermas: 'We must realize that all traditions are 
ambivalent and that it is therefore necessary to he 
critica! about all of them so as to he able to decide 
which tradition to maintain and which not. ' 29 

P· 333 -341. 
29 . "'More humility, fewer illusions" 
-A talk between Adam Michnik and 
Jurgen Habermas ' , in: New York Review'![ 
Books, 24 maart 1994, p. 25, zoals geci
teerd in Kazin, The populist persuasion, 
p.6. 
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HET PUNT 

Lokatie: waar de man van 
Giacometti ook schrijdt, in 
museum Kröller-Müller of in dat 
van St. Paul -de-Vence, hij komt 
maar niet los van de aarde . 
RB 

Foto: Marijke Köhler 
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VAN VERTREK 4 

Schrijdende man 

Verankerd aan de aarde, 
die soms een moeder is, 
staat hij - of noem het 
schrijden, een poging 
daartoe - onlosmakelijk 

met haar, met mij verbonden 
door een kracht die hij, ik 
niet benoemen kan, -

is, wat hij probeert, 
één stap van zijn dood: 
lopen. In die pas 
maak ik me los. 

Zijn zware, tastende handen. 

RON ELSHOUT 
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Het verraad op de Balkan 
EMU 

Jan Kassies 
NietNix 
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BOEKEN 

Geen wijsheid 
achteraf 

Ed. van Thijn bespreekt: 

Bart Tromp, Verraad op de Balkan. 

Een kroniek. Nieuwegein: Uitgeverij 

Aspekt, 1996. 

Bart Tromp heeft een spijkerhard 
oordeel over de politiek van de 
internationale gemeenschap ten 
tijde van de gruwelijkste oorlog 
in Europa sinds 1945. Hij noemt 
het vier jaar lang lijdelijk toezien 
bij het systematisch uitmoorden, 
terroriseren en verdrijven van 
honderdduizenden voormalige 
Joegoslaven, vooral in de voor
malige deelstaat Bosnië-Herze
gowina ronduit verraad. En daar 
is niets mee miszegd. Het bijzon
dere van Tromps scherpzinnige 
analyse van het Balkanconflict is 
dat deze niet is gebaseerd op wijs
heid achteraf. Verraad op de Balkan 
is een bundeling van commenta
ren die in de afgelopen jaren heet 
van de naald geschreven zijn. Het 
is opmerkelijk om te zien - treu
rig maar waar - hoe deze de tand 
des tijds hebben doorstaan. 

Dat Tromp de verleiding heeft 
kunnen weerstaan om hier en 
daar achteraf nog een puntje op 
de i te zetten blijkt uit de veran
derende terminologie waarmee 
hij de woedende oorlog karakte
riseert. In een van zijn eerste 
columns(mei '92)spreekthijnog 
van een 'burgeroorlog', de gang
bare term bij de internationale 
goegemeente. In mei '94 legt hij 
omstandig uit waarom dit een 
misleidende aanduiding is. De 
oorlog in Bosnië is helemaal geen 
'burgeroorlog' maar 'een met 

voorbedachte rade begonnen 
aanvalsoorlog van Servië'. De 
communistische machthebbers in 
Belgrado hebben, toen de grond 
hen na de Val van de Berlijnse 
Muur te heet onder de voeten 
werd, welbewust de kaart van het 
nationalisme getrokken. Van 
meet af aan legt Tromp uit dat de 
oorlog op de Balkan niet is ont
staan uit al eeuwenlang bestaande 
etnische conflicten, maar dat 
omgekeerd, de etnische tegen
stellingen zijn aangewakkerd en 
opgezweept door een zorgvuldig 
geplande 'agressieoorlog'. 

Hij verzet zich ook met hand 
en tand tegen de hardnekkige 
mythes over de 'Balkanmens'. 
De bewoners van de Balkan zou
den anders zijn dan wij . De 
Balkan zou een regio zijn 'buiten 
de Westerse beschaving, waar 
eeuwenoude etnische tegenstel
lingen voortdurend tot geweld 
leiden.' Dit vooroordeel is dan 
een welkom alibi om schouder
ophalend langs de kant te blijven 
staan terwijl grote delen van het 
land op de meest gruwelijke 
wijze etnisch worden gezuiverd. 

Een andere mythe die Tromp 
hardhandig doorprikt is die van 
de neutraliteit die de internatio
nale gemeenschap in acht zou 
moeten nemen, omdat er in dit 
conflict geen 'good guys'en 'bad 
guys' zouden zijn. Met deze 
grondhouding gaat men systema
tisch voorbij aan het feit dat het 
met name de Bosnische Moslims 
zijn die het slachtoffer zijn gewor
den van de nationalistische ex
pansiepolitiek van de Serviërs en 
later de Kroaten en bij een op
deling van het land ook geen 
enkel toekomstperspectief meer 
hebben. Het zijn met name de 
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Moslims die, ook tijdens de 
onderhandelingen, met de rug 
tegen de muur zijn gezet en in 
groten getale de dupe zijn gewor
den van jarenlange belegeringen, 
etnische zuiveringen, massale 
volksverhuizingen en (zoals in 
Srebrenica) regelrechte genoci
de. 

In scherpe bewoordingen ana
lyseert Tromp het falen van de 
internationale gemeenschap die 
de 'agressieoorlog' reduceert tot 
een 'humanitair probleem' en 
van meet af aan nalaat om militair 
te interveniëren. Al in augustus 
'9 2 komt Tromp tot de conclusie 
dat een militaire interventie on
vermijdelijk is. 

Hij toont vervolgens, artikel 
na artikel, aan dat het met name 
de Engelsen en Fransen zijn die 
met hun partijdige, want pro-ser
vische, appeasementpolitiek zo'n 
militaire interventie hebben ver
hinderd. Zelfs de 'humanitaire 
interventie' van UNPROFOR 

moet in dat licht worden gezien. 
Door in te stemmen met de 
komst van tienduizenden blauw
helmen, zonder een duidelijk 
politiek doel, zijn Londen en 
Parijs tot het uiterste gegaan om 
een echte militaire interventie te 
voorkomen. Deze Brits-Franse 
politiek, gesteund door de Eu 

(Duitsland stond van meet af aan 
achter Kroatië) noemt Tromp 
'immoreel en kortzichtig.' 

s &..o 4 1997 

BOEKEN 

UNPROFOR was gedoemd om 
'langzamerhand in een uitzicht
loos politiek moeras weg te zak
ken.' 

Na de dramatische val van 
Srebrenica op 1 1 juli 1995 vraagt 
Tromp zich af waarom Neder
land onder de vlag van de v N aan 
de 'cynische politiek' van Londen 
en Parijs heeft meegewerkt? Dat 
de Nederlandse bijdrage op een 
fiasco moest uitlopen 'was wel 
voorspelbaar en het is ook voor
speld.' Ik vind dat een van de 
minder geslaagde artikelen in het 
boek. Aan de voorafgaande be
sluitvorming rond de uitzending 
van Dutchbat en met name de 
legering in een niet te verdedigen 
(want reeds opgegeven) 'safe 
area' heeft Tromp hoegenaamd 
geen aandacht besteed. Ook op 
de omstandigheden ten tijde van 
de val en de nog lang door
klinkende nagalm gaat hij, jam
mer genoeg niet in. Te zijner 
verdediging geldt dat voor hem 
het Dutchbat-verhaal maar een 
'kleine episode' is in een meerja
rig, jammerlijk vervolgverhaal 
van een falende internationale ge
meenschap. 

Zijn boek eindigt waar mijn 
ervaringen beginnen: bij de tot
standkoming en implementatie 
van het Dayton-vredesakkoord. 
'Het enige goede van het vredes
akkoord is dat het een eind aan de 
oorlog maakt. Maar opgelost is er 

niets,' schrijft Tromp. 'De drui
ven zijn zuur nu Amerika voor de 
derde keer een eind maakt aan 
een oorlog in Europa.' Ik ben het 
met hem eens, maar het grote 
belang van de Amerikaanse be
moeienis moet niet worden 
onderschat. Zij hebben niet 
alleen een eind aan de oorlog 
gemaakt maar ook het sinistere 
dubbelspel van de Eu in Bosnië
Herzegowina voor een belangrijk 
deel geneutraliseerd. Anders dan 
de Eu hebben zij zich wel ge
committeerd aan het bijeenhou
den van het zo diep verscheurde 
land. En dat is de kern van de 
zaak, ook in de beschouwingen 
van Tromp. 

Al in augustus 199 2 tamboe
reert hij op het grote belang voor 
Europa dat een opdeling (en 
liquidatie) van Bosnië-Herze
gowina wordt voorkomen. 'Een 
Europese Gemeenschap die 
moord en doodslag aan haar gren
zen tolereert, loopt zelf gevaar.' 
Deze observatie heeft, helaas, 
nog altijd een grote actualiteits
waarde. Het is allerminst zeker 
zo is ook mijn ervaring - dat dit 
inzicht in Europa al gemeengoed 
is geworden. Het verraad op de 
Balkan is nog niet bezworen. 

ED. VAN THIJN 

Hoifd ovsEwaarnemersmissie bij 

de alsemene verkiezinnen in Bosniii

Herzeaowina 
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Schaarseinteresse 
'E ' voor uropa 

Harry van Seumeren bespreekt: 

Alman Metten en Bart van Riel, Destrijd 

om de E M u - Economisch beleid aan banden? 

Amsterdam: Wiardi Beekman Stichting, 

'996. 

In een tijdperk van economische 
globalisering is de Economische 
en Monetaire Unie (EMU) de 
noodzakelijke fundering voor 
stabiele, aanhoudende economi
sche groei die werkgelegenheid 
creëert. Een gezamenlijke Euro
pese munt verzwakt de macht die 
gedijt op monetaire chaos en 
financiële speculaties. Zij kan er 
óók voor zorgen dat de macht van 
de markt wordt bedwongen door 
op democratische wijze gestelde 
economische en sociale prioritei
ten. 

Dit is de visie van een Brit en 
wel een voorstander van de E M u. 
John Palm er, redacteur van The 
Guardian en doyen van het 
Brusselse corps Eurowatchers, 
zegt het in The single currency -
should Britain join? Maar de 
Britten moeten van heel ver 
komen. Wat voor een Brit een 
stukje paradijs op aarde is, beziet 
de Nederlander of de Duitser als 
oude koek. 

Je kunt de EMU ook anders 
. benaderen. 'Wij concluderen dat 
de huidige EMu-agenda onge
schikt is voor het Europa van de 
toekomst.' Een aantal Neder
landse economen schreef dit in 
februari van dit jaar in een open
bare verklaring. Niet aan begin
nen, zeiden zij, anders zullen hel 
en verdoemenis, massa-werk-
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loosheid en armoede uw deel 
zijn . 

In het Nederlandse debat ver
ging het, tot voor kort, de E M u 
zoals Europa. Het was welgedaan 
en eigenlijk interesseerde het ons 
niet zozeer. Kritiek is zo onge
woon dat Wim Kok zich onlangs 
liet verleiden tot de oproep een 
politieke en media-stilte in acht te 
nemen ten aanzien van de E M u. 
Terwijl amper een woord van 
serieuze kritiek was vernomen. 
Het ging voornamelijk om het 
spelletje 'wie van de vijftien mag 
straks meedoen met de E M u?'. 

Alman Metten, lid van de 
PvdA-delegatie in het Europees 
Parlement en vice-voorzitter van 
de economisch-monetaire com
missie van het EP, en Bart van 
Riel, beleidsmedewerker econo
mie van de PvdA-delegatie, for
muleerden vorig najaar kritische 
kanttekeningen bij de E M u onder 
de noemer De strijd om de E M u. 
Een zakelijke kritiek vanuit het 
vertrekpunt dat de EM u, zoals 
omschreven en overeengekomen 
in het Verdrag van Maastricht, 
een gegeven is. 

Metten en Van Riel vrezen dat 
het beleid van de komende 
Europese Centrale Bank (Ecs) 
eenzijdig en fanatiek zal zijn 
gericht op het handhaven van 
prijsstabiliteit. Omdat de E c s 
autonoom zal zijn en geen andere 
beleidsdoelstelling kent, zal dit 
beleid ten koste gaan van de 
werkgelegenheid . Een inflatie 
van enkele punten zal de E c s nog 
te ver gaan, vrezen Metten en 
Van Riel. Nu hebben inflatie
schommelingen tussen de nul en 
vijf of zes procent geen enkel 
effect op de markt. Daarvoor 
moet je grotere schommelingen 

hebben. Een rigide anti-inflatie
beleid zal dus slechts kosten met 
zich mee brengen. 

De schrijvers lezen de E M u
opstelling van regeringsleiders en 
andere voorstanders aldus dat een 
gezonde begroting belangrijker 
wordt geacht dan werkgelegen
heid. Zij schreven hun overwe
gingen vóór de Top van Dublin 
van december 1 996, dus voor het 
akkoord over het stabiliteitspact. 
En zij spraken de vrees uit dat dit 
pact het EMu-verdrag zou ver
scherpen, omdat drie procent 
financieringstekort niet voldoen
de zou worden geacht. Beter aan 
de veilige kant gaan zitten: twee 
procent, liever één procent. Er 
wordt al frank en vrij gesproken 
van begrotingen zonder tekort of 
zelfs met een klein overschot. 

Het overeengekomen stabili
teitspact is door de valutamark
ten uitgelegd als een verzachting 
van de EMu-voorwaarden metals 
conclusie dat de euro zachter zal 
zijn dan thans mark en gulden. 
Weliswaar komen de automati
sche remmen in zicht als in een 
EMu-land het financieringstekort 
de drie procent te boven gaat, 
maar al ver vóór het zover is, 
komen politieke consultaties op 
gang. De conclusie dat alles dat 
boven het maaiveld van o procent 
de kop opsteekt het geraas van de 
naderende maaimachine waar
neemt, is dus begrijpelijk. 

Het schrikbeeld is een EM u 
waarin de monetaristische leer
stellingen de maatstaf vormen. 
Economische groei en werkgele
genheid verdwijnen dan uit het 
zicht, vrezen Metten en Van Riel. 
De euro zal niet zachter worden, 
ze wordt harder dan mark en gul
den nu zijn, hetgeen de concur-
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rentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven schade berokkent. 
Er is ten minste een groei van drie 
procent nodig om de huidige 
werkloosheid stabiel te houden. 
Pas bij hogere groei is een daling 
van het aantal werkzoekenden 
mogelijk. 

De critici stellen dat uit het 
oog wordt verloren dat in een 
E M u met een autonome centrale 
bank die gefixeerd is op prijsstabi
liteit de sturingsmogelijkheden 
van de landen zijn terug gebracht 
tot een enkele: beztllnigen op de 
overheidsuitgaven afwentelen op 
de post arbeid. Er zal dus meer 
beleidsruimte moeten komen 
binnen de E M u. De lid-staten, 
betogen Metten en Van Riel, 
moeten hun beleidsruimte hou
den om een stimulerend beleid te 
kunnen voeren. 

De slag om het stabiliteitspact 
hebben Metten en Van Riel verlo
ren voor wie de uitleg kiest dat 
het pact de euro hard en scherp 

Jan Kas si es Kunst- en 
cultuurbeleid tegen wil 
en dank 

Yvonne van Baarle bespreekt: 

Fen na van den Burg en Hans van Duiken 

(red.)JanKassies 1920 - 199> Tussenpoli

tiek en cultuur. Amsterdam : 

Boekmanstichting, 1996. 

Ter nagedachtenis aan Jan Kas
sies, die op 3 I oktober I 99 5 
overleed, kreeg de Federatie 
van Kunstenaarsverenigingen ter 
gelegenheid van haar vijftigjarig 
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zal houden. Maar er is ook een 
'Franse' uitleg mogelijk: het pact 
is een versoepeling omdat in de 
plaats van automatische remmen 
de politieke afweging is geko
men. Gebleven is het bezwaar dat 
de regels die in Maastricht zijn 
overeengekomen, steevast nega
tief worden uitgelegd. De nadruk 
ligt op het voorkomen van over
heidstekorten. Over samenwer
king om de werkloosheid te lijf te 
gaan, wordt gezwegen. Het beeld 
dat de euro-gangers ons proberen 
voor te houden is dat als de begro
ting maar gezond is, de rest van
zelf wel zal komen. 

Wie betoogt dat kritiek op de 
E M u te laat is omdat verschillen
de beslwtvormingsfasen zijn 
gepasseerd, heeft grotendeels 
gelijk. Metten en Van Riel waren 
op tijd, omdat zij vóór het afslui
ten van het stabiliteitspact hebben 
getracht daarop invloed wt te 
oefenen. Van de februari-econo
men kan niet worden gezegd dat 

bestaan een aantal artikelen 
aangeboden van de Boekman
stichting. Deze vormen tezamen 
een gedenkboek dat de vijftigjaar 
markeert die Kassies aktief is 
geweest in de kunst- en cultuur
sector. Hij startte als medewer
ker van de net opgerichte 
Federatie en zou later zelf het 
initiatief nemen dat leidde tot de 
oprichting van de Boekman
sti~hting in I 96 3. Het gedenk
boek volgt de functies die Kassies 
zoal in zijn loopbaan heeft ver
vuld. Steeds zijn auteurs aan het 
woord die hem op een specifiek 
werkterrein hebben meege-

zij zich hebben overhaast. Sinds 
het Verdrag van Maastricht in 
I 99 I hebben de economen zich 
muisstil gehouden, op een enke
ling na onder wie Willem Buiter, 
die direct al heeft aangetoond 
met hoeveel natte-vinger werk 
de E Muis ontworpen. 

Maar ook in andere disciplines 
is Europa geen onderwerp dat de 
gemoederen bezig houdt. Tot 
deze kring van ongeïnteresseerd
heid reken ik ook de overgrote 
meerderheid van de Tweede 
Kamer die niet alleen de collega's 
in het Europees Parlement bena
dert als zijn zij van een andere pla
neet, maar evenmin het vermo
gen hebben het blikveld tot bw
ten het Binnenhofuit te strekken. 
Wie zich niet in het debat heeft 
gemengd, moet later niet au roe
pen als hij de blaren voelt. 

HARRY VAN SEUMEREN 

economisch redacteur van de 
Volkskrant 

maakt. Sommigen plaatsen Kas
sies centraal, anderen beschrijven 
het vakgebied en noemen hem 
terloops. 

Het gedenkboek beslaat een 
periode van het kunst- en cul
tuurbeleid, die nooit meer terug
komt. Alles stond nog in de 
kinderschoenen. Voor Kassies 
gelegenheid te over om zich als 
een vis in het water te voelen. Hij 
was een bouwer, een vernieuwer 
en tegelijk wars van regels en 
autoriteit. Deze tijd met zijn 
zakelijke opstelling, productbe
grotingen, prestatie-afspraken en 
kunstmanagement zou niet zijn 
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voorkeur hebben. Hij zou minder 
tot zijn recht zijn gekomen. 

Privé 
Fenna van den Burg geeft onder 
de titel 'De onvermijdelijke Jan 
Kassies, een levensbericht' een 
beschrijving van het allereerste 
begin. Zo wordt duidelijk dat Jan 
Kassies haast bij toeval in augus
tus I 945 een halve baan bij de 
Federatie in oprichting kreeg. 
Van den Burg zet daarbij Kassies' 
persoonlijke levensgeschiedenis 
uiteen. Het gereformeerde mi
lieu waar Kassies uit kwam, zijn 
werk voor Vrij Nederland na de 
Duitse inval, zijn gevangenne
ming, tuchthuisstraf en dwangar
beid in Duitsland en het ongeluk 
met zijn arm, waar hij zijn hele 
leven last van is blijven houden. 
Het is curieus dat dit verleden van 
Jan Kassies bij velen bekend is. 
Mijns inziens draagt het ook bij 
aan een zekere mythe-vorming. 
Het persoonlijk drama geeft 
extra cachet aan zijn activiteiten. 

Omroep en pers 
Wim Knuist en Joan Hemels 
belichten ieder in een afzonder
lijk artikel de rol die Kassies op 
mediagebied heeft gespeeld. 
Knuist behandelt de relatie 
omroep en kunst, Hemels be
schrijft de geschiedenis van het 
Bedrijfsfonds voor de Pers. 
Omdat Jan Kassies zo'n uitge
sproken persoonlijkheid is 
geweest op het gebied van kunst 
en cultuur blijven zijn activiteiten 
in medialand (omroep, pers) wel 
eens wat op de achtergrond. 
Toch is Kassies van I 96 3 tot I 9 7 x 
bestuurslid en deels voorzitter 
van de v PRo geweest en vanaf de 
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oprichting in 1987 tot aan zijn 
overlijden voorzitter van het 
Stimuleringsfonds Nederlandse 
Culturele Omroepprodukties. 
Ook maakte hij meer dan twintig 
jaar deel uit van het Bedrijfsfonds 
voor de Pers, waarvan de laatste 
drie jaar als voorzitter. 

Interessant is hoe Knuist het 
verschil in overhèidsbemoeienis 
tussen omroep en cultuur neer
zet. Er hebben zich twee uiteen
lopende beginselen ontwikkeld. 
Bij de omroep was de marktsec
tor het zwijgen opgelegd omdat 
het non-profitbestel gold als een 
integraal alternatief voor de 
markt. Zo kwam een democra
tisch gelegitimeerd selectieprin
cipe via distribuerende consu
mentencoöperaties tot stand. Bij 
de kunst was dat anders. De over
heid trad slechts aanvullend en 
corrigerend op ten opzichte van 
de marktsector. De culturele 
professie kreeg hoofdzakelijk zelf 
de zeggenschap over kwaliteit. 
Het verschil vat Knuist in één zin 
samen: 'Aan de ene kant preval
eert het adagium: 'de meeste 
stemmen gelden' en aan de ande
re kant: 'de stemmen van de inge
wijden gelden het meest'.' 

Kassies' verdienste was de 
omroep wat dichter bij kunst en 
cultuur te brengen, qua aanpak en 
ook inhoudelijk. Dat deed hij als 
voorzitter van de VPRO waar hij 
zich inzette voor de autonomie 
van journalisten en programma
makers en als pleitbezorger van 
een werkelijk publieke omroep. 
In die zin werd het Stimulerings
fonds een handvat om het cultu
rele aanbod van de omroeporga
nisaties te verbeteren. Met geld 
uit de algemene omroepmidde-

len konden 'cultureel waardevol 
geachte programma's' subsidie 
krijgen. Dit ter beoordeling van 
externe deskundigen, een nor
maal verschijnsel bij het toeken
nen van kunstsubsidies, maar in 
omroepland een gotspe. In het 
Stimuleringsfonds kon Kassies 
iets realiseren van zijn streven 
naar een publieke televisie- en 
radiodienst die zich geheel zou 
kunnen toeleggen op kwaliteits
producties. Beter iets dan niets, 
moet hij gedacht hebben. 

Hemels concentreert zich wat 
het Bedrijfsfonds voor de Pers 
aangaat, op het begrip plurifor
miteit en op de opinievorming 
over de wijze van steunverlening 
aan de pers (subsidie is voor de 
gedrukte pers kennelijk een vies 
woord). Bij de discussies binnen 
het fonds over pluriformiteit 
moet Kassies zich thuis hebben 
gevoeld. Ook in kunstenland is 
het niet ongebruikelijk aan dit 
begrip praktische invulling te 
geven. Het fondsbestuur vatte 
het zo op dat de bestaande, huidi
ge, pluriformiteit geen norm 
mocht zijn, maar dat het ook ging 
om ruimte voor vernieuwing. 
Dat betekende behoud van het 
goede dat de pers te bieden heeft 
en aandacht voor innoverende 
initiatieven. Er valt een ontwik
keling te constateren van externe 
pluriformiteit naar interne pluri
formiteit. Nu is binnen een krant 
pluriformiteit noodzaak gewor
den. Lezers willen niet meer 
zozeer bevestigd worden, maar 
geconfronteerd met uiteenlopen
de visies. Dat de opinievorming 
zo openlijk vorm krijgt, is mede 
te danken aan het publieke debat 
dat het Bedrijfsfonds niet 
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geschuwd heeft. Ook geen onbe
kend verschijnsel bij kunst en cul 
tuur. 

Theater 

Na zijn afscheid als algemeen 
secretaris van de Raad voor de 
Kunst in I 966 werd Jan Kassies 
directeur van de Amsterdamse 
Toneelschool om vanuit die posi
tie de Amsterdamse Theater
school - met alle bestaande 
theateropleidingen - tot stand te 
brengen. lk lees in het artikel van 
Loek Zonneveld tussen de regels 
door kritiek op de anarchie die 
Kassies zo graag ten toon spreid
de. Kassies was ook in mijn ogen 
geen zakelijk leidinggevende. Ik 
denk dat hij steeds een goede 
secretaresse nodig had om zijn 
gebrek aan beheersmatige kwali
teiten te compenseren. Luuk 
Verpaaien duidt daar ook op als 
hij de periode beschrijft dat Jan 
Kassies directeur van het Insti
tuut voor Theateronderzoek is 
geweest. De titel 'Een oom met 
geld' wijst er al op dat Jan Kassies 
niet aan verslaggeving en evalu
atie deed. Hij stond er persoon
lijk voor in dat het rijksgeld goed 
besteed werd aan - meestal -
beginnende theatermakers. Nie
mand durfde Kassies in die tijd 
om deze unieke handelwijze aan 
te pakken. Pas toen er in I 9 9 2 

sprake van was dat een nieuwe 
instelling het tweede-fase-kunst
onderwijs zou gaan verzorgen, 
werd voor het eerst door de Raad 
voor de Kunst negatief over 
Kassies' instituut geadviseerd. 
Toen was het daarna ook snel 
afgelopen. Het Instituut voor 
Theateronderzoek werd in I 99 3 
opgeheven. 
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Kunst en cultuur 

Cultuurbeleid is de invalshoek 
die Ton Bevers en Cas Smit
huijsen voor hun artikel kiezen. 
Bevers neemt ons mee aan de 
hand van de cultuurspreidingsge
dachte . Hij baseert zich daarbij op 
de meest recente beleidsnotities 
die o c en w heeft uitgebracht ter 
voorbereiding van de Cultuur
nota I 997 - 2ooo. lk ga zelf nog 
even terug naar het moment dat 
Kassies in zijn 'Notities over een 
heroriëntatie van het kunstbe
leid', geschreven in opdracht van 
de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, expliciet tot 
de conclusie komt dat de cultuur
spreiding grotendeels was mis
lukt. Het was toen I 9 8 3 en ik 
weet nog dat ik hem voorhield dat 
hij als theaterman alleen aan 
theater moet hebben gedacht. 
Ging die bewering ook op voor 
beeldende kunst, vormgeving en 
dergelijke? Hij keek me verbaasd 
aan. Ik heb nooit achterhaald hoe 
het nu precies zat. 

Terug naar Bevers. Hij be
schrijft hoe het verkondigen van 
cultuurspreidingsidealen - wat 
vroeger voldoende grond was ter 
legitimering van overheidsbe
moeienis - plaats heeft moeten 
maken voor rendementsdenken 
(prestaties, kengetallen, toetsen, 
monitoren, etcetera). Het woord 
cultuurspreiding ligt ver achter 
ons, kunstzinnige vorming is ook 
al passé, het gaat tegenwoordig 
om kunsteducatie en cultuurpar
ticipatie. Bevers' analyse hoe het 
met beleidsnota's gaat, klopt. 
Opeenvolgende nota's bevatten 
naast continuïteit ook steeds iets 
nieuws. Nueenswordtdenadruk 
gelegd op kunstenaarsbeleid, dan 

weer op cultuurbehoud of inter
nationalisering, en deze keer met 
staatssecretaris Nuis van Cultuur 
wordt de kunsteducatie naar 
voren geschoven. Mijn ervaring is 
dat dit werkt. Iedereen neemt het 
over ter legitimering van eigen 
aktiviteiten op dat vlak, die dan 
geen gevaar meer lopen én om 
extra geld te verkrijgen. Grond
slag voor dit handelen is dat deze 
sector van overheidszorg weinig 
wetten kent en veel subsidies. 

Ook Cas Smithuijsen signal
eert, nu er sprake is van een hoog 
ontwikkeld kunstbestel, de in
passing van kunstinstellingen in 
de vigerende voorwaarden die 
het openbaar bestuur aan subsi
diëring stelt. Kunst en doelratio
neel handelen naar de inzichten 
van Max Weber is zijn thema. Hij 
kiest dit onderwerp omdat 
Kassies op een spreekbeurt in 
I 991 in Weberiaanse zin het ver
schil uitlegde tussen Wert

orientierte en Zweckorientierte men
sen. De eerstgenoemden stellen 
niet het beheer primair en hebben 
andere zaken op het oog, name
lijk wat kunst voor mensen kan 
betekenen. De tweede categorie 
is de groep bureaucraten, mensen 
die denken: gaat alles volgens de 
regels, dan is alles in orde. (Ikzelf 
herken dit maar al te goed. Een 
P & c-adviseur nam laatst in een 
reactie op het - eerste - bedrijfs
plan van de Leidse Schouwburg 
de volgende zin over de kunstin
stellingen op: 'Ze moeten instru
menten worden bij het realiseren 
van het strategisch beleid van 'het 
stadhuis'.') 

Smithuijsen heeft gelijk als hij 
stelt dat er in de formulering van 
het overheidsbeleid een gestage 
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verschuiving is van waarderatio
naliteit naar doelrationaliteit. De 
werkelijkheid is echter al een 
stapje verder dan hij met de 
beschrijving van protobureaucra
tisch gedrag aangeeft. Het is zwak 
uitgedrukt dat de van overheids
subsidie afhankelijke instellingen 
hun eigen verlangens en gedra
gingen afstemmen op datgene 
wat de overheid zelf wenst te 
realiseren, het is nog stèrker: de 
overheid geeft aan wat voor pro
ducten zij tegen welk bedrag van 
een kunstinstelling wil afnemen. 
En dat wordt in een contract vast
gelegd. 

De ontwikkelingen die Weber 
in zijn kunsttheoretische be
schouwingen beschreef, hebben 
zich in het naoorlogse Nederland 
tot op grote hoogte voorgedaan. 
Het kunstbestel is verzakelijkt, 
zoals ook de motieven om het 
kunstbestel te steunen zijn verza
kelijkt. Kunst is een aandachts
punt in structuurplannen, bij 
werkgelegenheidsprojecten, city
vorming en dergelijke. Mijn 
standpunt is steeds dat 'kunst als 
middel' niet zo erg is, als de lei
dinggevenden maar verstand van 
kunst hebben. Affiniteit is niet 
genoeg. Dat Jan Kassies zich zor
gen maakte, is wel terecht. Door 
kunst en cultuur tot gemeengoed 
te maken, staat het buitengewo
ne, het verfijnde, het experimen
tele onder druk. 

Politiek 
Jan Kassies maakte van I 987 tot 
I 995 deel uit van de PvdA
senaatsfractie, maar komt in het 
artikel van Joop van den Berg, de 
voormalige fractieleider, nauwe
lijks voor. Nu kan ik mij dat ook 
wel een beetje voorstellen. Van 
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den Berg zelf suggereert dat 
Kassies daar misschien niet de 
meest opvallende verrichtingen 
in zijn rijke leven heeft geleverd. 
Hij heeft eerder gefungeerd als 
maatstaf voor wat wel en niet 
aanvaardbaar was in het optreden 
en stemgedrag van de fractie. Ik 
denk dat voor Kassies het Eerste 
Kamer-lidmaatschap eigenlijk te 
laat kwam . Hij was al67 jaar toen 
hij tot senator werd benoemd. 
Bovendien moet het hem moei
lijk zijn gevallen als gelijke te ope
reren in een groep die zo hete
rogeen was samengesteld. 

Cultuurpolitiek is het tref
woord van Paul Kalma waarmee 
hij zich niet zozeer op de kunsten 
richt als wel op het gedrag van 
mensen. Hij constateert een ver
minderde belangstelling voor 
cultuurpolitiek. Is ze, met het 
toenemen van de welvaart en val) 
de keuzevrijheid van burgers, 
min of meer overbodig gewor
den? Of hebben we, nu die wel
vaart hier en daar begint af te 
brokkelen, inmiddels wel wat 
anders aan ons hoofd? Die twee 
vragen beantwoordt hij in zijn 
artikel. Op de eerste vraag is het 
antwoord neen. Vanuit een bre
dere visie op culturele en maat
schappelijke verandering is er wel 
degelijk behoefte aan cultuurpo
litiek om de culturele preferen
ties van burgers te beïnvloeden . 
Het milieu vraagt er bijvoorbeeld 
om . In tijden van economische en 
sociale herstructurering staan de 
traditionele thema's van werk en 
inkomen als vanzelf weer op de 
voorgrond. En dat is kortzichtig, 
want het gaat niet alleen om een 
puur technisch-organisatorische 
kwestie, maar ook om een andere 
wijze van consumeren, om ver-

ancleringen in het gedragspatroon 
en de levensstijl van mensen. 
Ook de beantwoording van vraag 
twee wijst in de richting van een 
inspirerende cultuurpolitiek. 
Niet als een achterhaald soort 
beschavingsoffensief, maar als sti
mulans voor een culturele eman
cipatie. Niet de meeste mensen 
willen meer, maar om met 
Kassies te spreken: de meeste 
mensen kunnen meer. 

In dit gedenkboek zijn overigens 
alleen theoretici aan het woord 
en daarom wil ik graag nog iets 
zeggen over de manier waarop de 
praktijk van het kunstbeleid zich 
heeft ontwikkeld. De kritiek die 
ik daar op heb, verraadt dat ik uit 
de school van Kassies stam. 

Bevers analyseert al dat ideolo
gie heeft moeten plaatsmaken 
voor zakelijke argumentatie. 
Grote, bevlogen persoonlijkhe
den staan niet meer op. Alles 
wordt anoniemer. Er is geen van
zelfsprekend draagvlak meer. 
Individualisering leidt ook hier er 
toe dat er veel genetwerkt moet 
worden om gelijk te krijgen. 
Kunst was van oudsher verbon
den met onderwijs en weten
schappen. Hedentendage wor
den heel andere verbindingen 
gelegd. Vooral op lokaal vlak zijn 
economie, toerisme, city-marke
ting, groen en monumentenzorg 
nieuwe terreinen van samenwer
king. In de ene gemeente wordt 
recht op economie afgekoerst, in 
de andere worden de kunsten in 
het welzijnsdenken opgenomen. 
Het is in het belang van kunst en 
cultuur als een eigenstandig, her
kenbaar terrein samenwerkings
verbanden aan te gaan met elk 
interessant ander veld. Opereren 
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volgens een vast stramien houdt 
te grote beperkingen in. 

Inmiddels staan kunst en cul
tuur wèl stevig op de politieke 
agenda. Dat is een groot goed in 
vergelijking met tien, twintigjaar 
geleden toen dat niet het geval 
was. Vooral lokale overheden 
hebben die winst geboekt. De 
keerzijde is evenwel dat deze ver
maatschappelijking maakt dat de 
ogen wel erg gericht zijn op 
publieksbereik, laagdrempelig
heid en dergelijke. Kunst is niet 
langer elitair. Inhoudelijk schuilt 
daar een gevaar in. Het ergste is 

Silicon Flatlands ? ! 

Jeroen Hoenderkamp en Thomas 

Schillemans bespreken: Lennart Booij en 

Erik van Bruggen (red .), Niet Nix. Jdeeiin 

voor de Partij van de Arbeid. Amsterdam: 

Balans, 1996. 

• Ideeën voor de Partij van de 
Arbeid - aldus de ondertitel van 
Niet Nix - is een goede omschrij
ving van hetgeen zich op de 9 2 

bladzijden van het pamflet laat 
lezen. Vanaf het begin wordt de 
lezer bestookt met een spervuur 
aan ideeën en plannen die soms 
verrassend en soms voor de hand 
liggend zijn. Het is opvallend en 
verheugend dat de reikwijdte van 
de gepresenteerde ideeën duide
lijk groter is dan gebruikelijk in 
de sociaal-democratische schrijf
cultuur. Er wordt gebroken met 
een collectieve fixatie op contai
ner-begrippen als solidariteit en 
tweedeling. De inzet is een 
offensieve agenda voor de 
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dat kunst een product is gewor
den en er in die termen in 
gemeenteland over kunst wordt 
gesproken. Was kunst nog maar 
een bijzondere ervaring, een 
moment dat de wereld even stil 
staat. 

Jan Kassies 1920 - 199) volgt 
aan de hand van Kassies' leidende 
posities de ontwikkeling van 
kunst- en mediabeleid. Dat is in 
één leven vormgegeven: ad-hoc
beleid werd gestructureerd over
heidsbeleid. Rebels en tegen
draads als hij was, moet hij 
ondanks zijn eigen inspanningen 

-c- -c- -c-

komende periode. De verlaging 
van de leerplichtige leeftijd, de 
afschaffing van de algemeen ver
bindend verklaring van CAO's, 
het aanleggen van meerdere hoge 
snelheidslijnen, een internatio
naal milieugerechtshof, een Eu
ropees Zeppelin-netwerk: in 
Niet Nix wordt het bespreekbaar 
gemaakt. 

Deze, noem het maar blijmoe
dige, omgang met ideeën komt 
enerzijds logisch voort uit de her
komst van de auteurs: jong, 
ambitieus en nog onbedorven 
door Haagse malversaties. An
derzijds komt dit ook voor een 
belangrijk deel door de a-typische 
opzet van hun vernieuwings
pamflet. Het is een kleine sociaal
democratische traditie dat met 
enige regelmaat stukken verschij
nen waarin hel en verdoemenis 
over de restanten van het ideolo
gisch erfgoed worden uitgespro
ken. Zo'n doemscenario begint 
steevast met een analyse van de 
gewijzigde maatschappelijke om-

wel eens gedacht hebben: is dit 
wat ik mij voorstelde? Het 
gedenkboek kan ik overigens 
iedereen aanbevelen. Het is een 
tijdsdocument dat historisch van 
belang is en voor velen van ons 
herinneringen bewaart. 

YVONNE VAN BAARLE 

Ho?Jd ?Jdeling Culturele Zaken van 
de gemeente Haarlem, voorheen 
Ho?Jd sector Kunsten van de gemeen
te Leiden en Algemeen Secretaris van 
de Raad voor de Kunst. 

standigheden, vaak tobberig van 
toonzetting (de solidariteit staat 
onder druk ... ), waarop 'links' 
geen antwoord heeft kunnen for
muleren. Niet Nix vormt een uit
zondering op deze praktijk en is 
alleen daarom al zeer het lezen 
waard. 

De auteurs hebben er bewust 
voor gekozen het pamflet niet 
met een expliciete maatschappij
analyse te beginnen. Het voor
deel daarvan is ontegenzeglijk 
een winst aan speelruimte. Een 
nadeel echter is dat onduidelijk 
blijft in welke context alle plan
nen begrepen moeten worden. 
De schrijvers stappen zonder veel 
schroom over dit probleem heen. 
Immers, zo redeneren ze, de 
moderne samenleving is gefrag
menteerd. Het is niet langer 
mogelijk om een blauwdruk van 
deze chaotische samenleving te 
maken, zo dit überhaupt al ooit 
het geval is geweest. Bovendien 
laad je daarmee alleen maar 'ide
ologie-verdacht' op je en dat tijd-



perk is nu eenmaal voorbij. Grote 
politieke verhalen kun je over 
onze samenleving niet meer ver
tellen; dat moet je dus ook maar 
niet proberen. Veel beter is het 
om op een optimistische manier 
de toekomst tegemoet te blikken, 
op zoeknaar de kansen die zij van
zelf zal bieden, maar zonder te 
pretenderen haar volledig naar je 
hand te kunnen zetten ofte voor
spellen. 

De vraag die een en ander 
oproept is natuurlijk ofhet moge
lijk is om de toekomst op deze 
manier te benaderen zonder haar 
eerst te 'ontwerpen'. Weliswaar 
loop je wanneer je op basis van 
extrapolaties van hedendaagse 
ontwikkelingen de toekomst 
voorspelt het risico dat je niet of 
nauwelijks over de enge grenzen 
van het bestaande heen kan kij 
ken. Aan de andere kant echter 
zul je je, wanneer je 'politiek 
voor een volgende eeuw' wilt 
voeren, toch moeten wagen aan 
uitspraken over hoe die volgende 
eeuw er uit zal zien. Ideeën voor 
de toekomst laten zich alleen 
begrijpen op basis van een analyse 
van die toekomst. Door de jaren 
heen zijn de verschillende visies 
die gehanteerd werden keer op 
keer gedelegitimeerd. De te 
gemakkelijke analyses van de 
maatschappij worden vooral ont
kracht door sociaal-filosofen en 
andere sociale wetenschappers. 
Zij vervangen die in de regel niet 
door nieuwe visies, maar wijzen 
juist met nadruk op de moeilijk
heden van het 'voorspellen' van 
de toekomst. De politiek echter, 
heeft zich daar in grote mate oost
indisch doof voor gehouden. En 
terecht. In tegenstelling tot de 
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wetenschap, moet de politiek er 
van uit gaan dat de klassieke vraag 
uit de politicologie 'Does politics 
matter?' met een ja moet worden 
beantwoord. 

Ook Niet Nix beantwoordt 
deze vraag bevestigend. Ook 
door hun stuk heen sluipt een 
samenhangend toekomstbeeld. 
Een visie dus, die nergens volle
dig expliciet is, maar na verloop 
van tijd krijgt de lezer wel een 
bepaalde indruk. Het beeld dat 
ontstaat kan het best worden 
gevat onder de noemer kennis
maatschappij. De belanarijkste rode 

lijnen in dit pamflet zijn de verster

kina van de kennisi'!frastructuur en 

de zo ra voor beter onderwijs (p 0 8 2) 0 

Een maatschappij waarin kennis 
zowel in individueel als in econo
misch opzicht voortdurend aan 
belang wint. De beschrijvingen in 
Niet Nix van deze kennismaat
schappij zijn ten dele descriptief, 
ten dele normatief. Zij komt er 
onherroepelijk aan; en dat willen 
we ook. 

Het begrip kennismaatschap
pij is betrekkelijk plooibaar. Er 
zijn verschillende versies van 
denkbaar die stuk voor stuk tot 
andere politieke keuzen aanzet
ten. In de meest uitgeklede 
variant wil het niet meer zeggen 
dan dat de hoeveelheid kennis 
waarover wij op alle niveaus 
beschikken is toegenomen. Van 
loodgieter tot academicus, ieder
een in Nederland beschikt over 
een grotere technisch-instru
mentele bagage dan vroeger het 
geval was of elders het geval is. 
De eerste alinea van het hoofd
stuk jonaleren met kennis lijkt van 
dit type kennismaatschappij uit te 
gaan. Het is een beschrijving van 
een onomkeerbaar proces, de 

politieke keuzen die eruit volgen 
zijn bovendien beperkt. De ana
lyse onderstreept, conform de 
politieke consensus die zich sinds 
Prinsjesdag aftekent, hoogstens 
het grote belang van opleiding en 
scholing op basisniveau. Een type 
scholing waarin met name de 
capaciteit om je dingen eigen te 
maken van cruciaal belang is. 

Er is ook een ander type kennis
maatschappij denkbaar, eentje 
waarin het toekomstige Neder
landse concurrentievermogen 
een sturende rol vervult. Feit is 
nu eenmaal dat Nederland nau
welijks over gunstige produktie
factoren beschikt. Grondstoffen 
zijn op de vingers van een hand te 
tellen, arbeid is relatief duur en 
het hoogwaardige Nederlandse 
transportnet slibt langzaam dicht. 
In een nog steeds mondialiseren
de economie is er op termijn geen 
rationeel bedrijf meer te vinden 
dat in Nederland wil gaan inves
teren; en dat is een probleem. 
Een probleem dat zich slechts op 
één manier laat oplossen: investe
ren in kennis. Want in de toe
komst zal naast de produktiefac
toren die we al kennen know-how 

in toenemende mate een rol gaan 
spelen. Human capita/ is een pro
duktiefactor die in Nederland al 
in ruime mate voorradig is, waar
voor we niet zijn aangewezen op 
onze natuurlijke omgeving en die 
niet onverenigbaar is met een 
hoog niveau van sociale zeker
heid . R&o en kennis-intensieve 
produktie, daar liggen de kansen 
voor de Nederlandse economie . 
Slechts met een voorsprong in de 
ontwikkeling van een iriformatie

maatschappij zal Nederland in 
staat zijn zijn huidige peil (dat wil 

-

zeg 
lan 
ren 
ma 
en 
ver 
De 
cee 
(m 
gre 
du 
din 
VO< 

De 

WOl 

op/ 

doe 

VOO 

39 
op 
lan 
ee1 
aar 
uit 
tw 
dat 
ste 
tp~ 

zie 
no: 
ee1 
sd 

Als 

toe, 
kor 

On< 

vo. 
de 
tot 
wi 
en 
vré 

te~ 

allo 
lee 



zeggen: dat van een van de rijkste 
landen ter wereld) te consolide
ren . Deze analyse van de kennis
maatschappij is sterk normatief 
en geeft bovendien aanleiding tot 
vergaande politieke maatregelen. 
De kennismaatschappij als pana
cee, die goed is voor het milieu 
(maar alleen binnen onze nauwe 
grenzen), goed is voor het indivi
du (mits hij/zij het hoge oplei
dingsniveau aankan) en goed is 
voor de economie (dat vooral). 

De kracht van de kennis van een land 

wordt bepaald door het aemiddelde 

opleidinas-niveau van de buraers en 
door de sterkte van de intellectuele 

voorhoede, lezen we op bladzijde 
3 9. Maar daarmee wedt Niet Nix 

op twee paarden tegelijk. Neder
land moet momenteel op het 
eerste terrein zeer hoog worden 
aangeslagen, op het tweede hoog
uit als middelmatig. Het is dit 
tweede type kennismaatschappij 
dat in Niet Nix uiteindelijk de eer
ste viool speelt; daar ligt onze 

, toekomst. Een samenleving die 
zich richt op de eisen die het eco
nomische systeem er aan stelt, 
een elitaristische kennismaat
schappij uit lijfsbehoud. 

Als we nadenken over de produktie en 

toeaankelijkheid van kennis in de toe

komst, moeten we nadenken over het 

onderwijs van nu, (p. 33). 
Inderdaad, maar dan wel in die 

volgorde. Dus eerst: wat vraagt 
de kennismaatschappij van de 
toekomst precies - en welke ont
wikkelingen achten wij wenselijk 
en haalbaar. Pas daarna wordt de 
vraag naar het beste schoolsys
teem relevant. Niet Nix beschrijft 
alleen dit laatste uiterst gedetail
leerd en vaak interessant, maar 
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zonder de eerste vragen te beant
woorden. Hierdoor verliest het 
pleidooi voor een ingrijpende 
stelselherziening in met name het 
basisonderwijs veel van zijn over
tuigings-kracht. Natuurlijk moet 
je het - vooral als sociaal-demo
craat - nooit nalaten opleidingen 
te verbeteren, hetgeen na jaren 
van bezuinigen ook wel weer 
eens tijd wordt. En ook het prin
cipe dat iedereen zich naar eigen 
kunnen en inzicht moet kunnen 
ontwikkelen verdient slechts lof. 
Maar het is de vraag of een econo
mistisch uitgewerkte kennis
maatschappij het juiste referen
tiekader voor veranderingen is. 

Recente onderwijsvernieuwinnen dra

sen bij aan de vormins van ze!fstan

diae, kritische buraers die beschikken 
over basiskennis, specialistische ken

nis en over sociale en communicatieve 

vaardiaheden. Daarbij hebben de 

buraers aeleerd hoe ze kunnen blijven 
leren omdat ze weten waar en hoe ze 

iriformatie kunnen vinden (p . 34). ' 
Dat klinkt heel mooi maar of 

het waar is is twijfelachtig. Niet 
iedereen beschikt al over een 
hoog niveau van kennis en vaar
digheden - en zelfs indien het 
nieuwe schoolsysteem er inder
daad in zal slagen de verspilling 
van menselijk intellect te beëindi
gen (p. 3 8) blijven competentie
verschillen aanwezig. Hoger 
opgeleiden bestaan slechts bij de 
gratie van lager opgeleiden. 

Als Nederland echter wil uit
groeien tot het 'Silicon Valley van 
Europa' dan zal onze samenleving 
hevig moeten investeren in R& o, 
gunstige fiscale omstandigheden 
voor bedrijven en een hoogont
wikkelde kennis-infrastructuur. 
Dit zou wel eens ten koste kun-

nen gaan van het egalitaire karak
ter van het onderwijs - en de 
samenleving - zoals wij dat ken
nen. Niet Nix gaat zonder veel 
bezwaren aan dit probleem voor
bij. In hun beschrijving van het 
toekomstige Nederland is geen 
sprake van mensen die aan de ver
keerde kant van de lijn zitten. Dit 
is des te meer opvallend om een 
tweetal redenen. Niet Nix presen
teert in haar stuk een kennismaat
schappij die in de praktijk veel op 
een liberale winner /loser-maat
schappij zal lijken. Zij berust 
immers op de grotendeels econo
misch gedachte noodzaak voor de 
kennismaatschappij. Om als klein 
landje te overleven in de bittere 
strijd op de wereldmarkt zullen 
we alle aandacht - en middelen -
moeten richten op het kweken 
van kennis-talentjes. Dit zal in de 
praktijk neerkomen op een soort 
Bankras-model (het Nederlands 
volleybalteam concentreerde 
zich, zonder de afleiding van 
clubcompetitie, alleen maar op 
het behalen van internationale 
titels) . 

Vanaf de prille jeugd (twee 
jaar?) zullen kinderen constant 
worden onderworpen aan een 
selectiemechanisme dat er op 
gericht is om uiteindelijk top
wetenschappers af te leveren. De 
afvallers in deze race krijgen de 
ondankbare taak (?) om de 
samenleving 'gewoon' draaiende 
te houden. Voor deze mensen 
echter zal de staat weinig aan
dacht kunnen hebben, zij moeten 
zich maar zien te redden. De 
inspanning van de overheid moet 
er immers op gericht zijn de top 
te cultiveren en je kunt - om met 
onze minister-president te spre
ken - je spaarpot maar één keer 
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stukslaan. Een samenleving die 
selecteert op intellectuele en 
emotionele capaciteiten is beter 
dan een samenleving die selec
teert op grond van ontoepasselij
ke criteria (p. 39); natuurlijk. 
Maar is zij ook beter dan een 
samenleving die zo weinig moge
lijk selecteert, omdat zij uitgaat 
van het idee dat ieder individu 
gebaat is bij de sociale, culturele 
en politieke emancipatie die goed 
onderwijs kan bieden? 

De tweede reden waarom Niet 

Nix' stellingname opvalt, is dat 
het een wel heel grote breuk 
vormt met de sociaal-democrati
sche traditie en dat voor een stuk 
dat bedoeld is als een 'liefdesver
klaring aan de PvdA' . Aan de 
losers besteden ze geen aandacht. 
We zijn immers sociaal-demo
craten, schijnen ze te denken. 
Alsof dat op zich al voldoende 
reden moet zijn voor de lezer om 
te begrijpen dat ze heus wel iets 
zullen regelen. En daar ligt nu 
precies het probleem. Leiden 
veel van de gepresenteerde 
ideeën niet tot minder prettige 
sociale bij -effecten, en nemen de 
auteurs die inderdaad voor hun 
rekening? 

Ze zijn van mening dat een 
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samenhangende maatschappij
analyse in de huidige, complexe 
omstandigheden weinig meer 
dan ideologie zou betekenen. 
Echter, na lezing van het pamflet 
ontkomen wij toch niet aan de 
indruk dat zo'n analyse het stuk 
alleen maar ten goede zou zijn 
gekomen. Niet gehinderd door 
sociaal-democratische ballast 
wordt nu de ene na de andere 
keuze gemaakt, over het alge
meen duidelijk en beargumen
teerd. Zo helder als wat, lijkt het. 
Maar dat is het lang niet altijd. 
Sociaal-democratische pamflet
ten maken vaak een maatschap
pijanalyse en ontdekken dan 
ongelijkheden die te vuur en te 
zwaard bestreden moeten wor
den. Dat zij daarbij soms Don 
Quichotte gaan spelen is verma
kelijk en getuigt hoogstens van 
wat overmoed. Dat anderen zich 
voor de achterneefjes van John 
Stuart Mill gaan uitgeven is echter 
een ander uiterste. Het is op zijn 
minst opmerkelijk dat Niet Nix in 
haar pamflet weinig of geen aan
dacht besteedt aan het bestrijden 
van sociale ongelijkheid, die ook 
in hun toekomst blijft bestaan. 
Dat een speel-leerproject vanaf 
het tweede levensjaar de laatste 

restjes ongelijkheid uit de wereld 
zou kunnen helpen is een wel heel 
naïeve kijk op de problemen van 
onze maatschappij. 

Daarom wordt ons eindoor
deel vooral door vragen over
heerst. Betekenen al die keuzen 
inderdaad wat ze lijken te impli
ceren? Bijvoorbeeld, een hectare 

natuur voor een hectare beton. 

Betekent dat dat we een hectare 
beton in natuur moeten omzetten 
wanneer we een stuk natuur in 
beton gieten? Gaan we inderdaad 
de glastuinbouwers uit het 
Westland naar Oost-Groningen 
laten emigreren? Moeten we 
Engeland buiten de Eu houden 
teneinde Amerikaanse bedrijven 
naar Nederland te lokken? Wordt 
de zeppelin de nieuwe Europese 
lovebaby? Niet Nix plukt, bij het 
ontbreken van een analyse, 
inzichten uit verschillende invals
hoeken en disciplines. Dat leidt 
tot verschillende interessante 
inzichten, maar biedt helaas wei
nig aanknopingspunten voor een 
fundamentele discussie. 

JEROEN HOENDERKAMP 

THOMAS SCHJLLEMANS 

studeren Culturele wetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit Limbura 
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Op 1 mei 1997 boekte de Labour Party het beste verkiezingsresultaat 
uit haar geschiedenis: 4-19 zetels in het Lagerhuis gewonnen, een winst 
van 148, en 44% van de uitgebrachte stemmen. Toch is deze overwin
ning minder indrukwekkend dan die van 1 94-5. Toen ging Labour er 
203 zetels op vooruit en verkreeg een absolute meerderheid met 393 
zetels, bij 4-8% van de stemmen . Er is vooral een groot verschil tussen 
zelfbewuste wijze waarop de Labour Party onder Clement Attlee in 
194-5 won en de benauwde boodschap waarmee die van Tony Blair zich 
tot de kiezers richtte. ln 194-5 had Labour een breed en wel doordacht 
program, Let us Face the Future, gericht op het terugbrengen van sociale 
ongelijkheid en de vorming van een verzorgingsstaat. En tussen 194-5 
en 1950 is dat program grotendeels, en met succes, uitgevoerd. De 
overwinning van Labour toen was rechtstreeks toe te schrijven aan de 
verwachtingen onder kiezers dat Labour zo'n programma had en 
inderdaad uit zou voeren. 

De overwinning van 1 mei 1997 is daarentegen in de allereerste 
plaats de nederlaag van de Conservatieven. Dat aspect is nog versterkt 
door de strategie van Labour. Daarin werd enerzijds voortdurend 
benadrukt dat een Labourregering niet wezenlijk de erfenis van 
Thatcher aan zou tasten, anderzijds dat dit New Labour nu juist wel 
wezenlijk verschilde van Old Labour. Maar van welk Old Labour? Het 
Old Labour waarin aan het eind van de jaren zeventig de linkervleugel 
de overhand kreeg met een programma dat verkiezingsnederlaag op 
verkiezingsnederlaag garandeerde? Of het Old Labour van Attlee, 
Gaitskell, Wilson en Callagban dat van Groot-Brittannië een meer ega
litaire en sociaaldemocratische samenleving maakte? Tegenwoordig is 
het mode geworden daarop terug te zien als een politiek van verdelen 
en belasting heffen die ten koste ging van de productie van welvaart. 
Toch was, gemeten aan de gebruikelijke indicatoren van economische 
groei, het veelgesmade Labourbewind van 1964- tot 1970 heel watsuc
cesvoller dan de laisser-faire-politiek van Margaret Thatcher en haar 
opvolger. Die politiek heeft wel tot een voor de naoorlogse periode 
ongekende sociale ongelijkheid in Groot-Brittannië geleid en tot een 
schrijnende verwaarlozing van publieke voorzieningen. Daartegen 
heeft een timide Labour Party niet een duidelijk program durven 
formuleren (in tegenstelling tot de Liberaal-Democraten). Het veel
belovende concept 'stakeholder society' dat Blair als kernbegrip van 
New Labour lanceerde is een loze kreet gebleven. 

Opvallend voor de Nederlandse media was dat de aandacht voor de 
Britse verkiezingen nagenoeg beperkt bleef tot de stijl en techniek van 
campagne voeren; voor politiek inhoudelijke thema's bestond nauwe
lijks aandacht. Een serieuze politieke partij voert echter geen campag
ne om de verkiezingen te winnen maar om zich een mandaat voor haar 
politiek te verwerven. Door dit na te laten heeft Labour zich in veel 
opzichten de gevangene gemaakt van haar voorganger in Westminster. 
Het is niettemin denkbaar dat de nieuwe regering, ondanks program en 
campagne, een sociaaldemocratische politiek gaat voeren. Maar dat 
zou de algemene tendens in de Westerse wereld versterken om repre
sentatieve democratie, waarin kiezers een inhoudelijke afweging kun
nen maken, te vervangen door plebiscitaire democratie, waarin ze 
alleen maar een blanco mandaat mogen afgeven aan de gekozenen. 

N ew 
Labour? 

BART TROMP 

Redacteur s 8tP 
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Overleeft de 
journalistiek de 
nieuwe media?' 

Vrijwel alle historische en 
sociaal-wetenschappelijke 
analyses van de naoorlogse 
journalistiek in Nederland 
neigen tot een tweedeling 
in 'verzuilde' en 'ontzuil
de' journalistiek. Daarop 
volgt dan zonder uitzonde
ring het oordeel dat de ont
zuiling de journalistiek 
heeft bevrijd van knellende 

J.TH.J. VAN DEN BERG 

van geworden? Het ant
woord bestaat in hoofdzaak 
uit twijfels. Ten dele komt 
dat door ontwikkelingen 
die, wat betreft de dagblad
journalistiek, van buitenaf 
komen. Maar voor een 
ander deel zijn er ook meer 
intrinsieke argumenten 
voor die twijfel. 

De auteur benon in de vroene jaren zestin zijn 

loopbaan in de daobladjournalistiek. Hij is sinds 

1996 boifddirecteur van de Verenininn van 

Nederlandse Gemeenten en buitennewoon 

hoonleraar parlementaire nesebieden is te Leiden 

banden, zoal niet van 'censuur' door verzuilde toe
zichthouders. Impliciet en soms ook expliciet 
wordt er meestal aan toegevoegd dat de journalis
tiek in Nederland er sinds de jaren van ontzuiling 
beter, want onafhankelijker en volwassener op is 
geworden. 

Deze analyse en het bijbehorende oordeelliggen 
voor iemand van mijn generatie nogal gevoelig. 
Tenslotte begon ik mijn loopbaan in de journalis
tiek in de vroege jaren zestig, toen de behoefte aan 
bevrijding uit verzuilde kluisters zich in de journa
listiek begon breed te maken. Mijn ideaal was onte
genzeglijk Het Parool van H. W. Sandberg dat 
progressief was, maar tegelijk onafhankelijk en met 
een zekere interne pluriformiteit. Leverde dat niet 
tegelijkertijd de hoogste journalistieke kwaliteit? 
Met mijn onbehagen over Vietnam en later over de 
Zesdaagse Oorlog kon ik bij Het Parool niet terecht, 
maar waar eigenlijk wel? De hysterie over Provo en 
over het tv-programma 'Zo is het ... ' ontbrak in Het 

Parool daarentegen. Zelfs jaren na dato lees ik de 
kritiek in het boek Lees die krant op het hoofdredac
teurschap van H. W. Sandberg nog steeds met pijn 
in mijn maag; een pijn aan gene zijde van de vraag 
naar het waar of onwaar van die kritiek. Meer nog 
dan de ook bewonderde Lücker was Sandberg voor 
mij als jong journalist het idool van een vrije, onaf
hankelijke en naar alle zijden kritische journalistiek. 

Een ruime kwart eeuw later moeten wij - ook 
de generatie die de bevrijding van de verzuilde 
journalistiek heeft nagestreefd - onszelf de vraag 
stellen: is de journalistiek daar nu werkelijk beter 

De modenevoelinheid van de Volkskrant 

V ooropgesteld: niemand zal graag terug willen naar 
het journalistieke klimaat van de jaren veertig en 
vijftig, waarin de vrijheid van nieuwsgaring en ver
volgens publicatie door te veel barrières van regen
tengeslotenheid en verzuilde loyaliteit werd be
perkt. De voorbeelden van zulke barrières zijn zo 
bekend dat die hier onvermeld kunnen blijven. 2 

De interessante vraag vandaag de dag is of de 
Nederlandse journalistiek haar, op zichzelf terecht 
verworven, vrijheid van werken heeft aangekund. 
Of er niet al te weinig traditie was aan tegelijk kriti
sche en degelijke onderzoeksjournalistiek om, na 
verloop van tijd, de goede vorm te kunnen vinden. 
Of er niet, bij alle vrijheid, te veel behoefte is blij
ven bestaan aan politiek en sociaal 'ergens bij willen 
horen'. 

De geschiedenis van de Volkskrant is van dat soort 
vragen en twijfels een perfecte illustratie: in plaats 
van de katholieke zuil kwam tijdelijk het middenka
der van de Partij van de Arbeid als maatstaf; in 
plaats van engagement met de veranderingen in de 
katholieke kerk een bijna antikatholieke weerzin 
die ooit door Karel van het Reve zo fraai als 'neo
tofelemoons' is ontmaskerd. In plaats van verzui
ling kwamen de politieke en culturele modes. 
Waarin de Volkskrant nog commercieel succesvol 
werd, ook. 

Gesteld tegenover de bijna hardnekkige en anti
modieuze houding van Het Parool, dat misschien 
daardoor wel in de problemen kwam en de band 
met nieuwe lezersgeneraties niet wist te leggen, 
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komt het akelige vermoeden op dat voor een suc
cesvolle journalistiek een zekere 'hoerigheid' 
jegens maatschappelijke modes blijkbaar onvermij
delijk is. Voor iemand die de journalistiek liefheeft, 
is dat geen prettige conclusie. 

Belangrijker nog is de vraag of een krant en zijn 
redacteuren, gegeven de Nederlandse traditie, het 
wel helemaal zonder binding met een buitenjourna
listieke groep of stroming kunnen stellen. Dat hoeft 
niet meteen een politieke partij te zijn, het kan ook 
gaan om een brede sociaal-culturele stroming. De 
binding hoeft de journalistieke vrijheid en kritiek 
niet onmogelijk te maken of zelfs maar te hinderen. 
Maar een journalistiek die geheel op zichzelf is aan
gewezen en die het moet hebben van het individu
ele oordeelsvermogen van de journalist, blijkt 
althans in Nederland niet per definitie te leiden tot 
betere en hoger gekwalificeerde productie dan in 
het tijdperk van de verzuilde journalistiek. 

Kortom, de journalistiek in Nederland is in een 
kwart eeuw tijds veel meer vrijheid gegeven, maar 
er is reden voor twijfel over de vraag of zij met die 
vrijheid voldoende raad heeft geweten. Het zou op 
zijn minst goed zijn als in en buiten de journalistiek 
een geordend debat op gang zou komen over de 
doeleinden, de kwaliteitsmaatstaven en de ethiek 
van het métier, want daaraan ontbreekt het. 

Toch is er ook reden voor hoop: de tijd dat jour
nalisten op elke, zelfs maar voorzichtige, kritiek 
reageerden als door een adder gebeten, is voorbij, 
in elk geval in de dagbladjournalistiek. Er is een aan
tal tekenen die erop wijzen dat de bereidheid tot 
twijfel en zelfkritiek juist in die kring toeneemt. 
Aardig voorbeeld, maar ook niet meer dan dat: in 
een onlangs verschenen boek over corruptie en 
misdragingen in de Limburgse wereld van het 
openbaar bestuur ontbreekt niet het vereiste hoofd
stuk over journalistieke medewerking aan de 
Limburgse 'Vriendenrepubliek'. Het hoofdstuk is 
vaag en te algemeen, maar het is tenminste iets. 

De tragiek van Het Parool 
De Nederlandse journalistiek is niet slechts ont
zuild. Mede onder invloed van die ontzuiling is zij 
nieuwe wegen gaan zoeken naar herkenbaarheid en 
profiel, minstens ten dele daarin de voorspellingen 
volgend van W. van Norden, oud-directeur van Het 

Parool. Die zag, bij zijn vertrek als voorzitter van de 
Vereniging De Nederlandse Dagbladpers, een seg
mentatie van kranten ontstaan. Enerzijds ging het 
de kant uit van zogenaamde 'quality papers' voor een 
goed opgeleid publiek met ruime behoefte aan 
informatie en achtergrond; anderzijds sloegen 
kranten de richting in naar 'popular papers' met 
nieuws en verstrooiing voor een breed publiek. 
Regionale dagbladen kozen doorgaans voor een 
meer populaire aanpak, maar gingen zich tegelijk 
bij uitstek concentreren op de eigen omgeving. 
Bovendien begonnen zij met 'forumpagina's' waar 
een diversiteit aan opinies werd geleverd. Intussen 
liggen de schappen van kiosken vol met niet alleen 
pubhekstijdschriften maar ook met special interest
bladen: voor de autoliefhebber (als dat nog mag), 
de liefhebber van natuur en milieu en, niet het 
minst, de computerfreak. 

Het is misschien goed om op die segmentatie te 
wijzen, omdat zij ons kan behoeden voor de 
gedachte dat er van massale 'ontlezing' sprake is, nu 
vooral de groei van regionale dagbladen is gaan 
stagneren. Onmiskenbaar echter groeit in het alge
meen een generatie op die, hoewel beter opgeleid 
dan die van vijftig jaar geleden, minder dagbladen 
leest (en dan vooral de regionale) en dus kranten 
lezen überhaupt maakt tot een relatief elitever
schijnseL Of dat ook betekent dat die generatie 
helemaal niet meer leest of dat zij zich meer oriën
teert op andere·, meer 'vakmatige' typen informa
tie, is nog een onbeantwoorde vraag. Volledige 
'ontlezing' is er ook. In grote steden wonen intus
sen grote groepen allochtone ingezetenen die geen 
(Nederlandse) kranten lezen en misschien wel in 
het algemeen weinig lezen. 

De tragiek van Het Parool zit, dunkt mij, ten dele 
hierin: het heeft niet echt gekozen voor quality paper 
of popular paper; niet echt gekozen voor nationaal of 
regionaal; voorzover het feitelijk een regionaal dag
blad werd, is het geconfronteerd met de onevenre
dige multiculturalisering van Amsterdam en omge
ving. En met zijn tijdelijke ontvolking in de jaren 
zeventig en tachtig. 

Men kan die segmentatie beschouwen als een 
onvermijdelijk proces - zo wilde de lezer, de con
sument het waarschijnlijk - en tot op grote hoogte 
is het dat natuurlijk ook. Men kan haar zelfs als 

1 • Dit artikel is de bewerking van een 
toespraak, gehouden bij gelegenheid van 
het afscheid van prof. dr. H. Daalder als 

lid van het bestuur van de Stichting Het 
Parool te Amsterdam op 30 januari 1997. 
2. Wie die wil kennen kan onder andere 

terecht bij Mulder en Koedijk, Sommer 
en het proefschrift van Wagenaar (zie 
literatuuroverzicht). 

-
0 

e 
lc 
tl 

" 
z 
d 
g 
n 
t 
e 
d 
t 

d 
li 
d 
b 
h 
t 

b 
n 
V 

z 
e 

e 
r 

g 
z 
~ 

t 
t 

I 

' 
e 

r 

r 

r 



5&_051997 

wenselijk beschouwen: zo krijgt ieder publiek een 
op zijn maat en smaak geleverde informatiestroom 
en komt segmentatie tegemoet aan een vrije samen
leving met haar vrije en diverse informatiebehoef
ten. Pluriformiteit van informatie kan diverse 
wegen gaan en zij is in zichzelf een groot goed. 

En toch: is dat alles wat wij erover hebben te 
zeggen? Of is het zuiver paternalisme om te denken 
dat er met die segmentatie iets niet helemaal goed 
gaat? Het democratisch ideaal van de goed genfor
meerde burger veronderstelt immers een informa
tietoevoer die meer doet dan hem op zijn individu
ele wenken bedienen; die ook nog iets anders levert 
dan meer van hetzelfde; die de burger vertrouwd 
tracht te maken met tendensen waarin hij goed zou 
doen belang te stellen, ook als hij er niet onmiddel
lijk eigener beweging toe neigt. Zeker, hier komt 
de neiging tevoorschijn de journalistiek te blijven 
betrekken in een oud ideaal van de verheffing van 
het volk. Deugt die neiging als zodanig niet, of is de 
tijd daarvoor voorbij? Soms lijkt het daar wel op: de 
besproken segmentatie in de drukpers blijkt, bij 
nader inzien, onderdeel van een veel bredere ont
wikkeling in de mediawereld. Nu niet zozeer dank
zij alleen sociaal-culturele verandering, maar eerst 
en vooral door technologische ontwikkelingen. 

Journalistiek en de nieuwe media 

Naast de drukpers heeft zich deze eeuw de ontwik
keling, concurrentie tegelijk, voltrokken van radio 
en televisie . Vooral de invloed van de televisie kan 
moeilijk worden overschat. Het heeft alleen even 
geduurd voordat die invloed in al zijn aspecten 
zichtbaar is geworden. In het kader van dit betoog 
kan alleen een aantal daarvan worden genoemd. 

Allereerst is·het van belang dat, in tegenstelling 
tot de drukpers, televisie niet primair een informa
tiemedium is, maar een producent van amusement. 
De diversiteit van zendgemachtigden, de ont
vangstmogelijkheid van vele programma's tegelijk 
en het in toenemende mate commerciële karakter 
van televisieproducenten heeft dat amusementska
rakter alleen maar versterkt. Informatie is slechts 
een deel van televisieproductie en niet het belang
rijkste. Wat programmamakers voorts onder infor
matie verstaan, is zeker niet identiek aan wat de tra
ditionele dagbladjournalistiek daaronder verstaat: 
nieuws, achtergronden en analyse in een samenhan
gend geheel. De televisie produceert voorts allerlei 
mengvormen - reality-tv en infotainment bijvoor
beeld - die de dagbladjournalistiek niet in vergelijk-

bare vorm kent. Maar waarmee zij wel moet con
curreren. 

Relevant is nog een tweede aspect van televisie
informatie: haar behoefte om het niet te laten bij 
reaistreren van feiten en gebeurtenissen, maar die tot 
op zekere hoogte te willen en te kunnen reaisseren. 

Alle informatie wordt daarin tot een, al dan niet 
heel kort lopend, drama met alle theatrale gevolgen 
vandien: niet abstracte feiten of ontwikkelingen, 
maar concrete en liefst bekende personen. Ken
merkend is dat van de parlementaire Handelingen 
alleen interruptiedebatten worden getoond (of 
anders: interviews), wat overigens een sterk stimu
lerende invloed op het gebruik van interrupties in 
de Kamer heeft uitgeoefend. Het is een verschijnsel 
dat in tv-informatie zit ingebakken en dus tot op 
zekere hoogte onvermijdelijk is. Maar tegelijk leidt 
dat fenomeen tot verregaande verbrokkeling en 
dramatisering van informatie die naar zijn aard 
ingewikkeld en weinig dramatisch is. Onmisken
baar heeft de dagbladjournalistiek zich van lieverle
de niet aan die dramatisering weten te onttrekken. 
Zoals oud-journalist en intussen Staatsraad Jan Vis 
in I 97 I al eens opmerkte: alle journalistiek ver
wordt aldus tot 'kleedkamerjournalistiek'. Of die 
de geïnformeerde burger naderbij brengt, is voor 
gerede twijfel vatbaar. Bijna geen dag- of weekblad 
waagt het om daartegen echt tegengas te leveren, 
hoewel het maar de vraag is of daaraan geen behoef
te zou bestaan. 

Voorts, ook bij de audiovisuele media voltrekt 
zich een proces van segmentatie. Het mag dan met 
'Sport 7' zijn misgegaan, dat wil niet zeggen dat de 
ontwikkeling niet zou gaan in de richting van spe
cial-interest-zenders op bijvoorbeeld het terrein van 
nieuwsvoorziening, films en drama, sport en even
tueel cultuur. Nog werken wij met het volledig 
programma-voorschrift in de publieke televisie, 
maar de vraag is gewettigd hoe lang zich dat nog zal 
kunnen handhaven en of het zich wel moet handha
ven. Wat wil men liever: een sportzender of een 
door sport - vooral voetbal- overwoekerd publiek 
televisienet? Wat trouwens te denken van de op 
gang komende bloei van regionale radio en televi
sie, die laat zien en horen dat er meer interessante 
plekken zijn dan de omgeving van de Albert 
Cuypmarkt of Hilversum en dat regionale en lokale 
gebeurtenissen niet wegstopt in een rubriekje 'Van 
gewest tot gewest', als ging het buiten Hilversum in 
hoofdzaak over folklore? 

Dit zijn ontwikkelingen die wij op dit moment 

197 



s &..o 5 1997 

reeds kunnen waarnemen. Van nog groter belang 
zijn de open en gesloten netwerken van audiovisu
ele informatie en meningsuitwisseling die ( 1) de 
segmentatie volledig maken, (2) informatie schei
den van amusement en (3) wederkerige, zgn. 
'interactieve' communicatie mogelijk maken. Nu is 
dat nog een bezigheid van de betrekkelijk weinige 
gebruikers van Internet en diverse intranetten, 
maar straks is het een normaal deel van ieders nor
male bestaan, waarin zender en ontvanger niet 
meer van elkaar zijn te onderscheiden. 

Commerciële televisie moge, zoals Frits 
Bolkestein terecht heeft opgemerkt, leiden tot een 
'windtunneleffect': programma's gaan allemaal op 
elkaar lijken, net als auto's. Dat windtunneleffect 
kan de behoefte wel eens doen toenemen aan indi
viduele vormen van samplinB and mixine: zelfkiezen 
waar interessante informatie is te verkrijgen en te 
geven en zelf de mix maken van wat men wil zien, 
horen en lezen. Waarop de individuele gebruiker 
zelfbeslissende invloed uitoefent en niet de onder
neming die uitzendt, of dat nu een krant is, een 
radio-omroep, een televisiezendgemachtigde of 
een communicatienetbeheerder. Zover valt na te 
gaan, zal ook een wetgever op dat samplinB and 

mixinebedrijf nauwelijks meer ordenende invloed 
kunnen uitoefenen; ik zou althans niet weten hoe 
dat zou moeten. Eerder integendeel: voorzover in 
Europa regelgeving op dit terrein plaatsvindt, 
wordt die meer gekenmerkt door de behoefte 
informatie te beschouwen als handelswaar dan als 
cultuurgoed. 

Een informatie-onderneming zou wel eens voor de 
uitdagende vraag kunnen worden gesteld of zij op 
lange duur nog een dagblad moet uitgeven. Waar
schijnlijk kan zij beter via het beeldscherm informa
tie van allerlei soort ter beschikking stellen. Die kan 
de ontvanger dan zelf indelen in niet te raadplegen 
informatie, wel maar in zeer korte vorm te ontvan
gen informatie, nieuws en achtergrondinformatie 
die hij ter lezing op een bijbehorende printer laat 
zetten en informatie waarover hij met de zen
der/redacteur van gedachten wil wisselen en waar
op hij dan ook antwoord verlangt en verwacht. 

Maar niet alleen de onderneming zou aldus 
nieuwe wegen moeten bewandelen, ook het vak 
van journalist zal aldus in een aantal belangrijke 
opzichten van karakter veranderen. Nog is het niet 
zover en het kan zelfs nog wel even duren voor wij 
zover zijn, maar let wel: de technische infrastruc-

tuur ligt vrijwel volledig gereed voor zulk een samp
line and mixine-structuur van informatieversprei
ding en -verwerking. 

Slotvraag is dan natuurlijk: willen wij die ont
wikkeling en laten wij haar welgemoed haar gang 
gaan; proberen wij haar tegen te gaan of tenminste 
af te remmen, iets waar wij mediapolitiek steeds zo 
goed in zijn geweest? Of zijn er mogelijkheden die 
ontwikkeling tegelijk te aanvaarden en haar cul
tuurpolitiek te begeleiden en flankeren? Ik preten
deer niet het antwoord te kunnen leveren. Louter 
tentatief volgen hier een paar opmerkingen. 

Het einde van de traditionele journalistiek 

Overleeft de journalistiek, zoals wij die nu nog ken
nen, de ontwikkeling van de nieuwe media en de 
segmentatie - ten dele ook fragmentatie - van de 
informatievoorziening? Dat is eigenlijk de centrale 
vraag die, dunkt mij, uit dit betoog voortkomt. Bij 
journalistiek denk ik dan aan twee met elkaar sa
menhangende componenten: ( 1) het voorzien van 
een ruim en betrekkelijk ongeprofileerd publiek 
van nieuws, analyse en commentaar in een samen
hangend geheel, op basis van vakmanschap en glo
bale kennis van zaken geleverd; (2) het produceren 
van die informatie in een gezamenlijk vervaardigd 
product dat een variëteit biedt aan informatie op 
diverse terreinen van leven en samenleven. In het 
verband dus van een krant (dag- of weekblad) dan 
wel een omroep met een uitgesproken identiteit. 

De verwachtingen voor die vorm van journalis
tiek zijn niet rooskleurig. De ontwikkeling is er 
immers een van segmentatie in alle mediagenres, 
zowel de gedrukte als de audiovisuele; een segmen
tatie die overigens wederkerigheid en 'interactivi
teit' vergemakkelijkt, zeker nu zij tot de technische 
mogelijkheden is gaan behoren. De journalistiek zal 
zodoende waarschijnlijk aan algemeenheid en daar
mee aan vormende betekenis verliezen. Mede daar
door zal ook het vak als zodanig aan betekenis ver
liezen en alleen ruimte laten aan de combinatie van 
journalistiek vakmanschap en uitgesproken kennis 
van zaken op een specifiek terrein. 

Als algemeen journalistiek inzicht nog noodzaak 
is, dan waarschijnlijk niet primair voor het traditio
nele fenomeen dagblad of weekblad. Dat wordt op 
lange termijn als het ware uiteengerukt: niet alleen 
in katernen, zoals nu, maar in los verkrijgbare 
informatie, op te vragen via het beeldscherm van 
televisie/ computer met de printer ernaast. Alleen 
de ordening van koppen en zeer korte mededelin-
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gen, zoals wij die nu al kennen van Teletext, zijn 
nog een zaak van algemeen journalistiek vakman
schap. Met andere woorden, de krant, zoals wij die 
nu kennen, zal op lange termijn niet blijven en dat 
betekent tegelijk het einde van de traditionele jour
nalistiek. Daartegenover wordt de rol van voorlich
ting en voorlichters, onder andere via Internet
constructies eerder van groter belang: zij hebben 
straks (ten dele: nu al) geen journalisten meer 
nodig om tot hun publiek door te dringen. Zij kun
nen bovendien hun afnemers direct antwoord op 
allerlei vragen en opinies verschaffen. 

Daarmee wordt de informatie met behulp van 
bewegend beeld en geluid des te belangrijker, want 
die heeft aanzienlijk meer toekomst. Dat is echter 
informatie, die steeds riskeert in een diffuus grens
gebied te opereren met drama en entertainment. 

Informatie tenslotte, die permanent riskeert feiten 
te verbrokkelen en samenhangen aan het licht te 
onttrekken. Er zal dus behoefte zijn aan een televi
siejournalistiek met een eigen definitie van vakman
schap en inzicht, maar ook met een doordachte en 
ontwikkelde ethiek van informatievoorziening. 

Publieke omroep 

In Nederland is de verleiding groot om zulke 
gedachten te beschouwen en gebruiken als een plei
dooi voor publieke televisie en radio. De vraag is of 
dat pleidooi terecht is, allijkt het voorlopig wijs om 
ruimte te houden voor publieke omroep. De com
merciële omroep moet eerst leren veel meer diver
siteit in zijn productie te genereren, onder andere 
door minder exclusieve afhankelijkheid van recla
me en sponsoring. Op lange duur is niet erg duide
lijk wat publieke omroep kan toevoegen aan dat 
wat ook door omroepondernemingen kan worden 
geproduceerd, mits er onder omroepondernemers 
mensen opstaan die niet alleen winst willen maken, 
maar ook willen informeren. Mits bovendien -
want dat is beslissender dan de vraag naar publiek
rechtelijke of privaatrechtelijke organisatie - aan 
vakbekwame en verantwoordelijke journalisten 
ruimte wordt geboden hun werk in onafhankelijk
heid te verrichten. Zeker, de ervaringen met com
merciële omroep in Nederland zijn tot nu toe 
betrekkelijk bedroevend (hoewel: ook weer niet 
louter negatief), maar zo hoeft het niet te blijven. 

De rol van politieke organen in heel deze ont
wikkeling is, naar zijn aard, een beperkte en meer 
volgend dan richtinggevend. Gegeven de ervaring 
is dat misschien maar goed ook: de geschiedenis van 

de mediapolitieke interventies vanaf de jaren twin
tig is er geen om met veel trots op terug te zien. De 
wetgever zal zich moeten toeleggen op waarborg 
van pluriformiteit-zonder-windtunnel en dat bete
kent, voor de overzienbare termijn, een minimum 
aan publieke omroep, maar met voldoende ruime 
middelen. Op den duur gaat het vooral om het 
voorkomen van monopolievorming en om institu
tionele waarborgen van journalistieke onafhanke
lijkheid, of liever breder: onafhankelijkheid van 
programmamakers. 

Ter relativering: wij weten weinig over de kranten
lezer of meer in het algemeen over de 'mediaconsu
ment'. Die constatering maant tot grote voorzich
tigheid in onze kwaliteitsoordelen over media, 
maar ook in het voorspellen van wat er met die 
media en de rol van de journalistiek daarin zal 
gebeuren. Blijkens recente boeken over de Neder
landse pers en haar geschiedenis is de kennis over de 
lezer en zijn motieven nog immer zeer beperkt. 
Ontwikkelingen in leesgedrag blijven nog steeds 
moeilijk voorspelbaar. Wie zou, begin jaren zeven
tig, hebben voorzien dat de Nederlandse variant 
van de quality paper zo'n hoge vlucht zou nemen en 
dat het regionale dagblad tegelijk zo zou gaan stag
neren in zijn ontwikkeling? 

Wij weten veel meer over de producenten dan 
over de consument en consumptie van de dagblad
journalistiek. Dus is het ook niet ongevaarlijk om 
hier het einde van de dagbladjournalistiek te voor
spellen, ook al wijzen de sociaal-culturele ontwik
keling (segmentatie en 'ontlezing') en de technolo
gische vernieuwing ( mixins and samplina) in die rich
ting. En, ook al is het lezen van de krant nu al een 
eliteverschijnsel en, tot op zekere hoogte, een 
generatie-bepaald fenomeen. (Dat laatste schijnt, 
blijkens recent onderzoek van de No s, ook te gel
den voor het kijken naar publieke televisie.) Het is 
niet voldoende om vanuit liefde voor de dagblad
journalistiek, zoals wij die kennen, in wisliful thin

kina niet te willen geloven dat deze vorm van jour
nalistiek zijn tijd gehad heeft. Netzomin als het vol
doende is het ideaal van journalistiek als een vorm 
van verheffing des volks niet, of niet helemaal, op te 
willen geven. Wie de krant wil 'redden van de 
ondergang' zal dwingender argumenten nodig heb
ben. Die argumenten zouden moeten zijn gelegen 
in blijvmde pubHeksbehoeften die in dit betoog 
over het hoofd zijn gezien. Bij zoiets onvoorspel
baars als mediaconsumptie moet elke analyse im-
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mers met min of meer ernstige hiaten in het verhaal 
rekening houden. 
De hier beschreven en geschatte ontwikkelingen en 
veranderingen maken de behoefte denkbaar aan een 
journalistiek die een nieuw dagbladconcept ontwik
kelt. Een concept dat grondig verschilt van het hui
dige dagblad onder handhaving van zijn twee klas
sieke kenmerken: nieuwsvoorziening en variëteit. 
Het verschil zit in de kortheid, overzichtelijkheid 
en documentatie. Met dat laatste wordt gedoeld op 
de behoefte aan het oude maar essentiële: wie, wat, 
waar en hoe. Kranten zouden in zo'n concept veel 
kleiner en korter worden dan nu; zij zouden zich 
bepalen tot de droge feitenweergave, maar dan wel 
een uiterst nauwkeurige. De toegevoegde waarde 
zou kunnen worden gevormd door de letterlijke 
tekst van documenten, voorzover relevant, en 
eventueel grafisch weergegeven cijfermateriaal. 
Een paper rif record in de ware zin des woords: snel te 
raadplegen, deugdelijk geverifieerd en niet uit op 
'primeurs', kleedkamerverhalen, achtergronden en 
evenmin op commentaren. Die zijn immers langs 
vele routes elders te halen. Kranten om te weten en 
overzicht te houden: daar zou nog wel eens een heel 
goede markt voor kunnen bestaan. Er is één krant 
die daar een beetje op lijkt en waarmee het dan ook 
erg goed gaat: de International Herald Tribune. 

Om zo'n krant te kunnen maken zou het eerder
genoemde debat over doeleinden, kwaliteitsmaat
staven en zeker de ethiek van het ambacht absolute 
noodzaak zijn. Wil het immers tot een geslaagd 

produkt komen dan is er in de geschreven journalis
tiek een Umwertuno aller Werte nodig. Maar het gaat 
ook om weinig meer of minder dan overleven. 
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Over de kwaliteit 

Een vrijdagmiddag in pers
centrum Nieuwspoort, on-

van de parlemen
taire journalistiek 

meneer Lubbers.' Alleen 
het 'excellentie' ontbrak 
nog. geveer zes jaar geleden. Als 

net afgestudeerd politico
loog had ik een stage weten 
te bemachtigen bij de par
lementaire redactie van het 
dagblad Trouw. Een uitge-

MARLEEN BAR TH 
Het primaat van het 

Parlementair verslaasever van Trouw nieuws 

komen droom. Mijn sollicitatiebrief zat vol hoge 
ambities: machthebbers kritisch volgen, daar wilde 
ik alle op college vergaarde kennis voor gaan ge
bruiken. 

En nu was het zover. Elk moment kon de pers
conferentie van (toenmalig) premier Lubbers be
ginnen. Hij was al onderweg, ongetwijfeld het 
zweet uit zijn handen wringend. Nog even diep 
adem halend, voor zijn vrijdagse sessie op de pijn
bank van het verzamelde puikje van de Haagse jour
nalistiek van start zou gaan. Journalisten bladerden 
in hun opschrijfboekjes, waarschijnlijk om nog even 
gauw aantekeningen te raadplegen. Je moet ten
slotte goed beslagen ten ijs komen, als je de mach
tigste man van het land wilt tarten met venijnige 
speldenprikken. 

Hoe anders was het tafereel dat zich ontvouw
de. Lubbers nam ontspannen plaats, her en der 
bekenden groetend. Journalisten bladerden ver
veeld in het setje persperichten van de Rijksvoor
lichtingsdienst. Na het inleidend praatje kwamen 
de vragen, waar de minister-president zich met een 
gemeenplaats hier, een ontwijking daar en een 
kwinkslag tussendoor vanaf maakte. De enkele ver
slaggever die de euvele moed had om door te vra
gen, werd onthaald op geïrriteerde en bestraffende 
blikken van collega's. 'Die man gaat over de hoofd
lijnen, die ga je toch niet lastig vallen met zulk tech
nisch gekwezel', zag je ze denken. Of: 'weet die 
zeurpiet niet dat we vroeg sluiten op vrijdag?'. 

Toen Lubbers even moest nadenken over de 
datum van een komend Kamerdebat, schoot het 
gezelschap hem als een schoolklasje te hulp. De 
braafste jongetjes waren de tot dan toe zo bewon
derde journalistieke grootheden, bekend van radio, 
televisie en landelijk dagblad. 'De vijftiende, 

Dit verhaal is ongetwijfeld 
gekleurd door de snelheid 

waarmee een lang gekoesterde illusie aan diggelen 
ging. Maar nog steeds is het verbazingwekkend om 
te zien met welk gemak de premier met zaken weg 
kan komen op zijn wekelijkse persconferentie. Er 
zijn gelukkig journalisten die zich er aan storen, en 
er worden regelmatig pogingen ondernomen om er 
wat aan te doen. Ik vrees dat ze tot mislukken 
gedoemd zijn. Wat aan de situatie niet klopte, was 
niet de gang van zaken, maar mijn verwachting. 

Want voor veel parlementaire joumalisten is 
het kritisch volgen van machthebbers niet de hoog
ste ambitie. De kern van het vak is het brengen van 
nieuws. Liefst sneller dan de rest. Om dat te kun
nen doen, moeten journalisten laveren in hun rela
tie met politici. Die hebben ze nodig, om ooit meer 
te kunnen weten dan wat er in die persberichten 
van de Rvo staat. In het brengen van nieuws zijn 
journalisten dus elkaars concurrenten. Een al te 
slimme vraag op een persconferentie zet anderen 
wellicht op jouw spoor. Het antwoord kan anderen 
gratis en voor niets nieuws opleveren. Dan is het 
soms verstandiger even te wachten, en na afloop 
van een persconferentie nog even na te praten met 
de rest buiten gehoorsafstand. 

Er is vaak kritiek op de kwaliteit van de parle
mentaire journalistiek, en lang niet altijd onterecht. 
Die slechte boodschap wordt nogal eens per keren
de post doorgezonden naar politici. Als zij maar wat 
beter konden debatteren, niet het politieke midden 
als heilige der heiligen beschouwden, wat alerter 
waren en bovenal niet zo saai, dan steeg de parle
mentaire journalistiek als vanzelf in kwaliteit, luidt 
die redenering. Ze heeft zeker een kern van waar
heid, maar ze is ook net iets te makkelijk. Parle
mentair joumalisten moeten af en toe in de spiegel 
kijken en zich afvragen: doen we het wel goed? 
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De lotsverbondenheid van journalist en politicus 
Kritiek op de parlementaire journalistiek slaat 
meestal op het verschijnsel dat het Binnenhof zo'n 
unieke plek om te werken maakt: de nabijheid van 
bronnen. Politici en journalisten werken, eten en 
drinken op dezelfde vierkante kilometer. Ze bren
gen meer tijd op die plek door dan met partner en 
kinderen. Ze maken dezelfde dingen mee, en heb
ben niet zelden dezelfde moeite om aan de buiten
wereld duidelijk te maken wat er nu aan is, daar 
onder die kaasstolp. Ze lopen een even groot risico 
levenslang verslaafd te raken aan de spanning en de 
opwinding van de dans rond de macht. Er ontstaat 
daardoor vrij makkelijk een soort lotsverbonden
heid tussen journalisten en politici. Tel daarbij op 
dat de omgangsvormen aan het Binnenhof infor
meel zijn, soms op het vriendschappelijke af, en het 
is niet verwonderlijk dat velen veronderstellen dat 
omgaan met politici de ingewikkeldste kant van het 
werk van een parlementair journalist is. Hoe kun je 
in zo'n situatie nog op een afstandelijke, objectieve 
manier je werk doen? 

Op het gevaar te worden versleten voor iemand 
die zich al met huid en haar heeft laten inkapselen: 
die veronderstelling klopt niet. Politici en journa
listen hebben elkaar inderdaad nodig. Zonder hen 
horen wij niks, zonder ons worden zij niet gehoord. 
Maar beide kanten zijn daar zeer van doordrongen. 
Beide kanten erkennen ook elkaars positie en de 
eisen die daar bij horen. De meeste op het 
Binnenhof werkzame journalisten realiseren zich 
dat ze het persoonlijke even moeten vergeten op 
het moment dat ze achter hun toetsenbord gaan zit
ten, en doen dat ook. Politici accepteren dat. Een 
harde, kritische analyse, het publiceren van feiten 
die ministers of Kamerleden liever (nog) niet open
baar zien: het veroorzaakt wel irritatie en woede, 
maar zelden in de richting van de boodschapper. 
Die deed slechts zijn werk, dat weten zij ook wel. 

Dit alles wil niet zeggen dat er geen risico's kle
ven aan de band die kan ontstaan tussen politicus en 
journalist. Zeker als een journalist scoort, primeurs 
binnenhaalt en in scherpe analyses politici er van 
langs geeft, ontvangt hij waardering. Hij groeit in 
de ogen van de politicus uit tot een volwaardig 
deelnemer aan het spel om de macht, en wordt met 
bijpassend respect bejegend. Goede journalisten 
zijn daarop bedacht. Het streelt natuurlijk de ijdel
heid en daarvoor zwichten is dodelijk. Dat komt 
voor. Maar veel minder vaak dan gedacht wordt. 
Kopjes thee met een Kamerlid drinken, of aan de 

bar hangen met een staatssecretaris, dat hindert dus 
niet. Het risico van zo'n situatie ligt er zo dik 
bovenop, dat de meeste parlementaire journalisten 
zich er zeer van bewust zijn. Dat maakt de kans op 
ongelukken kleiner. 

Ingewikkelder ligt het voor een vervlochtenbeid 
in sociale afkomst en opleiding tussen journalist en 
politicus. Een probleem dat werd aangekaart door 
de huidige hoofdredacteur van De journalist, Piet 
Hagen (in zijn afscheidsrede als directeur van de 
Utrechtse School voor Journalistiek op 23 juni 
1995). Volgens hem beschikken journalisten uit 
lagere sociale milieus over een grotere ingebakken 
argwaan naar gezagsdragers. Collega's die door 
geboorte of universiteit de achtergrond van de 
geachte afgevaardigde door en door kennen, con
formeren zich sneller aan diens opvattingen. Ze 
komen simpelweg niet op het idee ze ter discussie 
te stellen. Voor de houdbaarheid van deze stelling 
zijn aanwijzingen genoeg. Veel journalisten ken
nen, net als veel politici, werklozen en allochtonen 
voornamelijk uit de media. De opwinding over snij
den in de hypotheekrente-aftrek is toch altijd net 
een tikje groter dan die over huurverhogingen. 
Toen het paarse kabinet besloot drastisch te bezui
nigen op het hoger onderwijs, kostte het universi
teitsbestuurders en studentenorganisaties geen en
kele moeite om ruimschoots publiciteit voor hun 
protest te verkrijgen. Dat het leeuwendeel van hun 
kijkers, luisteraars en lezers nooit verder komen 
dan het MBO, weten veel journalisten niet. Velen 
weten amper wat het MBO is. 

Wat dit probleem tot een probleem maakt, is 
dat niet elke journalist stilstaat bij de sociaal-econo
mische bias waarmee hij de politiek verslaat. Die 
vooringenomenheid laat zich, zelfs als dat wel het 
geval is, nooit helemaal wegnemen. Ook journalis
ten zijn mensen. Dichterbij dan streven naar objec
tiviteit kom je niet. Wat wel helpt, is eerlijk zijn 
naar de kijker /luisteraar /lezer. Laten zien waar je 
als journalist staat, en het oordeel aan hem overla
ten. 

Wordt je niet aebruikt? 
De kwaliteit van de parlementaire journalistiek 
wordt dus niet zo sterk negatiefbernvloed door een 
te innige relatie met politici als vaak gedacht wordt. 
Misschien wel de meest gestelde vraag aan parle
mentair journalisten luidt: 'wordt je niet gebruikt?' 
Het eerlijke antwoord is: 'natuurlijk'. Maar dat is 
niet meer dan logisch. Politiek is een proces van 
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onderhandelen. Het loven en bieden verloopt via 
de pers, en een goede journalist diept ook het hand
jeklap op dat (sommige van) de deelnemers liever 
geheim hielden. Dat levert meuws op, en daar 
wordt hij voor betaald. 

Van veel grotere invloed op de kwaliteit van de 
parlementaire journalistiek is de onderlinge con
currentie. Er lopen nu rond de I 7 5 parlementaire 
journalisten rond op het Binnenhof. Vijf jaar gele
den waren dat er nog I 5 o . Er wordt dus druk geïn
vesteerd in Den Haag. Omdat al die journalisten 
moeten vissen in dezelfde vijver, neemt de wedij
ver soms moordende vormen aan. Het zorgt er 
voor dat journalisten zo geconcentreerd zijn op 
elkaars werk, dat politici met meer weg komen dan 
goed voor ze is. Leidend principe in die strijd is, 
nogmaals, met 'de macht kritisch volgen', maar 
'het brengen van nieuws'. Dat is waar de journalist 
door zijn bazen in hoofd- en eindredactie op aange
sproken wordt. Er is kritiek als een andere krant 
een primeur binnenhaalt. Maar weinigen worden 
op het matje geroepen vanwege een briljante analy
se bij de concurrent. 

Omdat brengen van meuws de boventoon 
voert, liggen media die nog iets meer willen dan dat 
onder zware druk. Zij moeten èn nieuws leveren èn 
achtergronden èn analyses. Media die zich vrijwel 
uitsluitend op meuws concentreren, kunnen daar al 
hun menskracht voor vrijmaken en hebben alleen al 
daardoor sneller succes op dat vlak. Zo wordt de 
journalist van het Alsemeen Dasblad aangesproken 
óp wat De Telesracif bracht, de Volkskrant op het 
Alsemeen Dasblad en NRC Handelsblad op de Volks
krant. Allen moeten omkijken naar televisie-meuws 
en Den Haas Vandaas. Het zorgt er voor dat de 
agenda nogal eens bepaald wordt door media die 
het minst in gedegen doorlichten van de inhoud van 
beleid geïnteresseerd zijn. 

Dat elkaar beloeren kost met alleen veel ener
gie, een betere zaak waardig. Het levert ook een 
valse vergelijking op. Dé parlementaire journalist 
bestaat niet, werken voor een krant is heel anders 
dan werken voor televisie of radio. Politici geven -
zeker in verkiezingstijd- de laatsten ruim voorrang. 
Maar deze media kennen ook hun beperkingen. 
Toen het Nos-journaal een item over de wankele 
positie van (toen nog) CDA-fractievoorzitter Heer
ma baseerde op anonieme bronnen, was het 
Kamergebouw te klein. Voor de televisie was een 
norm overschreden, waar kranten zonder proble
men hun berichten tikken op gezag van 'kringen 
rond het kabinet'. 

Ook de diverse redacties werken heel verschillend. 
Vooral de televisie beperkt zich tot de hoofdlijnen. 
Kranten hebben allemaal specialisten in dienst, die 
een aantal departementen volgen. Zij kunnen veel 
kenrus vergaren over een of meer beleidsterreinen. 
Zulke beleidsspecialisten zijn ook bij kranten overi
gens niet onomstreden. De kans bestaat dat zo'n 
journalist zich zo gaat vereenzelvigen met een 
departement, dat hij niet meer in staat is door de 
bril van een onbevangen lezer te kijken. Dat tast 
niet alleen de ·kritische inslag en het relativerings
vermogen aan, maar ook de toegankelijkheid van 
zijn stukken. 

Toch is een grondige kenrus van de inhoud van 
beleid onmisbaar voor een goede parlementaire 
journalist. Allereerst natuurlijk om te kunnen 
beoordelen of een besluit of een voorval eigenlijk 
wel nieuws is. Een politicus die niet meteen de 
gehoopte bijval oogst, laat zijn ballonnetjes rustig 
drie keer, vier keer op. Even vanzelfsprekend moet 
wie wel de ambitie koestert om de macht nu en dan 
een draai om de oren te verkopen, weten waar hij 
het over heeft. En kenrus van zaken bij journalisten 
vormt een sterke remedie tegen de irritantste 
kwaal van Den Haag: de hypes die om de zoveel tijd 
losbarsten. Zij dragen het nodige bij tot het beeld 
van de kaasstolp: journalisten en poltici in een 
genoeglijk samenzijn, die in hun eigen werkelijk
heid leven en zich om de zoveel tijd vol overgave in 
een stampede over een relletje storten. De burger 
staat er bij en kijkt er naar. Voor hem is het in zo'n 
geval wel zo prettig en nuttig om te kunnen 
beschikken over iemand die op een enigszins zinni
ge manier kan uitleggen waar het nu eigenlijk over 
gaat. 

Het maakt het des te zorgelijker dat journalisten 
die echt verstand hebben van een beleidsterrein 
soms bijna verdacht zijn. Op steeds meer redacties 
is het specialisme uit, en geldt vaak van plaats ver
anderen als hoogste doel in het personeelsbeleid. 
Ook dat hebben journalisten gemeen met politici. 
Kamerleden mogen niet meer dan passanten zijn 
(zoals Niet Nix bepleit), of in elk geval niet langer 
dan twaalf jaar zitten (vindt CDA-voorzitter 
Helgers). Ministers mogen niet meer dan een ter
mijn per departement dienen (stellen prominente 
VVD' ers als Bolkestein en Dijkstal). Hoge ambte
naren moeten in een algemene bestuursdienst en 
vooral veel rouleren (weer Dijkstal). Maar wie 
weet dan nog waar het over gaat? Zulke betogen 
gaan voorbij aan het probleem. Dat zit hem niet in 
veel kenrus, maar in gebrek aan nieuwsgierigheid. 
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In niet openstaan voor tegenwerpingen of nieuwe 
inzichten, in niet in staat zijn tot zellkritiek. 

Het belana van een saai debat 
Zijdelings is hij al aan de orde geweest: de sterkste 
negatieve invloed op de kwaliteit van de parlemen
taire journalistiek. Die ligt in de criteria aan de hand 
waarvan een journalist bepaalt: dit is nieuws. Dat 
zijn er veel, variërend van hoogstaande als 'beïn
vloedt het feit het leven van veel mensen', 'zal het 
veel maatschappelijke discussie veroorzaken', 'doet 
het de politieke spanning oplopen', 'past het speci
aal bij de identiteit van ons medium' tot banalere als 
'hebben we beelden' of (op de parlementaire re
dactie van Trouw) 'zit onze dagelijks verschijnende 
parlementspagina al vol'. 

Er bestaat in Den Haag ontegenzeggelijk de nei
ging om criterium nummer drie te overschatten. 
Als de politieke spanning echt oploopt, is dat van-

zelfsprekend groot nieuws. Maar dat gebeurt vaker 
niet dan wel, en ontelbare keren is de wens de 
vader van de gedachte. Deze factor te veel gewicht 
toekennen, veroorzaakt blikvernauwing. Naar bin
nen toe, op de vierkante kilometer, in plaats van 
naar de kijker/luisteraar/lezer. Wie zich veel, te 
veel, concentreert op de politieke spanning, heeft 
weinig behoefte aan goed in de inhoud doorknede 
journalisten. Hij miskent wel het wezen van de 
politiek: leiding geven aan een staat. Dat is nu een
maal niet elke dag een groots en meeslepend pro
ces. Wie dat niet ziet, mist veel. In de dagelijkse 
stroom debatjes, persberichten, gesprekken en 
beleidsstukken is veel boeiends te vinden. Hij doet 
zijn lezers ook tekort. Hun leven kan sterk geraakt 
worden door de uitkomst van een saai debat. Een 
goede journalist weet zulke informatie zo te bren
gen, dat ze met plezier geconsumeerd wordt. 

-

re• 
he 
en 
un 
a cl 
ui1 
ov 
de 
he 
OV 

bu 
In 
zo 

ve 
W< 

ZÎ< 

vo 
zi< 
re 
ni• 
na 
in: 
ve 
tit 
all 

0[ 

W i 

tr• 
tri 

co 
W • 

re 
he 
ni 
bl 
ve 
er 
0\ 

m 
be 



-
aker 
s de 
richt 
bin-
van 

l, te 
teeft 
tede 
1 de 
~en

Jro
jkse 

en 
loet 
iakt 
Een 
·en-

s &..o 5 1997 

Staat de overheid 
boven de wet? 

Kenmerkend voor een 
rechtsstaat is dat de over
heid gebonden is aan maat 
en regel. Aldus een adagi
um van Schuyt, dat kern
achtig verwoordt wat vele 

WILLEM WITTEVEEN sing van het overheidsop
treden aan rechtsbeginse
len, grondrechten, algeme
ne beginselen van behoor
lijk bestuur, behoorlijk-

Hoogleraar encyclopedie van de 
rechtswetenschap te Tilburg. 

Redacteur van s &..P 

uitvoerige beschouwingen 
over de rechtsstaatgedachte tot slotsom hebben. 1 In 
de rechtsstaat is de overheid zèlf onderworpen aan 
het recht. Die 'heerschappij van het recht' geeft de 
overheid pas aanspraak op gehoorzaamheid van de 
burgers aan de democratisch gestelde rechtsregels. 
In de gedachte van de 'rule of law' ligt het accent 
zowel op 'law' als op 1rule'. 

Het ideaal van de heerschappij van het recht is 
veeleisend. Het kan, zoals alle idealen, nooit geheel 
worden. waargemaakt. In een rechtsstaat moet men 
zich daarom de vraag stellen in hoeverre de praktijk 
voldoet aan de leer. En omgekeerd is het tijd om 
zich ernstig zorgen te maken als discussies over het 
rechtsstatelijke karakter van het overheidsoptreden 
niet meer gevoerd worden of als overheidsfunctio
narissen er niet meer gevoelig voor zijn. Hoe is het 
nu gesteld met de 'rechtsstaat Nederland'? Bijna 
veertig jaar nadat de jurist Böhtlingk onder deze 
titel zijn oratie hield, kan gezegd worden dat het 
algemene beeld meevalt. Böhtlingk constateerde in 
1958 terecht dat de liberale rechtsstaatgedachte 
onder zware druk stond van de ideologie van de 
welvaartsstaat, die nu eenmaal veel overheidsop
treden vereist en de grenzen aan het overheidsop
treden als hinderlijk ervaart. Böhtlingk hoopte op 
compensatie door onder meer verbetering van de 
wetgeving en toegenomen mogelijkheden voor 
rechtsbescherming van de burgers tegen de over
heid. 2 Anno nu is Nederland nog wel geen harmo
nieuze sociale rechtsstaat geworden - de rechtsstaat 
blijft onder druk staan door het voortdurende stre
ven naar maakbaarheid van de samenleving - maar 
er is op het punt van rechtsbescherming tegen de 
overheid veel meer gerealiseerd dan Böhtlingk voor 
mogelijk kan hebben gehouden. Niet alleen in het 
bestuursrecht, maar ook in het privaatrecht is toet-

heidsmaatstaven en wat 
dies meer zij op grote 

schaal praktijk geworden. De vele jeremiades van 
bestuurders die door de rechterlijke controle in 
hun daadkracht gehinderd worden, geven aan dat 
het stelsel van rechtsbescherming overheden ook 
echt bij de les houdt, al kan men natuurlijk twisten 
over de vraag of de bemoeienissen van de rechter 
soms niet wat te gedetailleerd zijn. 

Pikmeer en de democratische rechtsstaat 
Zijn overheden ook gebonden aan de strafwet? In 
het licht van het voorgaande is dit een wonderlijke 
vraag. Zou een overheidsorgaan dat bestuursrech
telijk en privaatrechtelijk aan de wet onderworpen 
is, zich boven de strafwet mogen verheffen? Toch 
blijkt dit het geval te zijn, althans volgens de Hoge 
Raad. De gemeente Boarnsterhim, en met name 
een ambtenaar die voor die gemeente werkte, heeft 
de Grontmij verontreinigd baggerspecie laten stor
ten in het Pikmeer, in overtreding van door de lan
delijke overheid vastgestelde milieuvoorschriften. 
Kunnen de gemeente en de leidinggevende ambte
naar strafrechtelijk worden vervolgd? De Hoge 
Raad meent van niet. Ambtsmisdrijven zoals fraude 
en corruptie daargelaten, zijn overheidsfunctiona
rissen die in het kader van hun functie milieuwetten 
overtreden of .leiding geven aan overtreding van 
milieuwetten, niet strafrechtelijk te vervolgen. Als 
het tenminste gaat om een overheid die een open
baar lichaam is in de zin van de Grondwet en han
delt ter behartiging van een hem als zodanig opge
dragen taak. 3 De beslissing van de Hoge Raad, die 
het sluitstuk lijkt te vormen van een in de loop van 
jaren ontwikkelde jurisprudentie, gaat ervan uit dat 
er bij overtreding van de strafwet al zoveel midde
len beschikbaar zijn om het overheidsorgaan ter 
verantwoording te roepen (bijvoorbeeld door de 
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volksvertegenwoordiging of door bestuurlijk hoge
re organen) dat verantwoording tegenover de straf
rechter niet nodig is. Het is bemoedigend dat deze 
stellingname een uitvoerige publieke discussie heeft 
opgeroepen. In de dagbladen is vooral veel kritiek 
te lezen geweest, waarop de griffier van de Hoge 
Raad zich - naar men mag aannemen met instem
ming van de Hoge Raad - geroepen heeft gevoeld 
het arrest nog eens aan den volke uit te leggen.+ 
Kennelijk is het geen uitgemaakte zaak dat in onze 
democratische rechtsstaat de strafbare overheid 
boven de wet staat. 

In dit artikel zal niet de ge!'tele controverse de 
revue passeren. Voor meer informatie verwijs ik 
naar het voortreffelijke boekje van Brants en De 
Lange over strafvervolging van overheden.5 Ik zal 
mij beperken tot een politiek-theoretische vraag die 
door de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt 
opgeroepen: wat zegt het over een democratie, en 
over een rechtsstaat, wanneer het mogelijk wordt 
dat strafrechtelijk wordt opgetreden tegen over
heirlsfunctionarissen die leiding hebben gegeven 
aan strafwaardige gedragingen of zelfs tegen de staat 
als zodanig? 

Zich de overheid voor oaen stellen 
Allereerst moet men zich natuurlijk al kunnen 
voorstellen dat de overheid een strafbaar feit 
pleegt. Helemaal vanzelfsprekend is dit niet, zoals 
een vergelijking met de strafbaarheid van de rechts
persoon laat zien. 

Toen het rechtsverkeer behoefte had aan een 
juridische organisatievorm voor collectieve een
hedeo die op een lijn gesteld konden worden met 
personen, heeft men de rechtspersoon bedacht. 
Organisaties konden daardoor in een aantal juridi
sche vormen, waarvan de besloten vennootschap 
(Bv), de vereniging en de stichting de bekendste 
zijn, op voet van gelijkheid met particulieren aan 
het rechtsverkeer deelnemen. Personen werden 
daardoor automatisch 'natuurlijke personen'. De 
nieuwe categorie van de rechtspersoon was een 
juridische fictie. Men wist natuurlijk wel dat een 

rechtspersoon slechts in bepaalde opzichten gelijk 
kan staan aan een natuurlijke persoon - zo kan een 
rechtspersoon niet geboren worden of sterven -
maar was bereid het ongeloof op te schorten. Men 
ging kortom doen alsof, men activeerde de juridi
sche verbeelding. Zoals bij alle fictie, was deze 
opschorting van het ongeloof echter nooit een 
onvoorwaardelijke. Als het absurd zou zijn om te 
doen alsof, kon men altijd een uitzondering maken. 
Het bleek al spoedig noodzakelijk het fictieve beeld 
van de rechtspersoon in realistische zin bij te stel
len. Rechtspersonen bleken de strafwetten te kun
nen overtreden. Wie moest dan worden aangespro
ken, en eventueel vervolgd en veroordeeld? Zoals 
de rechtspersoon als zodanig niet geboren kon wor
den of sterven kon hij ook niet als zodanig in de 
gevangenis belanden. Moesten de bestuurders in 
persoon worden aangesproken? Of alleen de feite
lijke uitvoerders van hun bestuursbeleid? Of ook de 
feitelijk leidinggevenden in de organisatie? Aan de 
juridische fictie moesten voorwaarden verbonden 
worden. Deze hebben geleid tot het stelsel van art. 
51 Wetboek van Strafrecht, dat het mogelijk maakt 
tot vervolging over te gaan van personen die in het 
kader van de activiteiten van de rechtspersoon 
strafbaar gedrag hebben gepleegd of hieraan leiding 
hebben gegeven. Wie doet alsof, hoeft daarom nog 
niet te doen alsofhij gek is. 

De overheid is, hoewel doorgaans een rechts
persoon, een grootheid die heel wat complexer is 
dan andere rechtspersonen. Er is meer verbeel
dingskracht voor nodig om zich er een beeld van 
voor ogen te stellen. Sinds het einde van het ancien 
régime, waarin de absolute vorsten als Loclewijk 
xrv zichzelf als de staat konden presenteren (want 
'L'État c'est Moi'), is hetniet meer mogelijk om de 
overheid naar analogie van een natuurlijke persoon 
voor te stellen. Omdat een overheid als 'lege 
plaats' gedacht weinig aansprekend is, zien we 
nieuwe ficties opduiken die de overheid inzichtelijk 
moeten maken. 6 Bij de verbeelding van overheid en 
staat duiken bekende trefwoorden op: 

1. C.J .M. Schuyt, 'Gebonden aan 
maat en regel', in : M.A.P. Bovens e.a. 
(red.), Rechtsstaat en sturina, Zwolle 
1987, pp. 23 -35· 

4· W. vanNispentotSevenaer, 'De 
Staat staat boven de wet, maar zijn 
dienaren niet', N RC Handelsblad, 

middag naar aanleiding van deze publi
katie . De tekst van dit artikel is geba
seerd op mijn bijdrage aan deze studie
midtlag. 

2. F.R. Böhtlingk, Derechtsstaat 

Nederland, oratie Amsterdam 1958 . 
3· Hoge Raad, 23 apri11996, 
Nederlandsejurisprudentie 1996,513. 

29 augustus 1996. 
5· C.H. Brants en R. de Lange, 
Strtifvervolaina van overheden, Deventer 
1996. Op 3 maart 1997 organiseerde de 
Wiardi Beekman Stichting een studie-

6. Claude Lefort, Het democratisch tekort, 
Amsterdam 1992. 
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- overheid en staat vormen wilsuitingen van 
het volk; 
- overheden worden gecontroleerd door volks
vertegenwoordigers; 
- overheid en staat geven uitdrukking aan het 
algemeen belang; 
- de staat waarborgt de maatschappelijke vrede 
door het monopolie op legitiem geweldsge
bruik; 
- de overheid is een overweldigende grootheid 
die uitrijst boven de macht en de wil van parti
culiere personen; 
- de overheid is een macht die over ons gesteld 
is. 

We hoeven hier geen diepgaand ideeënhistorisch 
onderzoek te plegen (dat ons zou voeren van het 
Oude Testament tot Rousseau en Mil!). Waar het 
om gaat is dat in de praktijk een niet verder uitge
werkt samenstel van slogans of adagia voldoende is 
om zich de overheid voor ogen te stellen. Men 
maakt een fictie, men doet alsof. Het zou onprak
tisch zijn al deze voorstellingen van staat en over
heid omdàt ze fictief zijn, uit te bannen. Ze zijn 
ergens goed voor, zoals de vergelijking van de 
rechtspersoon met de natuurlijke persoon ergens 
goed voor is. Het zou uiterst onbevredigend en 
onjuist zijn je de staat alleen voor te stellen als 
optelsom van het handelen van burgers en functio
narissen. Maar als we ons zo opstellen, moeten we 
wel erkennen dat het gaat om ficties. Het ongeloof 
wordt opgeschort, maar alleen onder bepaalde 
voorwaarden. Ergo: niet alles wat de overheid doet 
geeft gestalte aan de volkswil, ook niet als volksver
tegenwoordigers het overheidsoptreden steunen; 
de overheid behartigt niet per definitie het alge
meen belang; controle door volksvertegenwoordi
gers garandeert geen goede uitkomsten en vindt 
niet automatisch plaats. 

De staat handelt alleen bij wijze van spreken, en 

wel omdat wij ons dat zo voorstellen. Om de macht van 
de boven de individuele belangen uitrijzende over
heid aanspreekbaar te maken, is het nodig de staats
ficties te zien voor wat zij zijn. De ambtsdragers van 
de staat moeten zich niet achter de myth cif the state 

kunnen verschuilen, zoals bestuurders die zeggen 
dat niet zij maar de buiten hen staande rechtsper
soon verkeerd gehandeld heeft zich niet achter een 
myth cifthe corporation mogen verschuilen.7 

Rechtsstatelijk idealisme 

Als we ons eenmaal kunnen voorstellen dat ook uit 
naam van staat en overheid strafbaar gehandeld kan 
worden, is de volgende vraag hoe hierop vanuit het 
kader van de democratische rechtsstaat moet wor
den gereageerd. Mijn voorstel komt neer op een 
realistisch idealisme. Elke rechtsstatelijke beoorde
ling heeft een idealistische inslag, zo is hierboven al 
gesteld. Het adagium dat de overheid gebonden 
moet zijn aan maat en regel heeft nu eenmaal ver
gaande implicaties. Om consequent te zijn, moet 
Schuyt's formule zich uitstrekken tot iedereen die 
uit naam van of in dienst van de overheid over han
delingsmogelijkheden en bevoegdheden beschikt. 
Waar macht is, moet verantwoording worden afge
legd. Om het verantwoordingsproces goed te laten 
verlopen, is het wenselijk als bestuurders en ambte
naren kunnen worden aangesproken op de manier 
waarop zij de wetten hebben uitgevoerd, gehand
haafd en gerespecteerd. 

Voldoet de jurisprudentie van de Hoge Raad aan 
deze idealistische eis? Is het, om ons tot de casus 
Pikmeer te beperken, voldoende als de gemeente
raad controle kan uitoefenen en de verantwoorde
lijke wethouder kan aanspreken op het optreden 
van de aan hem ondergeschikte ambtenaar die toe
stemming gaf tot het laten storten van vervuild bag
gerslib in het Pikmeer? Om verschillende redenen 
valt aan te nemen dat deze mogelijkheid tot verant
woordelijk stellen tekort schiet. Het gaat om een 
indirecte controle. De direct leidinggevende func
tionaris is niet aan te spreken. Vergeleken met de 
situatie rond de 'gewone' rechtspersoon, is dit een 
stap achteruit. Als de wethouder al erkent verkeerd 
gehandeld te hebben, heeft dit meer betekenis voor 
de toekomst dan voor datgene wat al gebeurd is. 
Vaak zal de wethouder kritiek vanuit de gemeente
raad overigens gemakkelijk kunnen weerstaan 
(zoals blijkt bij de Nijmeegse vervuilde grond
affaire). Niet alleen vanwege het monisme van de 
onderlinge verhoudingen - de wethouder is tevens 
politiek leider van de fractie die geacht wordt hem 
of haar te controleren - maar vooral omdat voor 
overtreding van milieuwetten altijd wel rechtvaar
digingen kunnen worden aangevoerd die te herlei 
den zijn tot een ruime interpretatie van het 
gemeentelijk belang. Zoals: kostenoverwegingen, 
gewenste snelheid van handelen om locaties bouw
rijp te maken, wenselijke bestuurlijke daadkracht. 

7. Ernst Cassirer, The Myth '!Jthe State, 
New Haven 1946. 
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Een verantwoordingsproces dat zich in deze termen 
afspeelt, respecteert echter niet de afweging die de 
nationale wetgever gemaakt heeft ter bescherming 
van het milieubelang. De kans is groot dat een ver
keerd geïnterpreteerd algemeen belang de discus
sies domineert. Aanvullend op de gemeentelijke 
controle is bestuurlijk toezicht denkbaar, waarbij 
de minister zich, eventueel aangespoord door de 
Tweede Kamer, met de gemeentelijke afweging 
gaat bemoeien. Dit raakt ook meer het functione
ren van gemeentebestuur en gemeenteraad dan de 
feitelijke bestuurspraktijk. Het is meer een contro
le op een controlemechanisme dan een directe, pri
maire verantwoordingsmogelijkheid. Alweer blijft 
de feitelijk leidinggevende ambtenaar buiten schot. 

Stel nu, dat de Hoge Raad strafrechtelijke ver
volging van de overheid wel toelaatbaar zou vinden. 
Wat zou hiervan het belang zijn voor de gemeente
lijke verantwoordingsprocessen? Mijns inziens niet 
dat door het strafrecht de politieke controle opzij 
zou worden gezet of zou worden overvleugeld. 
Integendeel, als de rechter heeft vastgesteld dat er 
inderdaad sprake is van overtredingen van de 
milieustrafwet, maakt dit een beter gemeentelijk 
debat mogelijk. Het wordt dan immers moeilijker 
zich te verschuilen achter andere gemeentelijke 
belangen. Bestuurders kunnen het zich in een open
baar debat dat door de media kritisch wordt 
gevolgd, niet veroorloven lichtvaardig te doen over 
door de rechter geconstateerde wetsovertredingen, 
zeker niet bij een in de publieke opinie gewichtige 
zaak als milieubescherming. De gemeenteraad 
krijgt zo meer vat op het bestuur; de verhoudingen 
in de gemeenteraad worden dualistischer. Er wordt 
wel gesteld dat de Hoge Raad beducht is zich in te 
laten met het politieke proces. Maar de rechter 
hoeft niet te vrezen dat hij 'op de stoel van het 
bestuur gaat zitten', wanneer een rechterlijke uit
spraak het democratische proces alleen maar bevor
dert. 

Een combinatie van strafrechtelijke aansprake
lijkheid, politieke verantwoordelijkheid op lokaal 
niveau en bestuurlijk toezicht door hogere be
stuursorganen is de beste manier om de overheid bij 
de overtreding van milieuwetten aan maat en regel 

te binden. Dat deze gedachte ook leeft binnen de 
rechterlijke macht, blijkt uit de openhartige en 
interessante motivering van de Rechtbank 's-Her
togenbosch in de aan Pikmeer voorafgaande zaak 
Volkel. 

Het hoift aeen betoon dat in een strrifzaak als de 

onderhavi9e, elke strrif rif maatreael enkel een symbo
lische werkinB kan hebben. Via de openbare behande

lina en uitspraak is een stuifrechtelijke vervolainB 
slechts een van de sionalen naar de verteoen woordi

aende lichamen om inzake milieuincidenten wel rif 
aeen actie te nemen richtinB de politiek verantwoor

delijke bewindsman rif -vrouw. (. . .) Recht doen is kie

zen in het openbaar, aaat minder ver dan politieke 

controle, maar kan daaraan, in een democratisch 

bestel, in belanarijke mate bijdra oen. De inaewik

keldheid van de milieureaelaevina en het aeaeven dat 
het bij zaken het milieu betrqfende om een samenle

vinasaevoeliae materie aaat, brenoen mee, dat op de 
in alle objectiviteit oordelende rechter de plicht rust 

meer dan in andere zaken uitleB te aeven. Die uitleB 
brenat hier mee, dat naar het oordeel van de recht

bank de Staat in deze milieuzaak aeen andere positie 

inneemt dan elke andere verdachte in een veraelijkba
re zaak. De rechtbank laat in dit verband zwaar 

wenen de wijze waarop de Staat zelf via de verant

woordelijke bewindslieden vorm en inhoud aeift aan 

de handhavinB van het milieurecht. 8 

Om een stimulans te bieden voor een goed demo
cratisch verantwoordingsproces, kan de rechter 
met een symbolische straf volstaan . Door een uit
voerige motivering kan de rechter zelf een bijdrage 
leveren aan het openbare debat. 

Rechtsstatelijk realisme 

Er zijn niet alleen idealistische overwegingen die 
pleiten voor de gebondenheid van de overheid aan 
de (straf)wet. Het gaat ook om een ·realistische stra
tegie . Alleen een overheid die zich aan de zelf 
gestelde wetten houdt, kan aanspraak maken op 
gehoorzaamheid van degenen die de overheid wil 
binden. Zelfbinding is een realistische strategie 
voor elke overheid die gezag nodig heeft bij zijn 

8. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 

-----~-=--

r februari 1993, Nederlandse 
Jurisprudentie 1993, 257. Zie ook 
Brants en de Lange, p. 14. De Hoge 
Raad zou deze redenering later vrijwel 
zonder motivering verwerpen. 
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onderdanen, omdat zonder gezag de onderdanen 
zich niet als verantwoordelijke burgers zullen 
gedragen. 

Het milieubeleid is bij uitstek een terrein waar 
dit soort gezagsrealisme van groot belang is. 
Algemeen ziet men in dat het milieubeleid de actie
ve en constructieve medewerking vereist van bur
gers en bedrijven.9 Strafsancties noch financiële 
prikkels kunnen, op zichzelf of in combinatie, de 
gewenste naleving van milieudoelstellingen verze
keren. Niet voor niets wordt op dit gebied door de 
overheid veel geld en energie geïnvesteerd in goede 
relaties met organisaties in de samenleving, daarbij 

· inbegrepen de vervuilende bedrijven. Voorlichting 
is als mentaliteitsgerichte vorm van openbaar 
bestuur een belangrijk instrument geworden. De 
perceptie die burgers en bedrijven hebben van de 
overheid speelt een bepalende rol bij de bereidheid 
zelf de regels na te leven en meer te doen dan dat. 
Wil men - volgens de nieuwe bestuurljke mode -
wettelijk gecoördineerde zelfregulering stimuleren 
of door convenanten bepaalde doelstellingen berei
ken, dan zal de overheid zich zelf steeds een con
sequente instantie op de achtergrond en een be
trouwbare onderhandelingspartner moeten tonen. 
Milieubeleid heeft een symbolische dimensie: het 
gaat erom de manier waarop de betrokkenen hun 
eigen opstelling in relatie tot het milieu ervaren, 
onderwerp te maken van rationele afwegingen die 
gericht zijn op gedeelde doelstellingen ('duurzaam
heid'). Wie de mentale instelling van bedrijven en 
burgers wil beïnvloeden, moet als overheid daarom 
zelf het goede voorbeeld geven. Als gemeentelijke 
overheden de door de nationale overheid gestelde 
milieuregels ongestraft aan hun laars kunnen lap
pen, boet ook de nationale overheid aan gezag in. 
Er bestaat hier een relatie van wederkerigheid. 

Het rechtsstatelijke realisme kan · worden 
samengevat in een adagium: zelfbinding van de 
overheid is een noodzakelijke voorwaarde voor 
binding van burgers. Dit is evenmin een originele 
gedachte als het adagium van Schuyt dat om morele 
redenen de binding van de overheid aan maat en 
regel bepleit. Als realistisch advies aan vorsten en 
regeringen maakt het al eeuwen deel uit van de 
liberale traditie. Stephen Holmes heeft in zijn boek 
Passions &.. Constroint laten zien dat de medaille van 

9· C.J .M. Schuyt, 'Sturing en het 
recht', in: M.A.P. Bovensen W.J. 
Witteveen (red.), Het schip van staat, 

het constitutionalisme twee kanten heeft. De over
heid die zichzelf beperkingen oplegt in het belang 
van de vrijheid ('negative constitutionalism') is ook 
de overheid die een juist inzicht heeft in de voor
waarden voor effectieve machtsuitoefening ('posi
tive constitutionalism'). 'By restricting the arbitra
ry powers of government officials, a liberal consti
tution can, under the right conditions, increase the 
state's capacity to focus on specHic probieros and 
mobilize collective resources for common purpo
ses.'10 Deze les kan men alleren van Jean Bodin 
(I 52 9- I 596), de juridische adviseur van de Franse 
absolute vorsten. Bodin was de eerste die in ver
band met het vorstelijke gezag het begrip 'soeve
reiniteit' in absolute termen definieert, als 'meest 
verheven, absolute en voortdurende macht over de 
burgers en onderdanen van de politieke gemeen
schap'. Maar Bodin geeft tegelijkertijd de vele 
beperkingen aan die de macht van de absolute vorst 
begrenzen, niet in theorie, maar in de praktijk van 
een verstandig openbaar bestuur. De vorst moet 
zich vrijwillig beperkingen opleggen die zijn macht 
over de onderdanen en burgers zullen vergroten. 
(Een voorbeeld is het advies om geen belastingen 
op te leggen zonder raadpleging van volksvertegen
woordigers; dit is erop gericht muiterij en revolutie 
te voorkomen.) Holmes laat zien dat de liberale 
nazaten van Bodin, zoals J .S. Mill en Madison, zich 
dit constitutionele gezagsrealisme eigen hebben 
gemaakt. . 

Ook in onze rechtspraktijk is het niet moeilijk 
de werking van het positieve constitutionalisme op 
het spoor te komen. Is het niet opvallend dat er 
geen grondwettelijk beschermd grondrecht is dat 
op papier zulke strenge waarborgen biedt als de 
onderwijsvrijheid van artikel 2 3 Grondwet, waar 
de vrijheid zelfs in drie elk afzonderlijk beschermde 
onderdelen is uitgesplitst? Tegelijk is er waarschijn
lijk geen beleidsterrein waar het actieve overheids
optreden door middel van regulering en subsidies 
zo diep ingrijpt in de werkelijke vrijheden van 
onderwijsinstellingen. Of neem de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur: dit uitgebreide 
netwerk van morele maatstaven voor een fatsoen
lijk bestuur (zoals de gedachte dat de overheid haar 
beslissingen goed moet beargumenteren) houdt op 
het eerste gezicht alleen maar beperkingen in aan de 

Zwolle 1985, pp. IIJ-124-. 
1 o. Stephen Holmes, Passions and 
Constraint, Chicago 1995, p. 7· 
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bestuurlijke vrijheid. In de praktijk bieden de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur juist de 
legitimatie voor vergaand bestuurlijk optreden. 
(Het motiveringsbeginsel is een mooi voorbeeld 
van een juridische beperking die inhoudelijk de vrij
heid van het bestuur vrijwel onverlet laat. Want bij 
dit beginsel is de boodschap aan het bestuur alleen 
dat een bepaalde argumentatie het besluit niet kan 
dragen; daarmee is niets gezegd over andere argu
mentaties die het bestreden besluit wellicht wel 
kunnen ondersteunen.) 

Conclusie 

Zowel idealistische als realistische overwegingen 
pleiten voor erkenning van de mogelijkheid de 
overheid strafrechtelijk te vervolgen. Het is te ver
wachten en te hopen dat van deze mogelijkheid zeer 
zelden gebruik hoeft te worden gemaakt. Het nor
male geval blijft dat van een overheid die de wetten 
respecteert en zelfs in de geest van de wetten han
delt. Om dat normale geval in de maatschappelijke 
verbeelding van het overheidsoptreden te laten 
doordringen - om goed het spel van de juridische 

fictie te kunnen spelen en te doen alsof de overheid 
zich altijd het algemeen belang dat uit wetten blijkt, 
zal aantrekken - is het misschien goed om af te 
spreken dat bij normovertreding door de overheid 
het Openbaar Ministerie geen opportuniteitsbegin
sel maar een legaliteitsbeginsel hanteert, dwz. altijd 
tot vervolging overgaat. Dat zou recht doen aan het 
symbolische belang van deze interpretatie van de 
rechtsstaatgedachte. (Bijkomend voordeel is dat 
men het oM in zo'n geval ook geen politieke keuzen 
zou kunnen verwijten.)'' De symbolische dimensie 
van het recht is van belang voor de nu lopende dis
cussie over strafbaarheid van de overheid. Die dis
cussie weerspiegelt de stand van zaken in de rechts
staat Nederland. Als de jurisprudentie van de Hoge 
Raad het beeld blijft bepalen, is die stand van zaken 
weinig verheffend. Het is niet uit te leggen dat een 
ambtenaar enerzijds gebonden is aan alle morele 
vereisten die voorvloeien uit de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur (zoals het honoreren van 
opgewekt vertrouwen), terwijl diezelfde ambte
naar straffeloos de milieuwetten mag overtreden. 

t r . Deze suggestie werd op de studie
middag van de Wiardi Beekman Stichting 
gedaan door M. Kommer . 
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Het tragische 
liberalisme van 

Isaiah Berlin 
In zijn satirische roman 
Candide if het optimisme 

immers geen goede pers, 
zodat eigenlijk iedereen, 

beschrijft Voltaire in de 
persoon van Pangloss de 
archetypische liberaal: een 
optimist die zich door niets 
of niemand uit het veld laat 

ROB HARTMANS 
soms contre coeur, zichzelf 
als liberaal beschouwt. 
Iedereen is immers voor 
vrijheid. Alleen, wat be-

Historicus 

slaan, die - alle ellende en rampspoed ten spijt -
bewezen acht dat hij leeft in de beste van alle moge
lijke werelden, en die geen boodschap heeft aan 
anderen. Als de brave anabaptist, die hem en 
Candide uit de goot heeft gehaald, te water raakt en 
Candide de man wil redden weerhoudt Pangloss 
zijn vriend hiervan en levert hij hem het a priori 
bewijs dat de rede van Lissabon, waar het drama 
zich afspeelt, er speciaal voor gemaakt is om de ana
baptist te laten verdrinken. Het redden van de man 
zou een vergrijp zijn jegens de universele rede'. 

Sommigen stellen het liberalisme voor als een een 
stroming met onmiskenbaar panglossiaanse trekjes: 
niet zeuren maar de handen uit de mouwen, hard 
werken en niet teveel omkijken naar hen die het 
minder gaat of naar het milieu. En wat de cultuur
pessimisten ook mogen beweren, er is nog nooit 
een betere samenleving geweest dan de onze. De 
universele rede staat gelijk met de vrijheid om dat
gene te doen wat voor jou het meest profijtelijk is . 

De kritiek op dit utilitaristisch liberalisme 
begint aan te zwellen. Het ongebreidelde individu
alisme leidt immers tot atomisering van de samen
leving; het marktmechanisme blijkt tekort te schie
ten als het gaat om het funderen van een publieke 
moraal; en het wereldbeeld van de homo economicus 

is niet erg aantrekkelijk voor veel mensen die 'meer 
inhoud' aan hun leven willen geven. Met de triomf 

van het liberalisme op alle terreinen des levens, zoals 
Andreas Kinneging dat noemt2 , lijkt ook de gren
zen van het liberalisme bereikt. Begonnen als een 
beweging tegen politieke en levensbeschouwelijke 
onderdrukking is het liberalisme nu op een punt 
beland dat er, althans in onze westerse samenle
ving, geen tegenstanders meer zijn. Alternatieve 
bewegingen als fascisme of socialisme hebben 

doelen we daar eigenlijk 
mee? Iedereen weet wat vrijheid betekent. Totdat hem if 
haar naar deze betekenis wordt yevraayd. In de westerse 

liberale democratieën weet ook iedereen dat de buryers in 

deze politieke stelsels een maximale vrijheid yenieten. 

Totdat hem if haar wordt verzocht deze overtuiyiny te 

rechtvaardiyen. Vrijheid is een doyma yeworden, aldus 
Hans Blokland3 . En al zouden we het eens worden 
over de exacte inhoud van het begrip vrijheid, 
waartoe dient die vrijheid dan en welke beperkin
gen van onze vrijheid vinden we acceptabel of zelfs 
noodzakelijk? 

Het liberaal tekort 
Het debat dat de laatste tijd in Nederland over het 
'liberaal tekort' wordt gevoerd lijkt te worden 
gereduceerd tot de vraag in hoeverre het secularisa
tieproces negatieve gevolgen heeft gehad. Verschil
lende liberale intellectuelen die zich zelf als agnost 
beschouwen hebben publiekelijk de vraag gesteld of 
nu juist een terugkeer naar de christelijke moraal 
niet een dam zou kunnen opwerpen tegen de voort
gaande verwildering en verloedering van onze 
maatschappij. Paul Cliteur noemt deze liberalen, 
waaronder Frits Bolkestein en ] . L. Heldring, spijt

optanten van de Verlichtinlf, waarmee hij eigenlijk 
suggereert dat zij, althans tot op zekere hoogte , 
afstand willen nemen van de liberale traditie waarin 
de allesverklarende Rede en het 1 Se eeuwse vrij 
heidsideaal een centrale plaats innamen. Of dit nu 
klopt of niet, interessant is de vraag hoe die liberale 
traditie, hoe dat vrijheidsideaal en dat rationalisme, 
er nu eigenlijk uitzien. En hoewel er in de discussies 
nogal wat aan name droppiny wordt gedaan, wordt 
er, althans in Nederland, opvallend weinig aan
dacht besteed aan een liberaal denker die als geen 
ander zich heeft verdiept in de schaduwzijden van 

2 I I 
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de Verlichting, en die baanbrekende essays over 
essentiële liberale begrippen als vrijheid en pluralis
me heeft geschreven. Uiteraard heb ik het hier over 
Sir Isaiah Berlin. 

Een analcfiel ideeé"nhistoricus 
Berlin is een typische Oxford don, een echte stu
deerkamergeleerde die sinds hij begin jaren dertig 
student werd de besloten, veilige omgeving van col
Ienes en libraries nauwelijks verlaten heeft en die zich 
altijd gekoesterd heeft in dit zeer intellectuele 
wereldje met haar geestrijke conversaties en 
geleerdenvriendschappen. Het is denkbaar dat deze 
overweldigende kalmte in Berlin 's bestaan een 
reactie is op de eerste tien jaren van zijn leven, die 
zich immers voltrokken in een omgeving die alles
behalve rustig was.5 Berlin werd in 1909 geboren 
als zoon van een Joodse houthandelaar in Riga, dus 
in het van tijd tot tijd door antisemitische uitbars
tingen geteisterde Russische rijk. Isaiah was zes jaar 
toen het gezin verhuisde naar Petrograd, alwaar de 
Berlin's twee jaar later getuige waren van de twee 
Russische revoluties. De val van het tsaristische 
regime werd door hen met enthousiasme begroet 
maar de machtsgreep van Lenin en Trotski be
schouwden ze als een ramp. Voor de jonge Isaiah 
was het een schokkende ervaring te zien hoe een 
politieagent door een uitzinnige menigte werd 
gelyncht. Het bezorgde hem een levenslange afkeer 
van fysiek geweld. Hoewel de familie Berlin niet 
direct werd bedreigd door de bolsjewieken besloot 
men in 1919 de Sovjetunie te verlaten. Omdat ze 
afkomstig waren uit het zojuist onafhankelijk 
geworden Letland leverde dat geen enkel probleem 
op. Anders dan veel andere emigrés hadden de 
ouders van Berlin absoluut geen last van heimwee 
naar Riga of Rusland. Eenmaal in Engeland aange
komen ontwikkelde vader Berlin zich tot een fana
tieke anglofiel. En ook Isaiah wordt bijkans lyrisch 
als het over zijn tweede vaderland gaat: Al mijn 

1. Voltaire, Condide '![het optimisme, 
Amsterdam/ Antwerpen 1994, 
blz. 22-2J. 

2. A. Kinneging, ' Het spirituele kapi
taal', Trouw, JO maart 1996 . 
J. H. Blokland, Wenen naar vrijheid. 
Autonomie, emancipatie en cultuur in de wes
terse wereld (Amsterdam 1995), blz. IJ. 
4· P.B. CHteur, 'Spijtoptanten van de 
VerHchting strijden voor een verloren 
zaak', NRC-Handelsblad, 2 mei 1996. 
Ook René Cuperus zou men tot deze 

ideeiin heb ik te danken aan Groot-Brittannië·. Het idee 
van tolerantie, het je inzetten voor een fatsoenlijke samen
levinB, het besif dat menselijke wezens niet peifect zijn, 

het diepe vertrouwen in empirische methodes, de overtui
BinD dat de eniae bron van kennis over de wereld voort
komt uit ervarinB en waarnemin9, dat komt allemaal uit 

Enaeland. 6 Toch heeft Rusland hem nooit echt los
gelaten. De jonge Berlin wist zijn Russisch bij te 
houden door het lezen van de grote negentiende 
eeuwse romanschrijvers. Typerend was hierbij zijn 
reeds vroege bewondering voor Toergenjev en zijn 
enorme afkeer van Dostojevski. Evenals Vladiroir 
Nabokov, Johan Huizinga en Karel van het Reve 
wordt Berlin zenuwachtig, zelfs depressief bij het 
lezen van de religieuze fanaticus Dostojevski. !t 's too 

strona, too dark, too terrifyina, jor me. I am hopelessly 

secular. ft is the kind ifChristianity where saintliness bor
ders on madness, vertrouwde hij Jahanbegloo toe.7 
Minder dan literaire rang interesseerde hem de 
politieke en sociale ideeën van mensen als Herzen, 
Belinski, Toergenjev, Bakoenin ofTsjernisjesvki. 

Hoewel Berlin vooral naam heeft gemaakt als 
ideeënhistoricus was hij van oorsprong filosoof. Hij 
schreef enkele artikelen waarin hij kritische kantte
keningen plaatste bij het in opkomst zijnde logisch
positivisme, al stond hij niet onsympathiek tegen
over deze wijsgerige stroming. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ontdekte hij dat zijn passie voor de 
filosofie niet groot genoeg was om in dit vak de 
absolute top te bereiken. Hij vond het allemaal wel 
zeer interessant, maar ook wel erg abstract en 
hoogst specialistisch. Voor de oorlog had Berlin op 
verzoek van een uitgever van populair-wetenschap
pelijke boeken, nadat onder anderen Harold Laski 
en Richard Crossman hadden geweigerd, een werk
je over Karl Marx gepubliceerd. Hiervoor had hij 
zich verdiept in de politieke, sociale en ethische de
batten uit de negentiende eeuw. Van deze ideeën
geschiedenis had hij de smaak te pakken gekregen 
en vanaf 1950 heeft hij zich hier volledig aan 

groep kunnen rekenen, ~etuige zijn 
' Heimwee naar het co A , Socialisme &.. 
Democratie, maart 1996, blz. 198- 201. 
5. De schets van Berlin 's jeugdjaren is 
gebaseerd op R. Jahanbegloo, Conversa
tions with lsaiah Berlin: Recollections '![ an 
Historion '!fldeos (Londen 1992), 
blz. J-6. 
6. Interview in NRC-Handelsblad, 21 
oktober 198 J, geciteerd bij Blokland, 
Wenen naar vrijheid, blz. J4· 
7. Jahanbegloo, a.w., blz. 1 7 J. 
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gewijd . 8 Het gaat hierbij niet om een antiquarische 
vorm van geschiedschrijving, waarbij allerlei dispa
rate wetenswaardigheden worden opgelepeld, 
maar om het streven naar insieht into the ariains if, 
and literary world-traniforminB shifts in, the basic con

ceptual patterns in terms if which we understand ourse!fs 
and acquire our identity as human beines.9 Berlin ver
diept zich daarom niet alleen in de 'grote denkers', 
maar betrekt ook politiek, kunst en literatuur in 
zijn onderzoek. Hij is vooral geïnteresseerd in het 
ontstaan van ideeën en de vaak excentrieke, dissi
dente en originele denkers die deze ideeën hebben 
voortgebracht. Zijn voorkeur gaat hierbij uit naar 
de dwarsliggers, de lieden die dogma's en gevestig
de ideeën aanvallen en onderuit halen. Hij be
schrijft deze denkers en ideeën zo eerlijk mogelijk, 
the beniflt if hindsieht zoveel mogelijk uitsluitend. 
De éloee ligt hem beter dan de praktijk van het 
debunkina. Noel, tegenwoordig Lord, Annan heeft 
over Berlin's stijl geschreven dat deze niet lijkt op 
die van Henry Moore, shapinB a areat mass if stone 
which relates human beinas to the elemental farces if 

nature, maar meer op die van Seurat. Als een typi
sche pointilist vult Berlin het doek met een sper
vuur van adjectieven, epitheta, uitdrukkingen, ana
logieën, uitwijdingen, vergelijkingen en verklarin
gen, zodat het idee of de visie voor je ogen tevoor
schijn komt, waarna Berlin dit beeld onmiddellijk 
gaat corrigeren of aanvullen met volgende beelden. 
He wil/ always use two words where one wil/ not do, aldus 
Annan, die stelt dat dankzij het ritme en de frisheid 
van de tekst de lezer het spoor niet bijster raakt. 10 

Berlin 's historische essays behandelen het Westerse 
denken vanaf Machiavelli tot en met Sorel. Toch 
dankt hij tegenwoordig zijn bekendheid niet in de 
eerste plaats aan het feit dat hij een eminent histori-

cus is, maar wordt hij vooral gezien als een belang
rijk liberaal denker, zij het een met een duizeling
wekkende historische kennis. Klassiek is zijn oratie 
uit 1958, Two concepts ifliberty, een tekst waar nie
mand die over dat moeizame begrip 'vrijheid' 
schrijft, omheen kan. 1 1 Berlin maakte hierin het 
onderscheid tussen 'negatieve' en 'positieve' vrij
heid. Bij de eerste gaat het om het antwoord op de 
vraag 'Wat is het domein waarbinnen het aan het 
subject - een persoon of een groep personen -
wordt overgelaten of zou moeten worden overge
laten, om te doen of te zijn wat in zijn vermogen 
ligt, zonder tussenkomst van andere personen?'. 
Het gaat dus, met andere woorden, om de mate 
waarin de burger beschikt over een privé-domein, 
waarin de staat niet mag interveniëren en het indi
vidu zelf zijn keuzes kan maken. Positieve vrijheid 
daarentegen gaat over de vraag 'Wat, of wie, is de 
bron van de beheersing of de inmenging die kan 
bepalen dat iemand dit doet in plaats van dat, of zó 
en niet anders?' 1 2 Het gaat dus om de mate van zelf
verwezelijking, van meester zijn over je eigen 
leven, om de mogelijkheid een jul/ life te leiden. Als 
de staat, of andere personen, zich niet met mij 
bemoeien en ik dus volop beschik over 'negatieve' 
vrijheid, maar ik crepeer van de honger, dan valt 
moeilijk vol te houden dat ik echt 'vrij' ben. In 
theorie ben ik vrij om keuzes te maken, maar in de 
praktijk ben ik de slaaf van de omstandigheden en 
zal ik alles doen om mijn maag te vullen. Zeer uit
eenlopende denkers als Plato, Spinoza, Rousseau, 
Hegel, Fichte, Marx, en tegenwoordig Charles 
Taylor, hebben er de nadruk op gelegd dat negatie
ve vrijheid, de mogelijkheid om te kiezen, onvol
doende is. Er moet iets te kiezen zijn. 

Dit laatste wordt door Berlin niet bestreden: 
individuele vrijheid is niet de eerste levensbehoqte van 

8. Zijn bibliografie mag dan zeer indruk
wekkend zijn, eigenlijk heeft Berlin 
maar één 'echt' boek geschreven (Kar] 
Marx. His L!fe and Environment uit 19 39), 
en is hij een typische essayist. De belang
rijkste opstellen zijn echter gebundeld. 
Zelf stelde hij samen : Four Essays on 
Liberty (Oxford 1969) en Vico and Herder: 
T wo Studies in the History qf Ideas (Londen 
1976). Henry Hardy bezorgt Berlin's 
Selected Writinos. De eerste vijf delen, die 
reeds eerder gepubliceerde artikelen 
bevatten, zijn: Russian Thinkers (Londen 
1978, in Nederland vertaald als Russische 
denkers, Amsterdam t 9 8 t); Concepts and 

Cateoories: Philosophical Essays (Londen 
1978); Aoainst the Current: Essays in the 
History qfldeas (Londen 1979); Personal 
lmpressions (Londen 198o); The Crooked 
Timber qf Humanity (Londen 1990, ver
taald als Het kromme hout waaruit de mens 
oernaakt is, Kampen 1994). De vorigjaar 
verschenen bundel The Sense q{Reality 
bevat niet eerder gepubliceerde lezin
gen . Op basis van colleges uit 1965 stel
de Hardy bovendien nog een aparte stu
die samen: The Maous qf the North :]. G. 
Hamann and the Orioins qf Modern lrratio
nalism (Londen 1993). Onlangs ver
scheen bij Chatto and Windus een selec-

tie van Berlin 's opstellen, getiteld 
A Peifect Swdy qf Mankind (Londen 
1997)· 
9· R. Hausheer, ' Introduction' bij 
Aoainst the Current, blz. XXIV. 

to . N. Annan, 'Introduction' bij 
Personal lmpressions, blz. XX 1. 

1 1. Zo vormt deze oratie ook het uit
gangspunt voor Hans BlokJand's disser
tatie Weoen naar vrijheid, waarin onder 
meer een kritische uiteenzetting wordt 
gegeven van Berlin 's opvattingen en die 
van zijn opponenten. 
12. Twee opvattinoen van vrijheid, blz. 41 . 
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iedereen. 1 3 Voor een Oxford-professor heeft het 
begrip vrijheid een andere inhoud dan voor een 
Egyptische boer, die allereerst voedsel, kleding en 
medicijnen behoeft. Berlin heeft echter nimmer 
afgelaten te wijzen op de gevaarlijke implicaties van 
dit positieve vrijheidsbegrip. Want wat is dat eigen
lijk, jezelf verwezenlijken, meester zijn over jezelf, 
het leven van een julllife? Berlin' s verdediging voor 
het negatieve vrijheidsbegrip als absolute mini
mumeis, als noodzakelijke voorwaarde voor per
soonlijke vrijheid, brengt met zich mee de vrijheid 
om zelf te kiezen hoe men zijn leven inricht. Als ik 
mijn leven wens te vullen met bier drinken en tele
visie kijken, ben ik dan meester over mijn eigen 
leven, heb ik mezelf dan voldoende ontplooid? Aan
hangers van het positieve vrijheidsbegrip zullen dat 
ontkennen en zullen beweren dat ik de slaafben van 
omstandigheden die ertoe hebben geleid dat ik ken
nelijk niet in staat ben een 'zinvoller' leven te lei
den. Mijn milieu, opvoeding, opleiding, maat
schappelijke positie zijn er de oorzaak van dat ik 
weinig keuzemogelijkheden heb. En daarin moet 
verandering komen, vinden de positieve vrijheids
filosofen. 

Maar, zegt Berlin, wie gaat er dan bepalen hoe 
mijn leven er wel uit moet zien? Wat blijft er over 
van mijn individuele vrijheid, als anderen gaan 
bepalen hoe ik mijn leven moet invullen? Leidt dit 
niet tot de meest volkomen vorm van despotis
me?'4 Op deze vragen geeft Berlin als antwoord, 
dat vrijwel alle aanhangers van het positieve vrij
heidsbegrip eveneens aanhangers van de een of 
andere vorm van monisme zijn. En dat monisme 
ziet hij als de grootste, en dus meest fatale, misvat
ting in het westerse denken. Aan de basis van deze 
gevaarlijke opvatting staat het platoonse ideaal
beeld, dat er van uitgaat dat op alle 'echte' vragen in 
de filosofie slechts één antwoord juist is; dat er een 

betrouwbare methode moet zijn om dat antwoord 
te vinden; en dat al die juiste antwoorden op al die 
vragen uiteindelijk met elkaar verenigbaar zijn, 
zodat zetesamen 'de waarheid' vormen. Misschien 
bereiken we dat ideaal nooit, omdat we niet slim 
genoeg zijn, of te zondig, maar toch zijn de eeuwige 
waarheden in principe kenbaar. Dit idee van Plato 
komen we ook tegen in het Joodse en christelijke 
geloof, in de Verlichting, bij Hegel, Marx, de socia
listen en de liberalen. 1 S 

Dat sommige verheven waarden, die de mens
heid tot op heden heeft nagestreefd, niet verenig
baar zijn, is een inzicht dat volgens Berlin het eerst 
is verwoord door Machiavelli. De roemruchte 
Florentijn wees er immers op dat de waarden van 
de heersende klasse, nodig om de staat te leiden, 
onverenigbaar zijn met christelijke deugden als 
nederigheid, wereldverachting, berusting in het lij
den, en het geloof in verlossing na de dood. En toch 
waren dat waarden die naast elkaar konden, en 
moesten, bestaan. Maar het was volgens Machia
velli daardoor niet mogelijk om één criterium te 
bepalen voor de vraag hoe een mens moest leven.' 6 

Als het binnen één samenleving, zelfs binnen een 
stadsstaatje als Florence, al niet mogelijk was om 
één criterium te bepalen, hoe zat dat dan met ver
schillende landen, en met verschillende culturen? 
Hier komt een van Berlin's grootste helden om de 
hoek kijken, de achttiende eeuwse Italiaanse filo
soof Giambattista V i co. In La scienza nuova beschreef 
deze hoe in de geschiedenis verschillende culturen 
elkaar opvolgden, en hoe iedere samenleving een 
geheel eigen visie op de werkelijkheid ontwikkelde. 
Hierdoor golden in iedere cultuur andere waarden, 
en was het onmogelijk om het klassieke Grieken
land, het vroege christendom of de renaissance met 
elkaar te vergelijken. Een andere held van Berlin, 
de achttiende-eeuwse Duitse filosoof Herder, ging 

IJ. Ibid., blz. 45.ln 1988 heeftBerlin, 
in gesprekken en correspondentie met 
Claude Galipeau, deze tweedeling genu
anceerd. Aan zowel negatieve als posi
tieve vrijheid gaat nog een fundamentele 
keuzevrijheid vooraf. Zonder deze 'basic 

liberties zijn de twee andere 'concepts of 
liberty' ondenkbaar. Galipeau, a.w ., 
blz. 86. 

oeval te zesoen dat er helemaalneen dwana 
wordt uitaeoifend, omdat ik het zelf zo zou 
willen, al ben ik mij hiervan misschien niet 
bewust, en dat ik vrij ben (oj'waarlijk' vrij), 
ook al verzetten mijn arme aardse lichaam en 
mijn dwaze aeest zich hier bitter tenen en al 
strijden ze in uiterste wanhoop teaen hen die, 
hoe welnemeend ook, deze dwana proberen op 
te leasen.' lbid, blz. ss. 

hout waaruit de mens oernaakt is, en daarin 
dan weer het meest pregnant in het 
essay 'Het streven naar het ideaal' 
(blz. rr - 27), doorGalipeau geken
schetst als Berlin's 'intellectueel testament' 

(a.w., blz. Sr). 
r 6. Voor Berlin 's meest uitvoerige ana
lyse van Machiavelli, zie: 'The originali
ty of Machiavelli', in Aaainst the Current, 
blz. 2S-79· Overigens ziet hij Machia
velli niet als een moderne pluralist, wel 
als de eerste die brak met de monistische 
traditie van het Christendom. 

14. 'Het is één dino te stellen dat ik voor 
mijn eisen bestwil tot iets zou moeten worden 

aedwonaen, wat ik vanweoe te arote blind
heid ze!J niet inzie: dit kan werkelijk in mijn 
voordeel zijn; het kan zelfs mijn vrijheid ver
aroten. Maar het is heel wat anders in zo'n 

rs. Deze aanval op het monisme, en dus 
de verdediging van het pluralisme - vol
gens Gray Berlin's idee maîtresse (a.w., 
blz. 2 2) - vinden we terug in vrijwel alle 
geschriften van Berlin, het meest uitge
sproken echter in de bundel Het kromme 

Vgl. Jahanbegloo, a.w., blz. S4-S7· 
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nog een stap verder. Niet alleen de opeenvolgende 
culturen hielden er verschillende waarden en op
vattingen op na, ook samenlevingen die tegelijker
tijd bestonden, zelfs naast elkaar leefden, verschil
den van elkaar . Natuurlijk was het niet zo dat lan
den geen gemeenschappelijke waarden kenden, 
maar wat Herder 'het zwaartepunt' noemde lag in 
Duitsland anders dan in Frankrijk of Engeland. 

Ethisch relativisme? 

Pleiten Vico, Herder en Berlin nu voor ethisch rela
tivisme? Zijn zij van mening dat het er niet toe doet 
welke waarden mensen belangrijk vinden, en dat 
dus het hebben van waarden daarom in feite pure 
onzin is? Berlin ziet in Vico en Herder pleitbezor
gers van het pluralisme, wat hij omschrijft als: de 

opvattinB dat mensen talloze verschillende doelen kunnen 
nastreven maar toch volkomen rationeel, volkomen mense

lijk blijven, in staat elkaar te besrijpen en met elkaar mee 
te voelen en inzichten aan elkaar te ontlenen. '7 Er zijn 
gemeenschappelijke waarden, anders was commu
nicatie tussen culturen, of begrip voor historische 
tijdperken onmogelijk, maar er zijn ook steeds 
botsende waarden. Een klassiek voorbeeld vormen 
natuurlijk vrijheid en gelijkheid. Twee waarden die 
mensen al vele eeuwen nastreven, maar die onver
anderlijk leiden tot grote spanningen, omdat ze in 
beginsel onverenigbaar zijn. Deze onverenigbaar
heid betekent echter niet een diskwalificatie van 
een van deze twee waarden, het maakt alleen dui
delijk dat de idee van het volmaakte geheel, de uto
pie van de ideale samenleving, ten enen male 
onhaalbaar is. Overigens ziet Berlin in de onhaal
baarbeid niet het belangrijkste bezwaar tegen het 
idee van de perfecte maatschappij, ernstiger nog 
vindt hij het feit dat het een volkomen onsamenhan
gend concept is. Wat zou men immers onder een 
dergelijke harmonie moeten verstaan? Niettemin 
vindt Berlin dat we die onverenigbaarheid van 
waarden ook weer niet moeten overdrijven. Uni
versele waarden mogen er dan niet zijn, er bestaat 
toch een 'minimum aan zo goed als universele 
waarden zonder welke een samenleving nauwelijks 
zou kunnen voortbestaan.' Er zijn immers tegen
woordig nog weinig voorstanders van slavernij, 
gaskamers of de plicht van kinderen om hun ouders 

aan te geven als zij zich kritisch uitlaten over de 
regering. Op deze punten zijn compromissen niet 
te rechtvaardigen. 'Maar anderzijds lijkt het streven 
naar volmaaktheid altijd een recept voor bloedver
gieten in te houden, en of het nu de oprechte 
idealist, de zuiverste van geest is die het verlangt, 
dat doet er niets aan af. ' 1 8 

De meest indringende analyse van Berlin's plu
ralisme wordt ons geboden door John Gray. 
Volgens hem is dit pluralisme het best samen te vat
ten door middel van het begrip incommensurability, 

hetgeen nog het best vertaald kan worden met 
onveraelijkbaarheid. Aeschylus en Shakespeare zijn 
beide grote tragedieschrijvers, maar hun werk laat 
zich niet vergelijken. Het is onzin om te zeggen dat 
de een beter is dan de ander. Het is best mogelijk 
om op overtuigende wijze te stellen dat Euripides 
een groter schrijver was dan Aeschylus, maar daar
uit volgt nog niet automatisch dat hij ook groter was 
dan Shakespeare. Om schrijvers met elkaar te ver
gelijken, om een rangorde vast te stellen is een 
zekere gemeenschappelijke context, een vergelijk
bare stijl noodzakelijk. '9 Uiteraard weten we dit 
allemaal, want de volksmond leert ons immers dat 
je ook appels en peren niet kunt vergelijken. Maar 
met betrekking tot waarden willen we dat nogal 
eens vergeten. Overigens geldt die onvergelijk
baarbeid niet alleen voor verheven zaken als ethi
sche waarden. Ook de diverse manifestaties van het 
Kwaad zijn niet altijd vergelijkbaar. Want wat is 
verwerpelijker, een volmaakt totalitaire staat met 
relatief weinig politieke moorden of een ouderwet- · 
se dictatuur waarin de onderdrukking niet vol
maalct is maar er wel duizenden mensen in Nacht 

und Nebel verdwijnen? Volgens Gray zijn dus ook 
'repressie' en 'politiek geweld' incommensura
bel. 20 Het gevolg hiervan is dat, anders dan de u tili
taristen ons willen doen geloven, het niet mogelijk 
is op rationele wijze vast te stellen wat nu de beste 
keuze is. Er is immers geen hiërarchie van waarden 
vast te stellen. Hierin verschilt, aldus Gray, Berlin 
van de meeste liberale denkers. VanLockeen Mill 
tot Hayek en Rawls gaan liberalen er van uit dat 
onze vrijheid is gebaseerd op het feit dat wij ratio
nele keuzes maken. Ook bij Berlin bestaat de vrij
heid uit de keuzes die we maken, maar die keuze 

17. Hetluomme hout, blz. 19. En dit plu
ralisme is eenvoudig voor Berlin een 
teken van beschaving, zoals blijkt uit de 
instemming waarmee hij Schumpeter 

citeerde: 'De relatieve aeldiaheid van de 
eiaen overtuinineen bes'!ffen en ze toch onver
saaad verdediaen - dat onderscheidt een mens 
van een barbaar.' Twee opvattingen, 

blz. 102. 

18. Hetluommehout, blz. 26 . 
19. Gray, a.w., blz. 51. 
2o. Ibid., blz. 56. 
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kan lang niet altijd rationeel zijn. Omdat de zaken 
of waarden waartussen we moeten kiezen soms on
vergelijkbaar zijn schiet het verstand vaak te kort. 

Het gaat bij Berlin niet om een rationele maar 
om een radicale keuze. We kunnen eindeloos de 
voor- en nadelen van een keuze tussen twee waar
devolle zaken afwegen, uiteindelijk moeten we 
toch de knoop doorhakken. Deze keuze is volgens 
Gray sroundless and criterionless, en in zo'n geval heb
ben we no choice but to act. 21 In deze opvatting - die 
men naar eigen smaak decissionistisch, voluntaris
tisch of existentialistisch kan noemen - zit dus het 
grote verschil tussen Berlin en alle rationele libera
len. Wie hem nu wil indelen bij Carl Schmitt, de 
jonge Sartre of Heidegger, van wie Berlin zegt dat 
hij hem niet kan lezen, maakt een grote vergissing. 
Volgens Berlin verwezenlijken wij ons zelf welis
waar in het maken van keuzes, maar dat kiezen 
geschiedt, in tegenstelling tot wat de meeste exis
tentialisten vinden, niet ex nihilio. 22 We kiezen 
immers niet in het luchtledige, maar binnen een 
context die gevormd is door de keuzes van eerdere 
generaties. Wij hebben ons zelf immers niet geko
zen, maar zijn het produkt van overgeërfde waar
den, tradities en maatschappelijke verhoudingen. 
Bovendien zijn onze keuzes veelal niet het resultaat 
van echte 'beslissingen', maar van ervaringen. Met 
behulp van wat postmodern jargon vat Gray het als 
volgt samen: We may be part-authors if our Jives, but 

these are always variations on common texts. 23 Let op: 
er staat uitdrukkelijk 'teksten'! In het pluralisme 
van Berlin is het immers volstrekt ondenkbaar dat 
we ons baseren op één, al dan niet door God geo
penbaarde, tekst. 

I deoloos van een fatsoenlijke samenlevins 
Met zijn afwijzing van de ratio als het in alle omstan
digheden aangewezen kompas waarop wij onze 
koers kunnen uitzetten, is Berlin uiteraard nog geen 
irrationalist. Als men zijn verzameld werk onder 
één noemer zou willen brengen, zou dat kunnen 
zijn srandeur en misère van de VerlichtinB. Hoewel 
Berlin met veel sympathie, en soms bewondering, 
heeft geschreven over fanatieke tegenstanders van 
de Verlichting als Hamarm en Joseph de Maistre, 
volgt hij hen niet in hun totale oorlogsverklaring. 
Voor Berlin zijn tolerantie, vrijheid en emancipatie 

van onderdrukking en onwetendheid waarden die 
nagestreefd dienen te worden. Hij is een groot 
bewonderaar van Condorcet, met zijn pleidooi 
voor een fatsoenlijke samenleving. Ook heeft hij 
nooit de ogen gesloten voor de grote verschillen 
tussen de verschillende Verlichtingsfilosofen. Maar 
wat Berlin in Condoreet en de anderen afwijst, is de 
claim dat de gepropageerde waarden universeel 
zijn, de opvatting dat het wezen van de mens wordt 
gevormd door de rede, en de idee dat de geschiede
nis zich ontwikkelt in de richting van de totale per
fectie van mens en samenleving. Dat is hem alle
maal te dogmatisch en te simplistisch, en bovenal 
ook veel te gevaarlijk. Het filosofisch monisme van 
de Verlichting heeft immers de deur open gezet 
voor totalitaire ideologieën als het communisme en 
het nationaal-socialisme. 

Veel van zijn essays handelen over de tegenbe
weging die zich vanaf de 1 Se eeuw begon afte teke
nen, de zogenaamde Contra-Verlichting. Hoewel 
reeds bij Pascal en Vico ideeën zijn te vinden die 
gebruikt kunnen worden om de Verlichting te 
bestrijden, ziet Berlin in Hamarm (1730·I788) de 
eerste die frontaal in de aanval gaat. Hij laat zien dat 
deze Duitse theoloog en filosoof, die stond in de 
traditie van het mysticisme van Boehme en Meister 
Eekhart en die zijn eigen eeuw hartstochtelijk haat
te, buitengewoon originele ideeën had over de 
menselijke natuur, de grondslagen en beperkingen 
van onze kennis, taal, creativiteit en nog zo het een 
en ander. Hoewel hij het geloof en de politieke 
opvattingen van Hamarm in geen enkel opzicht 
deelt, is Berlin van mening dat deze voor 'obscuur' 
en 'achterhaald' versleten fanaticus op tal van zaken 
meer licht heeft geworpen dan de vermaarde Jumiè

res. Denkers als Hamarm, Herder, Maistre en Burke 
wezen er op dat de rede en de wetenschap niet het 
antwoord kunnen leveren op alle vragen die de 
mens heeft, en dat waar het gaat om waarden -
ethisch, esthetisch, sociaal of politiek - vaak meer
dere antwoorden geldig zijn. Volgens Hamarm was 
God geen wiskundige, maar een kunstenaar. 24 Ook 
wezen deze tegenstanders van de Verlichting het 
universalisme af. Ieder tijdperk, iedere cultuur, 
zelfs ieder land kent zijn eigen waarden, eigen cul
tuur, eigen tradities, en deze zaken dienen gere
specteerd te worden. 

2 1. Ibid., blz. 71. 
2 2. Ook het botte, uit een reactionair 
katholicisme voortspruitend, machts-

denken van Carl Schmitt, is Berlin vol
komen vreemd. 

24-. The Magus 1the North, blz . 40. Berlin 
wijst hier tevens op de grote invloed die 
Hamann heeft gehad op Goethe. 2 3. Ibid., blz. 73 -74. 
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John Gray wijst erop dat de ironie van de geschie
denis ook de Verlichting en haar vijanden niet onbe
roerd heeft gelaten. Over het algemeen wordt de 
Verlichting immers geassocieerd met vrijheid, een 
humanitaire samenleving, redelijkheid, en vooruit
gang. En de Contra-Verlichting wordt nogal eens 
gezien als voedingsbodem voor nationalistische, 
reactionaire en zelfs nationaal-socialistische opvat
tingen. Uit de nauwgezette studies van Berlin 
wordt echter duidelijk dat niet alleen, zoals vooral 
Jacob Talmon al had gesteld25, het monistische 
Verlichtingsdenken invloed heeft gehad op het 
moderne totalitarisme, maar dat juist de Contra
Verlichting, met haar nadruk op pluralisme, een 
belangrijke bron vormt voor moderne opvattingen 
over tolerantie . 26 En met tolerantie wordt dan niet 
bedoeld wat Maistre hekelde als de domme onverschil

liaheid die wij verdraaazaamheid noemen 2 7, maar het 
accepteren en respecteren van waarden en normen 
die de onze niet zijn, zolang ze onze waarden ten
minste niet bedreigen. 

Maar het belang van de Contra-Verlichting 
schuilt niet alleen in het positieve, in de gerecht
vaardigde kritiek op abstracte dogma's. In het werk 
van met name Joseph de Maistre wordt tevens nog 
iets anders duidelijk, namelijk dat het peilloze pes
simisme van de tegenstanders van de Verlichting in 
onze eeuw realiteit geworden is. Maistre verklaar
de dat het waanzin was om, zoals de Verlichtings
filosofen deden, de harmonie in de natuur ten voor
beeld te stellen aan de menselijke samenleving. 
Harmonie is immers in de natuur ver te zoeken. 
Het is immers een groot abattoir, waarin de sterken 
de zwakken opvreten en alle leven zinloos ten 
onder gaat. Geweld was de essentie van alle leven, 
de beul was de ware, meest menselijke mens, 
alleen de zwaarste ketenen konden de bloeddorsti
ge mensheid nog een beetje in toom houden. 
Achter de klassieke façade van Maistres denken 

kolkt een inktzwarte, gistende stroom van bloed en 
excrementen. Volgens Berlin was hier geen reac
tionair, een verheerlijker van goede leventje der 
pre-revolutionaire aristocratie aan het woord, maar 
een voorloper van Nietzsche, Freud, Sorel, D.H. 
Lawrence, Maurras, D'Anunzio en het extreme 
nationalisme. 

Ook in zijn benadering van het nationalisme 
wijkt Berlin sterk af van de meeste moderne libera
len, die dit verschijnsel, evenals de orthodoxe 
marxisten, lange tijd hebben genegeerd of hoog
stens gebagatelliseerd. Aansluitend bij een oudere 
liberale traditie - waartoe Constant, Tocqueville 
en Mill behoorden - wijst Berlin erop dat een 
samenleving niet louter kan bestaan op basis van 
abstracte, rationele beginselen, en kent hij een 
belangrijke plaats toe aan the need to belona. 28 

Mensen willen graag 'ergens bij horen', en het 
gevoel deel uit te maken van een nationale gemeen
schap heeft een sterkere bindende werking dan de 
overtuiging dat het marktmechanisme de meest 
efficiënte oplossing is voor het verdelingsvraagstuk. 
Anders dan bijvoorbeeld Popper of Hayek ziet 
Berlin in nationalisme dus meer dan een herlevend 
en sterk uitvergroot tribalisme. Nationalisme is 
volgens hem one if the most poweiful movements in the 

world today29. Met de communitaristische critici van 
het liberalisme staat Berlin afwijzend tegenover het 
extreme individualisme en wijst hij op het belang 
van gemeenschappelijke gevoelens en sentimenten . 
Anders dan de meeste communitaristen heeft hij 
echter oog voor de grote diversiteit van de verschil
lende gemeenschappelijke identiteiten, en de span
ningen die daaruit kunnen voortkomen. Hoewel hij 
sympathie koestert voor het principe van 'culturele 
zelfbeschikking', en voor nationalistische bewegin
gen die hier naar streven - voor hem is het 
Zionisme zo'n beweging- trekt hij een duidelijke 
grens. En die grens ligt bij de bescherming van libe-

25. Talmon's magistrale trilogie over 
het totalitarisme is sterk verwant aan het 
werk van Berlin, alleen is zij veel syste
matischer van opzet . Berlin's essayisti
sche aanpak maakt, bij alle overlappin
gen en herhalingen, meer interessante 
zijpaden en het belichten van onver
wachte dwarsverbanden mogelijk. Vgl. 
J.L. Talmon, The Ori9ins '!fTotalitarian 
Democracy (Londen 1952); Politica/ 
Messianism: The Romantic Phase (Londen 
1962); Myth '!fthe Nation and Vision rif 
Revolution: ldeoloaical Polarization in the 

26. Gray, a.w., blz. 140. reactie op het dreigende uiteen vallen 
van de samenleving als gevolg van het 
verdwijnen van de standenmaatschappij, 
valt te lezen in: H. te Velde, Gemeen-

T wentieth U:ntury (Londen 1 9 8 o) . 

2 7. Geciteerd in: 'Joseph de Maistre en 
de oorsprong van het fascisme', in Het 
kromme hout, blz. 1 o 1. 

2 8. Berlin heeft zijn opvattingen over 
het nationalisme onder meer uiteenge
zet in: 'Nationalism: Past Neglect and 
Present Power' (Aaainst the Current, blz. 
333-355) en 'De gebroken twijg: Over 
de opkomst van het nationalisme' (Het 
kromme hout, blz. 218 - 238). Vgl. Gray, 
a.w ., blz. 99-1 2 1 en Galipeau, a.w., 
blz. 1 51- 1 64. Hoe in Nederland de libe
ralen het nationalisme omarmden als 

\) schapszin en plichtsbesif. Liberalisme en 
Nationalisme in Nederland, 1 870-1914 
('s-Gravenhage 1992). 
29. Jahanbegloo, a.w., blz. 1 o 1. Een 
constatering die heden ten dage een 
gemeenplaats lijkt, maar een opvatting 
die decennialang door liberalen werd 
bestreden. 
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rale vrijheden. Extreme, agressieve of zelfs racisti
sche vormen van nationalisme zijn hem uiteraard 
zuwider. Volgens Berlin ontstaat rabiaat nationalis
me als gevolg van langdurige onderdrukking en ver
nedering. Als een volk het gevoel heeft in politiek, 
cultureel en/ of sociaal opzicht in 'slavernij' te 
leven, ligt een heftige nationalistische reactie, die 
niet alleen beperkt blijft tot de maatschappelijke 
bovenlaag, voor de hand. Berlin hanteert hier de, 
aan Schiller ontleende, metafoor van de 'gebogen 
twijg', die eenmaallosgelaten met grote kracht in 
het gezicht van de onderdrukker zwiept. Doordat 
Berlin, in tegenstelling tot de overgrote meerder
heid van de politieke filosofen, een uitgesproken 
historische werkwijze hanteert, is zijn visie op het 
nationalisme veel scherper en minder optimistisch 
dan die van veel andere auteurs. 

Een conservatiif-liberaal socialist 
Waarom, zo zou men zich onderhand kunnen afvra
gen, noemen we Berlin eigenlijk een liberaal? Uit 
bovenstaande schets blijkt immers dat hij op nogal 
wat punten afwijkt van de doorsnee-liberaal. Bo
vendien heeft hij zich nooit opgeworpen als een 
overtuigd pleitbezorger van de vrije marktecono
mie: /'m not pro-capitalist. Jo Als groot bewonderaar 
van Roosevdt's New Deal is hij beslist geen tegen
stander van overheidsingrijpen in het economische
en sociale leven. Hij sympathiseert met de 
Israëlische Arbeiderspartij en lijkt zich over het 
algemeen beter thuis te voelen bij pragmatische 
sociaal-democraten dan bij zelfvoldane, gekrijt
streepte bankiers of captains cif industry. Eigenlijk 
voldoet hij geheel aan de definitie die Kolakowski 
geeft van de 'conservatief-liberale socialist'. De 
conservatief is er zich volgens Kolakowski van 
bewust dat elke verbetering zijn tol eist en dat der
halve de perfecte samenleving ondenkbaar is; dat 
het vervangen van als 'irrationeel' ervaren gebrui
ken of levensvormen door 'rationele' oplossingen 
geen enkele garantie biedt op meer geluk; en dat 
bovendien afgunst, hebzucht en agressie niet per 
decreet zijn af te schaffen. De liberaal daarentegen 
heeft heel goed door dat het weliswaar de taak van 

de staat is te waken over de veiligheid van zijn bur
gers, maar dat het niet op zijn weg ligt hen gelukkig 
te maken. Ook heeft hij begrepen dat een maat
schappij waarin de mensen hun initiatief en vinding
rijkheid niet kunnen ontplooien, leidt tot stagnatie 
en degradatie, en dat concurrentie stimulerend 
werkt op creativiteit. Tot slot maakt de socialist ons 
duidelijk dat een economie die alleen wordt gere
guleerd door winststreven, leidt tot enorme ram
pen en dat de economische vrijheid daarom dient te 
worden ingeperkt. 3 1 Deze inzichten zijn in het 
werk van Berlin alle terug te vinden, en lijken 
elkaar niet te bijten. En toch staat bij Berlin de vrij
heid voorop. Als de staat de grenzen van het indivi
duele domein overschrijdt, en de negatieve vrijheid 
dus met voeten treedt, dan wenst hij dat zonder 
omhaal te benoemen als een schending van die vrij
heid - hoe 'goed' de bedoelingen van de staat ook 
mogen zijn. Goede bedoelingen, het najagen van 
idealen, dromen van een volmaakte samenleving, 
hebben immers keer op keer geleid tot 
onbeschrijflijke bloedbaden. 

Het wereldbeeld van de door Berlin uitputtend 
bestudeerde bestrijders van de Verlichting mag er 
dan allesbehalve aantrekkelijk hebben uitgezien, 
waarschijnlijk was hun visie op de mens wel wat 
realistischer dan het visioen dat Condoreet had van 
de heerschappij van de waarheid. Na de Goelag, 
Auschwitz, the KillinB Fieldsen Rwanda moeten we 
misschien onder ogen zien dat Maistre dan wel geen 
prettige denker, maar wel een voortreffelijke pro
feet was. Als echte liberaal zoekt Berlin echter geen 
troost in de een of andere metafysica, uiteindelijk 
moet de mens zelf kiezen. In tegenstelling tot de 
meeste liberalen doet hij evenwel ook niet alsof er 
niets aan de hand is en geloof hij niet dat we alles 
gewoon aan de 'markt' kunnen overlaten.3 2 Be
wust van de menselijke tragiek is hij van mening dat 
we ons niet moeten neerleggen bij de feiten. I belie

ve in workinsJor a minimally decent society. !f we can ao 
beyond this to a wider life, so much the better. But even a 
minimum cif decency is more than we have in some coun

tries.33 

30. Interview met Galipeau, geciteerd 
in a.w., blz. 129. 
3 1 , L. Kolakowski, 'Hoe een conserva
tief-liberaal socialist te zijn?', In: idem, 
Essays(Utrecht 1983), blz. II5· II8. 
3 2. Gray karakteriseert Berlin 's politie
ke visie als aaonistic liberalisme (a .w. ,blz. 
1-2), hetgeen door Frits Bolkestein 

wordt vertaald als het liberalisme van de 
pijnlijke keuzes (Filos'!fie Maaazine, 1996, 
nr. 8, blz. 13.) Overigens is Bolkestein 
een typische vertegenwoordiger van 
watGray noemt het panalossian liberalism, 
eninterpreteert hij het begrip 'negatie
vevrijheid' op een zeer eenzijdige wijze. 
33· Jahanbegloo, a.w. ,blz. 47· Fa!Soen-

lijk is een centraal begrip bij Berlin, 
maar don 't ask me what I mean by decent. By 
decebt I mean decent - we all know what that 
is. But !f you teil me that one day we will 
have a d!.fferen! culture, I con ' t prove the 
con!rary. Ibid., blz. 1 '4· 
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Misdaad en 
overlast Een 

Bij de bestrijding van de 
misdaad wordt al vele jaren 
geprobeerd een veelal cen
tralistische aanpak om te 
buigen naar een meer de
centrale benadering. De 
praktijk blijkt echter weer-

Amerikaanse 

aanpak voor 
Nederland? 

een hartstochtelijk aanhan
ger vond. Dit model van 
ordehandhaving en mis
daadbestrijding dat in de vs 
ook wel het 'warrior'-model 
wordt genoemd, richt zich 

barstig. Zodra in de politie-
primair op vormen van 
gewelddadige criminali

organisatie meer prioriteit 
wordt gegeven aan misdaad 
en overlast in buurten en 
wijken veroorzaken lande
lijke aandachtspunten een 

RALPH PANS 
teit, de zogenaamde 'index 
crime' (deze wordt bij de 
politie gemeld én geregis
treerd). Kenmerkend voor 

Burgemeester van Almere 

nieuwe centralisatiegolf Zo beleefden wij in de 
zeventiger jaren in minder dan tien jaar tijd de 
opkomst en ondergang van de wijkagent. En nog 
geen vier jaar nadat in 199 3 de gemeentepolitie 
vervangen werd door regionale politie kondigen de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in de 
'Evaluatie Politiewet 199 3' een vergroting van hun 
centrale grip op het politiewerk in de regio's aan. 
Dit om landelijke prioriteiten en accenten te kun
nen effectueren' . Een dergelijke pendelbeweging is 
ook in andere landen waarneembaar. In Amerika 
lijkt deze nu tot stilstand te zijn gebracht. In een 
aantal steden in de Verenigde Staten is definitief 
gekozen voor een sterk decentrale aanpak van mis
daad en overlast. Hiermee zijn opvallend goede 
resultaten bereikt. In dit artikel beschrijf ik deze 
Amerikaanse ervaringen tegen de achtergrond van 
de Nederlandse situatie. 

War on crime 
Door de 1 R T-enquête en het spektakel rond het 
Octopus-proces is de landelijke politiek zich weer 
sterk op de zware georganiseerde criminaliteit gaan 
richten. Dit is de belangrijkste achtergrond van de 
tendens tot recentralisatie en de roep om een pro
vinciale of zelfs nationale politie als voorwaarde 
voor een effectieve misdaadbestrijding. Het lijkt 
allemaal een beetje op de war on crime zoals die enige 
jaren geleden in de Verenigde Staten werd afgekon
digd en in ons land in oud-minister Hirsch Ballin 

het warrior-model zijn ver
der de prioriteit die gelegd wordt bij het opsporen 
en vervolgen van wetsovertreders, de rol van de 
professionals waaraan burgers hooguit assistentie 
kunnen verlenen, de centralistische aanpak van de 
misdaadbestrijding, de geringe beleidsvrijheid van 
de individuele politieman en de beperkte invulling 
van het begrip publiek-private samenwerking. In 
deze benadering is er veel aandacht voor technolo
gie die de politie kan ondersteunen. In het bijzon
der komt dit tot uitdrukking in de organisatie van 
de 24 uurs-noodhulp. In de v sis de afgelopen jaren 
fors geïnvesteerd in de '9 1 1 -centrales' zodat de uit
ruktijden van de politie sterk konden worden ver
beterd. 

Braken windows 
In de vs is in een aantal steden inmiddels de conclu
sie getrokken dat het warrior-model zijn beste tijd 
heeft gehad en zijn belangrijke stappen gezet op 
weg naar wat men daar community policing2 noemt 
en dat in Nederland ook wel 'gebiedsgerichte poli
tiezorg'3 heet. Community policing gaat in wezen 
terug tot het jaar 1 8 2 9 waarin Sir Robert Peel de 
taakopvatting voor de London Metropolitan Police 
Force formuleerde. Daarin staan begrippen als pre
ventie en samenwerking met de burger centraal. 
Preventie omdat men in zijn opvatting de 
effectiviteit van de politie eerder moet beoordelen 
op grond van de afwezigheid van misdaad en orde
verstoring dan aan de hand van zichtbare politieac-
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tie tegen gepleegde criminaliteit. Samenwerking 
met de burger omdat in zijn visie 'the police are the 
public and the public are the police'. Het op Peel's 
inzichten gebaseerde community policing moet niet 
verward worden met het aanstellen van een paar 
wijkagenten in een korps van enige honderden per
sonen. Community policing heeft, als het goed is, 
gevolgen voor het gehele functioneren en optreden 
van de politie. 

De achtergrond van dit model wordt gevormd 
door onderzoek in een aantal Amerikaanse steden 
waaruit blijkt dat onveiligheidsgevoelens in sterke 
mate worden veroorzaakt door overlast in buurten 
en wijken zoals drugsproblematiek, burengerucht, 
straatprostitutie, openbare dronkenschap en rond
hangende jongeren. Bovendien blijkt overlast in de 
buurt al snel o"er te gaan in criminaliteit waarna de 
buurt in verval raakt. Het zijn inzichten die in de 
Boer jaren in ons land ook al de basis vormden voor 
de aanbevelingen van de 'Commissie Roethof en 
die in veel gemeenten hebben geleid tot de invoe
ring van integraal veiligheidsbeleid waarbij politie, 
justitie, gemeente, bedrijfsleven en burgers samen
werken. In de vs gebruikt men ter verduidelijking 
wel de metafoor van 'broken windows': als één ruit 
in een gebouw gebroken is en niet gerepareerd 
wordt zullen spoedig ook de andere ruiten sneuve
len. Eén niet vervangen ruit is het signaal dat het 
niemand iets kan schelen en dat het vernielen van 
ruiten kennelijk niets kost. Met andere woorden: 
overlast waartegen niet wordt opgetreden vormt 
het signaal dat een buurt niet veilig is en zet een spi
raal naar beneden in gang waardoor een buurt een 
probleemgeval wordt. De integrale veiligheidsrap
portage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
laat zien dat ook in Nederland 'buurtdreiging' de 
belangrijkste oorzaak is van onveiligheidsgevoelens 
met name in de grote steden met hun achterstands
wijken. Sommige vormen van ordeverstoring lijken 
op het eerste gezicht geen onderwerp voor politie
zorg. Op zichzelf beschouwd leveren zij immers 
niet echt een probleem op. Dit wordt anders wan
neer bijvoorbeeld de kritische massa van deze ver
storing een bepaalde grens overschrijdt of door de 
tijd en plaats waarin zij geschiedt, door eerder 

gedrag van de actor, door de kenmerken van het 
slachtoffer en door het aantal actoren. Zo kan bij
voorbeeld het op zichzelf niet-criminele samen
scholen van jongeren wel degelijk een veiligheids
probleem worden wanneer dit steeds luidruchtig in 
een grote groep 's avonds laat plaatsvindt bij een 
complex seniorenwoningen. Eenzelfde verhaal is te 
vertellen over drugs en prostitutie in wijken, waar 
voor bewoners de kritische grenzen reeds lang zijn 
gepasseerd. 

De veronachtzaming van fenomenen als overlast 
en ordeverstoring heeft een kloof veroorzaakt tus
sen de wereld van de professionals die politiewerk 
vooral opvatten in termen van effectiviteit in het 
bestrijden van index crime, zoals politici, politie en 
justitie, en die van de burgers die criminaliteit 
vooral beoordelen op grond van de ontwikkelingen 
in hun buurt of wijk. Inmiddels hebben, in navol
ging van bewonersgroepen in Spangen (Rotter
dam), Spijkerkwartier (Arnhem) en Terneuzen, 
zestig plaatselijke bewonersgroepen zich nationaal 
verenigd in het Nationaal Actiecomité Drugs
overlast dat begin 1997 een landelijke protestactie 
organiseerde. Sommigen noemen dit al 'de volks
opstand tegen een overheid die het nalaat op te tre
den tegen overlast. '4 

Crime capita] rif the world 
In de v s vormt nota bene een stad als N ew Y ork een 
inspirerend voorbeeld van overlast- en misdaadbe
strijding. Die stad is erin geslaagd een zodanige 
omslag in het functioneren van de politie tot stand 
te brengen dat niet alleen de geregistreerde mis
daad, maar ook de angst voor criminaliteit aantoon
baar is gedaald. De aanzet hiertoe werd gegeven 
door de benoeming van William Bratton tot 'police 
commissioner' door de republikein Rudolph W. 
Giuliani die in 1993 tot burgemeester van New 
York werd gekozen op grond van een stevig anti
misdaad programma. Bratton had in de jaren daar
voor naam gemaakt met zijn succesvolle strijd tegen 
de ordeverstoring in de metro van N ew Y ork waar
bij de overlast door zwervers en de verloedering 
door graffiti effectief werden beëindigd. In hun 
boek Fixing braken windows beschrijven Kelling en 

1. Evaluatie Politiewet 1993,Tweede 
Kamer 1996- 1997,25195. 
2. George L. Kelling en Catharine M. 
Coles, Fixin9 broken windows, New 
York,1996. 

3. Peter van Os en Frans Langhout, 
Searchin9 downstream; via oebiedsoerichte 
politiezorn op zoek naar legbaarheidskunst, 
Politie Gelderland-Midden in samen· 
werking met het Landelijk Selectie- en 

Opleidingsinstituut Politie 
(LSOP), 1996. 
4· Elsevier, 21 december 1996. 
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Coles deze succesvolle manier van 'taking back the 
subway'. De aanpak van de overlast in de metro 
leerde de politie, dat er een sterke relatie bestaat 
tussen overlast en misdaad. Veel bedelaars en zwer
vers in de metro bleken zich schuldig te maken aan 
'gewone' criminaliteit zoals diefstal en geweld. Iets 
soortgelijks trof men later aan toen in New York 
het verschijnsel squeeaeeinB (opdringerige autoruit
wassers op straat) aangepakt werd. De cijfers lieten 
zien, dat het bestrijden van die overlast ook een 
daling van de criminaliteit tot gevolg had. De nieu
we aanpak in New York heeft alle kenmerken van 
community policina. De nadruk ligt op overlast en 
angst die vooral door de context worden bepaald en 
niet door misdaadstatistieken, op preventie en op 
beheersing en herstel van de orde. De burgers spe
len een sleutelrol: zij bepalen in belangrijke mate de 
prioriteiten in de buurt en zij werken op voet van 
gelijkwaardigheid samen met de politie. De politie 
werkt decentraal waarbij de politieman de nodige 
beleidsvrijheid heeft, gericht op probleemoplos
sing. Publiek-private samenwerking wordt toege
juicht want in dit model werkt de politie immers 
voor en met de gemeenschap. De verschillen met 
het warrior-model zijn fundamenteel. De burger is 
hier geen consument van veiligheid die door politie 
en justitie wordt geproduceerd, maar partner. 

Kelling c.s. noemen een aantal basiselementen 
voor community policinB. Allereerst het besef dat de 
politie een brede taak heeft lopend van conflict
oplossing, hulpverlening en noodhulp tot orde
handhaving en boeven vangen. Verder de afhanke
lijkheid van de politie van de burgers voor gezag, 
informatie en medewerking. Essentieel is ook een 
zekere discretionaire bevoegdheid van de politie
man om problemen op te kunnen lossen. Politie
werk in een buurt is immers geen routinewerk, 
maar complexe arbeid die vraagt om improvisatie. 
Dit verdraagt zich niet met formalistische adminis
tratieve regels, maar vereist richtlijnen hoe te han
delen in bepaalde omstandigheden. In dat verband 
is ook van groot belang dat bevoegdheden zo laag 
mogelijk in de politieorganisatie worden gebracht, 
dat politieteams zoveel mogelijk met wijken sa
menvallen en dat de personele samenstelling van de 
eenheden enige stabiliteit heeft zodat de wijk de 

politieman ook daadwerkelijk kent. Daamaast is er 
sprake van een aanpak die voor algemene en 
specifieke gevallen wordt ontwikkeld in samen
werking met burgers, de gemeente en de private 
sector. Hoewel community policinB in vergelijking 
met het warrior-model 'soft' lijkt is het tegendeel 
waar. Hier is geen sprake van min of meer doelloos 
in auto's rondrijdende en ten opzichte van de bur
ger afstandelijke politie die vooral reageert op mel
dingen, maar van een proactieve politie die inte
greert in de wijk met wijkposten en die bewust 
kiest voor voet- en fietspatrouilles waardoor meer 
contact met de burger mogelijk is. In die aanpak is 
een éénmanssurveillance heel gewoon. 

Na aanvankelijke aarzelingen zijn in de vs steeds 
meer steden overgestapt op community policina. 

Naast New York vormen Chicago, Boston en 
St.Paul (Minnesota) goede voorbeelden. In vrijwel 
alle gevallen hebben de gemeenten tegelijkertijd 
fors geïnvesteerd in uitbreiding van de politiesterk
te. Zo had de voorganger van Giuliani in New 
Y ork, de democratische burgemeester Dinkins, de 
politie uitgebreid met 5ooo man. Giuliani deed 
daar nog een schepje bovenop. De New York City 
Police Department beschikt nu over 3 8 .ooo geiini
formeerde politiemensen. In New York heeft 
Bratton na zijn benoeming tot police commissioner het 
nieuwe fenomeen van de 'Crime control strategy 
meetings' geïntroduceerd. Iedere woensdag en 
vrijdagochtend van 7.00 uur tot 1o.oo uur komen 
de precinct cammanders van de 5 borouahs bijeen om 
de ontwikkeling van de criminaliteit tot op het 
niveau van de straat te bespreken. Op een levens
groot computerscherm zijn de jongste resultaten te 
zien en worden deze vergeleken met eerdere over
zichten. Gezamenlijk worden suggesties voor op
lossingen besproken. Weten en meten vormen 
hiermee de basis voor een succesvolle aanpak. De 
resultaten van de veranderingen die in New York 
zijn doorgevoerd kunnen na drie jaar al opmerkelijk 
worden genoemd. Sinds 1993 is de criminaliteit 
over de hele linie met 38 procent gedaald.5 De 
daling in 1996 ten opzichte van I995 was I6 pro
cent, dat is de grootste daling sinds het einde van de 
drooglegging. Was de crime capita/ of the world in 
199 I nog goed voor 2 2oo moorden, I 996 eindigde 

5. Verontrustend is wel dat in N ew 
York net als in de hele vs in afwijking 
van deze algehele daling van de crimina
liteit de jeugdcriminaliteit spectaculair 
stijgt. In Los Angeles zijn al bijna 

15o.ooo jeugdigen lid van een jeugd
bende. Van de 1785 moordzaken die 

jongeren sterk toe. Het aantal jongeren 
dat van geweldsdelicten wordt verdacht 
steeg in de jaren 1990- 1995 van 3500 
tot 65oo. (De Volkskrant, 29 januari 
1997)· 

in 1995 in LosAngeles plaatsvonden 
hadden 8o7 te maken met gangs. Ook in 
Nederland neemt de criminaliteit onder 
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met minder dan 1 ooo moorden. Dat is het laagste 
aantal sinds 1968 toen de stad nog 937 moorden 
registreerde. 6 

Nederland halverweee 
In Nederland hebben wij de afgelopen jaren belang
rijke stappen gezet op de weg naar een integraal vei
ligheidsbeleid. Daarbij heeft tot nu toe vooral de 
samenwerking tussen de betrokken partijen in het 
veiligheidsbeleid centraal gestaan. Sinds de reorga
nisatie van de politie in de eerste helft van de jaren 
'90 is de politie in ons land op een punt halverwege 
het warrior-model en het community polieins-model 
blijven steken. In een aantal regio's is een begin 
gemaakt met gebiedsgerichte politiezorg en soms 
ook met lokaal gebonden politiezorg. 7 Het zijn alle
maal stappen in de goede richting. Toch zou ook in 
Nederland overwogen kunnen worden om in 
navolging van de vs verder te kiezen voor een poli
tiemodel dat veel nadrukkelijker aansluit bij de per
ceptie en wensen van de burgers. 

Immers ook in ons land is zichtbaar dat het ver
trouwen van de burger in de effectiviteit van politie 
en justitie eerder is af- dan toegenomen. Kracht
dadige retoriek van het type war on crime en three 
strikes and you 're out (automatisch gevangenisstraf na 
drie misdrijven) zoals in de vs zal ook hier hooguit 
leiden tot meer en vollere gevangenissen, maar niet 
tot een herstel van vertrouwen. Beheersing en pre
ventie van criminaliteit is nog steeds een zichtbaar
der en geloofwaardiger resultaat dan veel repressie
ve activiteiten. 

Het terugdringen van onveiligheidsgevoelens 
blijft derhalve maatschappelijk de belangrijkste 
opgave voor politie, justitie en politiek. Zo bleek 
onlangs uit onderzoek uitgevoerd in de gemeente 
Almere dat ondanks het feit dat de objectieve en 
subjectieve veiligheid in deze stad in gunstige zin 
afsteekt tegen die in andere grote en middelgrote 
steden burgers ontevreden waren over het functio
neren van de politie in de wijken en over overlast in 
de wijk. 8 Daarom werd besloten om het wijkge
richte werken van de politie verder te versterken 
door het aantal wijkagenten uit te breiden, preven
tieprojecten meer wijkgericht uit te voeren en de 

wijkagenten fysiek onder te brengen bij de wijk
teams die verantwoordelijk zijn voor het wijkbe
heer. 

De eekazen bureemeester als crime-:fiehter 
Wanneer men de voorbeelden van een geslaagde 
aanpak in de v s nog eens bekijkt, dan vallen vier 
elementen op: verantwoordelijkheid, regels en 
richtlijnen, burgerparticipatie en samenwerking. 
Allereerst het thema verantwoordelijkheid. In de 
vs is de omwenteling bij de politie begonnen met 
de politisering van het veiligheidsvraagstuk. De 
politiek had in de loop van de tijd haar greep op de 
politie verloren als gevolg van politieke corruptie . 
Daardoor was de politie steeds meer zelfstandig 
gaan opereren. Burgemeester Giuliani in New York 
en zijn collega's Kurt L. Schmoke van Baltirnare en 
Frank Jordan in San Francisco zijn sprekende voor
beelden van burgemeesters die de aanpak van de 
criminaliteit op de politieke agenda plaatsten en 
daarvoor persoonlijk verantwoordelijkheid namen. 
Zij benoemden spraakmakende politiechefs die op 
hun beurt een omwenteling binnen de politieorga
nisatie tot stand brachten. Van hoog tot laag stond 
daarbij het begrip ownership voorop. Hetgeen bete
kent dat men persoonlijk verantwoordelijkheid 
neemt voor de oplossing van een probleem en daar
toe ook in de gelegenheid wordt gesteld. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de introductie van station 
manaeers in de metro van New York die verant
woordelijkheid kregen voor de situatie in hun sta
tion zowel op het gebied van ordehandhaving als 
van beheer en onderhoud. Door ook op het hoogste 
leidinggevende niveau het begrip ownership toe te 
passen kon de ingrijpende verandering van de poli
tie in een aantal Amerikaanse steden daadwerkelijk 
tot stand komen. In geval van succes zal de kiezer 
dit zonder meer belonen. Burgemeester Jordan 
ondervond in 1995 in zijn verloren verkiezings
strijd tegen Willie Brown in San Francisco dat wan
neer men er niet in slaagt duidelijk te maken dat de 
aanpak van de criminaliteit en bestrijding van de 
stedelijke degeneratie hand in hand gaan de kiezer 
niet zal schromen hem te laten vallen en een ander 
te kiezen. In 1997 voert Giuliani in New York cam-

6. International Herald Tribune, 21 
december 1996. Tevens: Elsevier, 1 1 
januari 1997. 
7. Het politiekorps Noord- en Oost
Gelderland kondigde onlangs aan de zes· 

tien basiseenheden te vervangen door 2 8 
lokale teams die zoveel mogelijk samen
vallen met de gemeenten en de beschik
king krijgen over een lokaal politie
bureau. (Binnenlands Bestuur, 

1ojanuari 1997). 
8. Kiezen rif delen;aevoelens onveiliaheid en 
oordeel politieoptreden in Almere, 
Anderssen Elffers Felix, Utrecht, 
december 1996. 
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pagne voor zijn herverkiezing met de sprekende 
resultaten van vier jaar burgemeesterschap in de 
hand. Het is de vraag of in het huidige Nederlandse 
bestel vergelijkbare fundamentele veranderingen in 
het werk van de politie wel tot stand te brengen 
zijn. Politiek kan nauwelijks van ownership worden 
gesproken. Landelijk liet de politiemiillster in de 
Tweede Kamer zelfs onduidelijkheid bestaan over 
de vraag wie de bevoegdheid heeft om een falende 
korpschef aan te pakken: de millister of de korpsbe
heerder. Op regionaal niveau is de zeggenschap 
over de politie langs twee lijnen verdeeld. Het 
beheer is in handen van de korpsbeheerder en de 
hoofdofficier van justitie die dit beheer delen met 
het regionale college van burgemeesters. Het gezag 
is in handen van de burgemeester voorzover het om 
openbare orde gaat en van de officier van justitie 
voorzover het om opsporing van strafbare feiten 
gaat. De recente 'Evaluatie Politiewet 199 3' ver
sterkt weliswaar de nationale invloed op de regio
nale korpsen maar is tegelijkertijd een typisch voor
beeld van Nederlandse moejenara. Er is veel voor te 
zeggen om gelijktijdig met de verdere ontwikkeling 
van community policinB in Nederland nog eens na te 
gaan of dat op langere termijn wel zonder gevolgen 
kan blijven voor de Nederlandse politieorganisatie. 
Zou de verkiezing van de burgemeester in steden 
met meer dan 1oo.ooo inwoners misschien toch 
een interessante optie zijn voor overlastbestrijding 
in deze steden? 

Reaels en rechters 
Een tweede thema wordt gevormd door de regels 
en richtlijnen. De bestrijding van de overlast in de 
Amerikaanse steden illustreert het belang van dui
delijke en openbare richtlijnen voor het politie
werk. Als één van de belangrijkste aanbevelingen 
noemen Kelling c.s. : 'prepare to win in court'. 
Bestuurders moeten zich ervan bewust zijn dat 
bestrijding van overlast vrijwel steeds de grenzen 
raakt van de fundamentele vrijheden van individu
ele burgers. Rechters zien erop toe dat die vrijhe
den gerespecteerd worden. Toen een rechter in 
New Y ork een maatregel tegen bedelen in de metro 
verwierp klonk de klacht 'who is this suburban 
judge who has never ridden a subway to teil New 
Yorkers what we have to endure'. Ook in Neder
land hoort men op gezette tijden de klaagzang van 
bestuurders en ambtenaren over 'juridisering van 
het bestuur' en tegen rechters die zich onvoldoende 

verdiepen in de problemen van bestuurders en op 
de stoel van de bestuurder gaan zitten. Kelling c.s. 
laten op overtuigende wijze zien dat zelfs in een 
land als de vs het mogelijk is een effectieve aanpak 
van de overlast te combineren met zodanig respect 
voor de fundamentele vrijheden dat daarvoor de 
steun van de rechter is te verwerven. De sleutel 
daartoe is dat men zijn huiswerk goed doet en laat 
zien dat de aanpak een onderdeel vormt van een 
algehele strijd tegen de verloedering van de stad, 
dat aan de hand van feiten aangetoond kan worden 
dat deze aanpak effect sorteert en dat er ook verant
woordelijkheid wordt genomen voor de sociale 
noden van de daders. Naast duidelijke en handhaaf
bare regels die het begrip overlast proberen te ver
duidelijken vergt beleidsruimte voor de individuele 
politieman ook dat er richtlijnen worden geformu
leerd voor het optreden van de politie in bepaalde 
omstandigheden. Bij community policina vormen 
deze richtlijnen in zekere zin een contract tussen 
politie en publiek, aangezien zij een neerslag zijn 
van de normen die een buurt stelt voor de samenle
ving in de wijk. Overlast is in wezen handelen in 
strijd met die norm. De burgers stellen op deze 
manier tegelijkertijd hun prioriteiten voor orde
handhaving in de buurt. 

Public-private partnership 

Het derde thema hangt hier nauw mee samen. 
Burgerparticipatie is het meest in het oog springen
de aspect van community policina. Er moet sprake 
zijn van werkelijke betrokkenheid van de wijk. 
Burgerinitiatieven en wijkcomité's zijn van cruciaal 
belang voor het succes van de bestrijding van over
last en daarmee van de onveiligheidsgevoelens. In 
Boston bestaan op dit moment al zo'n 6oo communi

ty crime controlaroups. Veel pogingen om tot commu

nity policina te komen stranden op de mate waarin 
de politie bereid blijkt de burger werkelijk invloed 
te geven op het politiewerk. Van Os c.s. wijzen als 
illustratie voor deze stelling op onderzoek waaruit 
blijkt dat drie van de vier Amerikaanse politiekorp
sen die claimen te kiezen voor community policinB de 
buurtbewoners de facto geen stem geven in het 
proces van het identificeren en oplossen van wijk
problemen. Ook in Nederland zal dit het meest 
weerbarstige punt in het veranderingsproces zijn. 

Een laatste thema is het daadwerkelijk invulling 
geven aan het begrip samenwerking tussen alle 
betrokken partijen. Op dat terrein is de afgelopen 
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jaren in ons land onder de vlag van integraal veilig
heidsbeleid al het nodige bereikt. ln de vs gaat die 
samenwerking in een aantal steden nog een stapje 
verder als het de relatie tussen politie en private 
sector betreft. ln de vs werken op dit moment 
ongeveer een half miljoen personen bij de politie. 
De private veiligheidssector is met anderhalf mil
joen personen driemaal zo groot. Ook in Neder
.land is het aantal personen dat werkzaam is in de 
particuliere beveiligingssector in een kleine 1 o jaar 
tijd gestegen van ruim 6ooo naar een kleine 1 8. ooo 

personen.9ln steden als Baltimoreen New York is 
gekozen voor intensieve samenwerking tussen de 
politie en de belangrijke private sector. ln Balti
more is een Public Safety Coalition gevormd tussen 
de Baltimore City Police Department en het 'busi
ness impravement district' (BID) dat wordt 
gevormd door leiders uit downtown Baltimore. De 
samenwerking heeft betrekking op uitwisseling van 
informatie, opleiding van de particuliere agenten en 
training in misdaadpreventie voor bedrijven. Ook 
in New York zijn goede ervaringen opgedaan met 
het fenomeen BID waarin het bedrijfsleven verant
woordelijkheid neemt voor verbetering van de 
fysieke toestand en bescherming tegen overfast in 

9. Pa u! Smit, De opmars van de Nederlandse 
misdaad,in: SEC, Tijdschrift over samen
leving en criminaliteitspreventie, 
december 1996. 
Io.Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum (wo oe)-

het betrokken gebied. Een aansprekend voorbeeld 
is het Grand Central Partnership dat samen met de 
politie de toestand in het zakendisctrict van midtown 

Manhattan verbeterde. In New York mogen parti
culiere beveiligingsagenten zelfs vingerafdrukken 
op objecten nemen als bewijsmateriaal. 

De criminaliteit heeft in Nederland inmiddels een 
niveau bereikt dat nog maar weinig verschilt van 
dat in andere westerse landen. Smit acht het op 
grond van een onderzoek van het ministerie van 
Justitie 10 aannemelijk dat als gevolg van de sterke 
mate van urbanisatie van Nederland de criminaliteit 
in ons land zal doorgroeien tot een, in internatio
naal perspectief, hoog peil. Het integrale veilig
heidsbeleid wordt in ons land terecht geprezen als 
een goede ontwikkeling in de terugdringing van 
misdaad en overlast. Toch waarschuwde minister 
Sorgdrager onlangs niet zonder reden voor zelfge
noegzaamheid. 1 1 Met het vooruitzicht van een ver
dere stijging van de criminaliteit is er voor ons dan 
ook zeker het nodige te leren van de ontwikkeling 
in een aantal Amerikaanse steden die erin geslaagd 
zijn de groei van de criminaliteit om te buigen in 
een opmerkelijke daling. 

Criminaliteit en handhavin9, Den Haag, 
1996. Aangehaald in Smit,o.c. 
1 1. Drentse Courant, 15 januari 1997. 
Aangehaald in Binnenlands Bestuur, 24 
januari 1997. 

De 
0 1 
De 



-
rbeeld 
net de 
1idtown 

parti
·ukken 

!Is een 
ilt van 
tet op 
ie van 
sterke 
,aliteit 
natio
veilig
en als 
g van 
nister 
elfge
l ver
ts dan 
celing 
tlaagd 
:en in 

INHOUD 

De Nederlandse elite 
Ondoorzichtig Brussel 
De Tobin-tax 

s 8<_0 5 •997 

BOEKEN 

Schets van de 
nationale elite 

Ido de Haan bespreekt: 

J .C.H. Blom, Buroer/ijk en Beheerst. 

Over Nederland in de twintieste eeuw. 

Amsterdam: Uitgeverij Balans, • 996 

Tegelijk met zijn aantreden als 
directeur van het Rijksinstituut 

voor Oorloosdocumentatie (RIOD) 

publiceerde de Amsterdamse 
hoogleraar in de Nederlandse 
geschiedenis Hans Blom een bun
deling van enkele van de opstel
len die hij de afgelopen jaren 
schreef. Minder dan in een eerde
re bundeling van zijn werk, Crisis, 

Bezettinoen Herstel (1989), heeft 
deze verzameling artikelen een 
overkoepelend thema. Het feit 
dat alle bijdragen op verzoek zijn 
geschreven en voor een deel zijn 
afgestemd op de vraag die Blom 
kreeg voorgelegd, draagt even
min bij aan de coherentie van 
deze bundel. Toch vormen de 
artikelen in Buroer/ijk en Beheerst 
een grotere eenheid dan de opzet 
ervan lijkt toe te laten, en werpen 
zij tezamen een nieuw licht op de 
Nederlandse samenleving in de 
twintigste eeuw. 

Die eenheid zit om te begin
nen in Bloms toon, die behalve 
beheerst ook verzoenend is, en 
voorbij alle gekrakeel en geruzie 
in het Nederlandse sociale en 
politieke leven, uitdrukking pro
beert te geven aan hetgeen de 
partijen verbindt. Conflicten zijn 
in Bloms optiek veelal 'minder 
gelukkig', als zij al niet op een 
misverstand berusten, en in ieder 

. geval nooit te begrijpen als een 
eenvoudige tegenstelling tussen 
twee kampen. Zo schetst Blom in 

het lange openingsartikel, over 
de geschiedenis van de v PRo, 

hoe in het ogenschijnlijk simpele 
conflict tussen 'progressieve pro
grammamakers' en een 'autori
taire directie' op zijn minst vier 
stromingen een rol speelden. Zij 
droegen bij aan het conflict dat in 
r 96 8 leidde tot een breuk, waar
na de protestantse vrijzinnigheid 
plaats maakte voor een libertaire. 
Het is dan weer kenmerkend 
voor Blom dat hij het karakter van 
die breuk relativeert. Net zoals 
bij andere gebeurtenissen in 'de 
jaren zestig', waarbij volgens 
Blom 'flink moet worden afge
dongen op het beeld van de grote 
ommekeer' (p. 24o), was het 
ontstaan van de nieuwe v PRo 

een breuk, die 'na onbewuste 
voorbereiding of liever na onbe
wust scheppen van voorwaarden 
in de jaren vijftig, zich eerst gelei
delijk en daarna sneller voltrok in 
de jaren zestig'. (p. 8o) 

Niet alleen in zijn stijl is Blom 
geneigd de eenheid boven de ver
deeldheid te benadrukken. Dat 
geldt ook voor de groepen die hij 
behandelt. Opnieuw biedt de ge
schiedenis van de VPRO de sleu
tel; het gaat hier om een onder
deel van het verzuilde omroep
bestel, waarvan de leiding en de 
leden altijd een voorkeur hebben 
gehad voor een nationale om
roep. Toen dat onbereikbaar 
bleek en de zendtijd op verzuilde 
basis verdeeld werd, kozen de 
vrijzinnig protestantse radioma
kers ervoor een bijzondere om
roep te worden, met als taak om 
de gehele samenleving te doorde
semen methet 'vrije geluid' en zo 
bij te dragen aan rede en bescha
ving. Zoals Blom in een (samen 
met C.J. Misset geschreven) 
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tweede opstel uiteenzet, sloot 
deze taakstelling nauw aan bij het 
zelfbeeld van de vrijzinnig prote
stanten. Tegenover het als 'bui
tenlands' beschouwde calvinis
me, zagen zij zich als erfgenamen 
van de Erasmiaanse vereniging 
van christendom en humanisme. 
In die hoedanigheid plaatsten zij 
zich niet alleen in de rekkelijke 
traditie van het Nederlandse re
gentendom, maar presenteerden 
zij zich ook als de ware vertegen
woordigers van de Nederlandse 
natie. 

Blom werpt zo licht op die 
leden van de Nederlandse elite, 
die zich bewust onttrokken aan 
de verdeeldheid van de verzuiling 
en vervuld waren van een waar
lijk nationale geest, zo niet roe
ping. In andere opstellen wordt 
dit beeld van deze nationale elite 
verder ingevuld. Zo wordt uit 
een opstel over de gijzelaars in 
Sint-Michielsgestel en Haaren 
duidelijk, hoe naast een perma
nente vrees, die met de executie 
van vijf gijzelaars bewaarheid 
werd, er onder de gijzelaars een 
geest van saamhorigheid ont
stond waarin dienstbaarheid aan 
de samenleving verbonden was 
met het idee een intellectuele en 
wellicht ook politieke voorhoede 
te vormen. 

Uit andere opstellen blijkt dat 
dit besef een elite te zijn kon lei
den tot een grote afstandelijkheid 
ten opzichte van de bevolking, en 
zelfs tot de arrogantie van de 
macht die alleen nog om zichzelf 
wordt uitgeoefend. Zo schetst 
Blom hoe na de bevrijding het 
spontane oprichten van monu
menten wordt verboden en de 
herdenking van bezetting en ver-
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volging door een coalitie van kun
stenaarsbonden en overheidsin
stellingen werd gereguleerd. Er 
ontstond hierdoor een tamelijk 
hoogdravende nationale herden
kingsretoriek, die bol stond van 
de 'hoge opdrachten' en 'zware 
beproevingen' die de 'nationale' 
elite zich gewoon was te stellen, 
maar weinig aansloot bij de oor
logservaring van andere Neder
landers. Het gevolg was dat de 
inzameling voor het nationale 
monument op de Dam mislukte, 
en dat Joden en andere slacht
offers van vervolging zich buiten
gesloten voelden, omdat zij zich 
niet herkenden in de voorstelling 
van het Duitse bewind als vooral 
een geestelijke beproeving, 
waaruit de natie versterkt naar 
voren was gekomen. 

De Nederlandse krijasmacht 
Een vergelijkbare afstand tussen 
elite en bevolking schetst Blom 
als het gaat om de rol van een 
ander nationaal instituut, de 
krijgsmacht. Hij laat in dat ver
band zien hoe de Nederlandse 
defensietop in staat was in de 
jaren vijftig een substantieel 
hoger budget op te eisen dan in 
omliggende landen, door een 
overdreven voorstelling te geven 
van de verplichtingen die Neder
land metdeNAvo zou zijn aange
gaan. Weliswaar speelde de angst 
voor het communisme ook een 
belangrijke rol bij de hoge defen
sie-uitgaven in deze periode, 
maar Blom laat zien dat opinie
peilingen uit deze periode uitwij 
zen hoe weinig de Nederlandse 
burgers zich om de toestand van 
de Nederlandse defensie bekom
merden. Hoewel de meeste 

Nederlanders het leger en de 
dienstplicht op zijn best als nood
zakelijk kwaad beschouwden, 
nam de legerleiding in 1954 toch 
2 2, 5 procent van de rijksuitgaven 
voor haar rekening. 

Hoe ten slotte afstand kan 
omslaan in de arrogantie van de 
macht, blijkt uit Bloms beschrij
ving van de Rekenkamer in oor
logstijd. De leiding daar was voor 
1940 in handen van sterk autori
tair georiënteerde 'mannen van 
de daad'. De leden van de Reken
kamer bleken ook onder Duitse 
bezetting slechts oog te hebben 
voor orde en gezag: 'Geschraagd 
door de overtuiging voor de 
samenleving belangrijk werk te 
doen, paste deze instelling zich 
nagenoeg probleemloos aan de 
nieuwe omstandigheden aan', 
concludeert Blom. (p. 1 3 o) 

Tot zover lijkt Blom het beeld 
te schetsen van een zelfbewuste 
nationale elite, die vaak met 
voorbijgaan aan de opvattingen in 
de overige lagen van de samenle
ving, op regenteske wijze leiding 
gaf aan die samenleving. Nieuw 
ten opzichte van de oudere 
historiografie is dat Blom laat zien 
dat deze elite niet zozeer het 
topoverleg vormde van de ver
zuilde samenleving, maar in zeke
re zin zonder achterban was. Zij 
presenteerde zich als vertegen
woordigers van een tamelijk abs
tract opgevatte natie, en achtte 
zich bij uitstek geschikt om uit
drukking te geven aan het Neder
lands geestesmerk. Die houding 
vindt Blom ten slotte ook terug 
bij zijn voorganger, L. de Jong, 
die zich niet alleen voor een 
historiografische taak gesteld zag, 
maar zich zonder schroom ook 
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opwierp als volksopvoeder, ge
roepen om in de vorm van een 
nationaal geschiedbeeld een dui
delijke morele leidraad te bieden. 

Dit beeld van een waarlijk 
nationale elite roept onmiddellijk 
de vraag op hoe deze in concreto 
leiding kon geven, als dat niet 
ging via de kanalen van de verzuil
de samenleving. Het antwoord 
daarop zit verscholen in de notie 
van 'burgerlijkheid'. In het laat
ste opstel, over de veranderende 
opvattingen over de vrouw, geeft 
Blom in kort bestek weer wat die 
Nederlandse 'burgerlijkheid' 
omvat. Behalve om het harmoni
euze gezinsleven, met de man als 
kostwinner en de vrouw als huis
moeder, draaide het daarbij om 
'gevoel voor orde en gezag, 
standsbesef, nationaal sentiment, 
arbeidszin, spaarzaamheid, en 
een hele reeks morele en fat
seensregels met (zelf)beheersing 
bij voorkeur als gemeenschappe
lijke noemer'. Deze burgerlijke 

Bestaat 'Europa'? 

Piet Dankert bespreekt: 

Alfred Pijpers, Kanonnen en boter, 

Beschouwinaen over oorlos en intearatie in 

Europa. Amsterdam: Jan Mets, 1996. 

Arendo Joustra, Het Hif van Brussel, 

Amsterdam: Prometheus, 1996. 

Een transparant Europa is ons al 
door menige Europese Raad be
loofd. Die belofte is nooit waar
gemaakt. Daarom is Arendo 
Joustra's Het Hif van Brussel een 
nuttige gids. De weg van Den 
Haag naar Brussel, de wegen in 
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en in sommige opzichten zelfs 
bekrompen moraal werd volgens 
Blom niet alleen door confessio
nelen aangehangen, maar gedeeld 
door alle leden van de verzuilde 
samenleving. Sterker nog, 'de 
verzuiling [kon J in haar concrete 
gestalte in Nederland (vier bevol
kingsgroepen die samen die ene 
Nederlandse natie vormen) voor
al zo'n succes hebben, omdat 
deze vier bevolkingsgroepen juist 
in dat burgerlijke cultuurpatroon 
zo'n sterke gemeenschappelijke 
grondslag hadden' . (p. 2 2 9) 

Samengevoegd met Bloms 
eerdere overwegingen, impli
ceert zijn werk dat het breed 
gedeelde burgerlijke karakter van 
deN ederlandse natie het noodza
kelijke complement was van de 
heerschappij van de nationale 
elite zonder eigen achterban. Dat 
levert ten slotte een andere 
optiek op de jaren zestig op: niet 
de ontzuiling per se is daarvan 
wellicht het meest doorslagge-

Brussel zelf, de mensen die je er 
tegenkomt, het staat er allemaal 
in. 

Joustra's waarnemingen, ge
daan tijdens een betrekkelijk kort 
verblijf als correspondent voor 
Elsevier, betreffen de eerste pijler 
van Maastricht, in de kern de 
oude EEG. Die beperking is ver
standig. Niet alleen omdat de 
GBVB-pijler (Buitenlands- en 
Veiligheidsbeleid) en de Jubi-pij
ler Qustitie Binnenlandse Zaken) 
in betekenis bij die eerste ver ach
terblijven, ook omdat hun andere 
structuur en afwijkende procedu-

vende kenmerk, zeker als men 
bedenkt hoeveel daarvan tot in 
onze dagen voortbestaat. Veel 
belangrijker zou wel eens kunnen 
zijn dat deze nationaal-burgerlij
ke consensus in het ongerede is 
geraakt. Bloms nieuwe positie bij 
het R 1 o D is daarvan een aardige 
illustratie. Waar De Jong zich 
nog opstelde als volksopvoeder, 
daar moet Blom constateren dat 
het huidige historiografische 
werk een morele functie ont
beert. Blom schildert de nationa
le geschiedenis in grijstinten, eer
der dan in zwart en wit, en maakt 
van de redelijke gematigdheid de 
historiografische deugd bij uit
stek. Maar is dat niet voor een 
deel ook de mentaliteit van de 
nationale elite? 

IDO DE HAAN 

is politicolooa en .filosoif en aanae
steld als onderzoeker in het s H w
project De Natiestaat. 

res alleen maar verwarring kun
nen wekken. In het Hif van Brussel 
komen we dus naast de Raad van 
Ministers ook de Europese Com
missie, het Europees Parlement, 
het Hof van Justitie en de Reken
kamer tegen. De mensen die er 
werken vormen 'het Hof'. 

De schrijver werkte eerder op 
het Binnenhof. De suggestie van 
een vergelijking tussen Den Haag 
en Brussel moet niet te ernstig 
worden genomen. Dat komt met 
name doordat Joustra in Brussel 
dan wel een Hof heeft aange
troffen, maar onzeker is van wie 
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het is. Bovendien twijfelt hij of 
Europa, 'het monster', wel be
staat. 

In ieder geval worden we over 
nut en noodzaak van dat Europa 
niet veel wijzer. Europese subsi
dies voor Flevoland of de rivier
dijken, de Antillenroute voor 
heffingsvrij in de Eu te importe
ren Surinaamse rijst, het zijn geen 
voorbeelden waarmee ik het nut 
van Europa, in het algemeen of 
voor Nederland, zou kunnen aan
tonen. Ze kunnen wel dienen om 
aan te geven hoe de Nederlandse 
lobby aan het Hof van Brussel de 
kassa open kan krijgen of met suc
ces geprobeerd heeft belastingin
komsten van de Eu in de zakken 
van rijsthandelaren terecht te 
laten komen. Ze maken duidelijk 
wie in Brussel waar over gaat. En 
dat is de kern van het boek. 

Europa wordt in het midden 
gelaten, maar de commissarissen 
en hun kabinetten, de ministers, 
de ambtenaren, de rechter bij het 
Europese Hof, het lid van de 
Rekenkamer, het beeld van met 
name de Nederlanders die in 
Europa vergaderen en besluiten 
komt goed uit de verf. Ook 
wordt duidelijk wie veel en wie 
weinig te vertellen hebben. Zo 
geeft Joustra terecht ruime aan
dacht aan een gezelschap dat de 
openlijke publiciteit mijdt, maar 
in Brussel zeer prominent aanwe
zig is, het Coreper. 'The Men 
who run Europe' vond de 
Financial Times niet ten onrechte 
van deze vijftien permanente ver
tegenwoordigers van de lidstaten 
bij de Eu. Formeel is de Raad van 
Ministers het hoogste orgaan in 
de Eu. In de praktijk zijn het vaak 
die vijftien ambassadeurs die, 
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hetzij via hun medewerkers hetzij 
rechtstreeks, tot op de stoel van 
de minister in de Raad toe, de 
dienst uitmaken. Hun macht 
schuilt in hun kennis: zij kennen 
de verhoudingen in het land dat 
ze vertegenwoordigen, maar ook 
de problemen van de veertien 
collega's waarmee ze dagelijks 
optrekken en de stand van zaken 
in de vele, door hun medewer
kers aangedragen, dossiers. 'Yes, 
minister'? De besten onder de 
pv's kunnen z:ich zelfs een 'No, 
minister' permitteren. 

DemocratiserinB van de Eu? 
Commissie, Hof, Parlement? 
Joustra ziet het goed, bij Coreper 
zit de meeste macht. Transparan
tie? Coreper zal de Europese 
Raad er naar laten blijven stre
ven. Transparantie tot het Core
per-niveau? Natuurlijk niet, de 
ambassadeurs zijn dan weer amb
tenaren. Hun macht beperken? 
Joustra verwacht dat 'de deelna
me van Oost-Europeanen de 
Europese Unie tot een snelle de
mocratisering dwingt.' Ik vrees 
het tegendeel. Meer ministers 
geeft minder ministeriële besluit
vorming, geeft meer Coreper! 
Ook lezing van Het Hif van Brussel 

kan tot geen andere conclusie lei
den. 

Democratisering is ook hele
maal niet nodig volgens Alfred 
Pijpers. In Kanonnen en boter, 

beschouwineen over oorlos en inte
aratie in Europa spreekt hij zelfs 
van 'een democratisch over
schot.' De meeste van deze soms 
prikkelende beschouwingen zijn 
eerder gepubliceerd en nu in 
drieën onderverdeeld. Het eerste 
deel betreft de gewelddadige 

voorgeschiedenis van de eenwor
ding, het tweede schetst de 
pogingen tot een Europese veilig
heidspolitiek te komen, het laat
ste gaat over de Nederlandse po
sitie in het Europese bestel. 
Leidraad is Kohls 'onaangename 
waarheid' dat 'die Politik der 
europäischen Einigung in Wirk
lichkheit eine Frage von Krieg 
und Frieden im 2 1. Jahrhundert' 
is. 

Hoe vrede en veiligheid te 
verzekeren? De schrijver betwij
felt of de uitbreiding van de Eu 
een middel is om tot een meer 
omvattende veiligheid te komen, 
zowel omdat het 'een misvatting 
is te denken dat een veiligheids
gemeenschap uitsluitend op nog
al economisch gerichte vormen 
van associatie kan rusten', als wel 
omdat het er niet naar uitziet dat 
de Frans-Duitse as en de Atlanti
sche regelingen voor een sterk 
uitgebreide Eu hetzelfde politie
ke draagvlak kunnen bieden als ze 
dat voor de huidige vijftien doen. 
Daar komt bij dat, hoewel het 
instabiliteitsprobleem in de 
Balkan met name door Eu-uit
breiding kan worden opgelost, er 
aan de eisen voor toetreding ech
ter nogjarenlang niet kan worden 
voldaan. 

Pijpers heeft het probleem 
van het politieke draagvlak van 
een uitgebreide Eu niet veel ver
der uitgewerkt. Het is wel een 
steeds urgenter kwestie die met 
slogans als 'solidariteit' of 'ver
diepen en verbreden' niet langer 
is af te doen. Een gemeenschap
pelijke defensie? De auteur ziet 
het niet gebeuren zolang 'via de 
Eu belangrijke economische doe
len verwezenlijkt kunnen wor-
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den'. Gemeenschappelijke bui
tenlandse politiek? Pijpers con
stateert 'de gemeenschappelijke 
wil tot een zekere afzijdigheid', al 
is het dan 'min of meer taboe 
daarvoor uit te komen'. De ont
wikkeling naar flexibiliteit, de rol 
van de natie in Oost- en in toene
mende mate ook weer in West
Europa, het is allemaal niet zo 
geruststellend. 

Tegelijk stelt Pijpers gerust 
doordat hij niet zo nodig moet: 
afzijdigheid is zo slecht nog niet, 
over Europa in ex-Joegoslavië 
moeten we niet klagen: de brand 
is mede dankzij Europa een bin
nenbrand gebleven en Sarajevo, 
ja, dat was toch vooral 'de jongste 

Instabiele valuta
markten 

Bart van Riel bespreekt: 

Mahbub ul Haq, Inge Kaul en lsabelle 

Grunberg(eds.), The Tobin Tax, coping 

withfinancial volatility, Oxford 

University Press 1996. 

De laatste jaren is de belangstel
ling voor het voorstel van Nobel
prijswinnaar James Tobin, om 
door nliddel van een transactie
belasting turbulenties op de valu
tamarkten te beperken, toegeno
men. De directe aanleiding hier
voor zijn de speculatieve aanval
len op het Europees Monetair 
Fonds en de Mexicaanse Peso in 
de eerste helft van de jaren negen
tig. Mondiale valutaonrust heeft 
een negatieve uitwerking op de 
econonlische groei. En zoals 
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pleisterplaats op de lange weg 
naar het anti-westers engage
ment.' 

In het derde deel - de titel 
'Een boerderij aan de Noordzee' 
is alweer een plaagstoot - wordt 
vooral de veranderde en nog 
steeds veranderende positie van 
Nederland in de groter wordende 
Eu belicht. Met name aan de 
'normalisering' van onze buiten
landse politiek wordt nogal wat 
aandacht besteed. Pijpers ziet die 
normalisering als een proces dat 
zowel beïnvloed werd door de 
verwerking van dekolonisatie
trauma's - tot '8 5 zo ongeveer -
als door het naar elkaar toegroei
en in de Eu. In die ontwikkeling 

Mexico moest ondervinden, kun
nen speculatieve aanvallen op hun 
munt voor individuele landen 
kostbare gevolgen hebben. 

The Tobin-tax, met bijdragen 
van vooraanstaande specialisten 
als Franke!, Kenen, Eichengreen 
en Wyplosz en Tobin zelf, poogt, 
in mijn ogen vaak bevredigende, 
antwoorden te vinden op de 
meest gehoorde bezwaren tegen 
de Tobin-tax en het bevat veel 
empirische informatie over wer
king en omvang van de mondiale 
valutamarkten. 

Tob in lanceerde zijn voorstel 
al aan het begin van de jaren 
zeventig. In die tijd werd het ech
ter compleet genegeerd. De ge
dachte om door nliddel van een 
transactiebelasting het specula
tieve element op financiële mark
ten te beperken gaat terug op 
Keynes. Om het verstorende ele-

past de nieuwe oriëntatie van ons 
buitenlands beleid op Bonn en 
Parijs. We beginnen het te leren. 
Maar bescheidenheid blijft het 
probleem. 'Zwarte maandag', de 
Nederlandse reacties op Dili, 
Srebrenica, de aankoop van 
Apache helikopters, we moeten 
nog veel leren. Ik kan het niet 
ontkennen: bescheidenheid siert 
de mens. Maar of het nu om 
Europa gaat of om Nederland, ze 
moeten wel weten dat we 
bestaan. 

PIET OANKERT 

Lid van het Europees Parlement voor 

de PvdA 

ment van korte termijn specula
ties op de lange temlijn investe
ringsbeslissingen terug te dringen 
beval hij in zijn Gel}eral Theory een 
belasting op aandelentransacties, 
zoals die toen in London bestond 
(en nog steeds bestaat), ook voor 
WallStreet aan. 

De stabiliserendejunctie van de 

Tobin-tax 

De omzetten op de internationale 
valutamarkten zijn enorm groot. 
Volgens schattingen ging er in 
april 1995 per dag genliddeld 
1 25o miljard dollar om. Tijdens 
perioden van heftige speculaties 
gaat het zelfs om een veelvoud 
van dit bedrag. Het overgrote 
deel van de transacties vind plaats 
tussen de financiële instellingen 
onderling. Bij maar een op de vijf 
transacties is een niet-financiële 
klant betrokken. Verder worden 
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de gekochte valuta nooit veellan
ger dan een week aangehouden. 
Het is met name dit korte-ter
mijn karakter van de meeste valu
tatransacties dat deze markt zo 
instabiel maakt. Op de korte ter
mijn baseren de handelaren zich 
hoofdzakelijk op extrapolatie van 
de bestaande trends. Hierdoor 
wordt kuddegedrag teweeg ge
bracht, dat tot grote schomme
lingen van de koersen kan leiden. 

De essentie van de Tobin-tax 
is dat korte-termijn transacties 
hiermee duurder gemaakt wor
den, terwijl de kosten voor het 
lange-termijn verkeer er nauwe
lijks door toenemen. Hoe meer 
transacties er per jaar gemaakt 
worden, hoe meer belasting er 
immers op jaarbasis betaald moet 
worden. Door het aantal korte 
termijn transacties terug te drin
gen kan de Tobin-tax bijdragen 
aan meer stabiliteit op de valuta
markten. Verder ontstaat er 
meer speelruimte voor de mone
taire autoriteiten. Vanwege het 
duurder worden van valutatrans
acties kunnen er namelijk ver
schillen tussen de internationale 
rentevoeten ontstaan. 

Tobins oorspronkelijke ge
dachten gingen uit naar een trans
actiebelasting van één tot een half 
procent van de waarde van de 
transactie. Dit is bij nader inzien 
echter te hoog. Door de smalle 
winstmarges in de valutahandel 
zal een transactiebelasting boven 
de half procent leidden tot een 
drastische afname van het aantal 
transacties, en zoals Frankel sug
gereert zelfs het karakter van de 
valutahandel veranderen. Een te 
sterke terugval van het aantal 
transacties op de markt zou desta
biliserend kunnen werken. In dit 
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boek wordt daarom van een 
Tobin-tax uitgegaan die een 
kwart tot een tiende procent 
bedraagt. 

Een belasting van deze orde 
van grootte verschaft de monetai
re autoriteiten echter een geringe 
speelruimte en zou George Soros 
niet weerhouden hebben om het 
Britse pond in I 99 2 aan te vallen. 
Toch moet het effect van zelfs een 
zo geringe transactiebelasting 
volgens de meeste auteurs in dit 
boek niet onderschat worden. De 
speelruimte van de monetaire 
autoriteiten om een andere ren
te-politiek dan elders te voeren, 
mag dan in deze situatie nauwe
lijks toenemen maar kan toch nog 
voldoende zijn om een ordente
lijke herschikking van de koersen 
te bewerkstelligen, voordat de 
financiële markten dit op een 
minder rustige manier afdwin
gen. En hoewel grote klappers op 
de valutamarkt, zoals die van 
Soros in I 99 2, er niet mee voor
komen worden, helpt een Tobin
tax wel in het voorkomen van de 
opbouw van spanningen op de 
valutamarkt, die uiteindelijk tot 
grote klappers kunnen leiden. 
Om het speculeren duurder te 
maken zouden er verder in tijden 
van grote spanningen op de valu
tamarkt, naast de Tobin tax, nog 
andere middelen kunnen worden 
ingesteld zoals een rente-vrije 
depositoverplichting voor bui
tenlandse ingezetenen. 

De opbrenasten van een Tobin-tax 

Zelfs een Tobin-tax van geringe 
omvang leidt, volgens de bereke
ningen in dit boek, al tot omvang
rijke belastingopbrengsten. Een 
belasting ter grootte van o, 2 5 
procent brengt naar schatting 

zo'n 290 miljard dollar per jaar 
op en een van o, I procent rond 
de I so miljard. Met deze belas
ting op grensoverschrijdend kapi
taalverkeer zouden grensover
schrijdende problemen als veilig
heid, vervuiling en armoede 
beter door de Verenigde Na ties 
kunnen worden aangepakt. 

Landen, zeker die zonder een 
belangrijk financieel centrum, 
zouden een groot gedeelte van de 
belasting zelf kunnen behouden. 
De toename van de kapitaalmobi
liteit maakt het voor afzonderlij
ke nationale staten steeds moeilij 
ker deze productiefactor te belas
ten . Met de Tobin-tax zou een 
stap kunnen worden gezet om 
gezamenlijk belastingsoevereini
teit terug te winnen. Wanneer 
landen een groot deel van de 
opbrengsten zelf mogen behou
den zullen ze ook een groter 
belang krijgen in de naleving 
ervan. 

BelastinaontwijkinB en de 
Tobin-tax 

De meest gehoorde reactie op de 
Tobin-tax is dat het een mooi, 
maar praktisch onuitvoerbaar 
idee is . De financiële markten 
zouden altijd wegen kunnen vin
den om de belasting te ontwijken 
door nieuwe producten te ont
wikkelen en de markten zouden 
altijd uit kunnen wijken naar lan
den die de belasting niet heffen. 
De discussie over de praktische 
uitvoerbaarheid van de Tobin-tax 
komt in dit boek dan ook ruim
schoots aan de orde. 

Peter Kenen presenteert in dit 
boek een gedetailleerd voorstel 
om ontwijking van de Tobin-tax 
zoveel mogelijk te beperken. Hij 
beargumenteert hiertoe aller-
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eerst waarom de belasting betaald 
zou moeten worden in de landen 
waar de handel plaatsvindt, en 
niet in het land waar het hoofd
kantoor van de bank is gevestigd 
of de afboeking geschiedt. Om te 
voorkomen dat de handel zich 
verplaatst naar landen die geen 
Tobin-tax heffen zouden transac
ties met deze landen eenzijdig 
moeten worden belast. Ontwij 
king naar afgeleide producten 
(derivaten) zou voorkomen kun
nen worden door ook deze pro
ducten te belasten. Voor de 
meeste technische problemen 
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verbonden aan toezicht en nale
ving van de Tobin-tax lijkt een 
oplossing gevonden te kunnen 
worden. 

Hoewel het Kenen-plan niet 
de medewerking van alle landen 
vereist, zouden in ieder geval de 
acht belangrijkste financiële cen
tra van dit moment er aan mee 
moeten doen. Gezien hun hete
rogeniteit blijft het een moeilijke 
politieke opgave deze landen van 
de noodzaak en de voordelen van 
een transactiebelasting te over
tuigen. Misschien zal deze taak er 
in de toekomst, na de volgende 

periode van mondiale valutaon
rust, gemakkelijker op worden. 
Want de verwachting is dat met 
de aanhoudende groei van de 
financiële markten ook de 
beweeglijkheid van deze markten 
verder zal toenemen. Het is niet 
uitgesloten dat we hiervan in de 
aanloop naar de E M u de eerste 
voorbeelden te zien krijgen. 

BART VAN RIEL 

beleidsmedewerker PvdA
Eurodeleaatie 

231 





s &..o 5 1997 

HET PUNT VAN VERTREK 5 

IN MEMORIAM HEIN DONNER 

(na hetzien van: Hein Donner - Ein Heldenleben, NPS, 2 1 augustus 1996, 2o.oo uur, Nederland 3) 

Gehouwen uit één blok, 
een kerel als een boom, 

log, zwaar van vlees en bot, 
het uiterlijk wat sloom, 
van afkomst rijk en hoog 

maar vaak zonder een cent, 
een tijger aan de toog, 

lui, bohémien, verwend, 
een pens als van een zwijn 

geschapen als een vat 
voor volle teugen wijn, 
leefde hij trots en groot 
de tijd die God hem mat 

en rookte zich stug dood. 

t 
J. VAN DER SLUIS 

Lokatie: Het Max-Euwe-plein in 
Amsterdam, waar nog wel een 
schaakbord in de stenen ligt, 
al zijn de helden van vroeger 

vertrokken en schijnt het plein, 
zo mooi gelegen, zijn beste tijd 

gehad te hebben. RB 

Foto: Johann~ Speltie 
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IJburg 
Uitbreiding NA v o 
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HOOFDEN & ZINNEN 

IJburg of een land 
zonder politieke strijd 

De Tweede-Kamerverkiezingen 
van mei 1998 werpen hun scha
duw vooruit. Recente verwikke
lingen in CDA en D66 rondom het 
lijsttrekkerschap wijzen er op, 
dat de voorbereidingen zijn be
gonnen. Men maakt zich op voor 
de strijd om de kiezer, een strijd 
die ongetwijfeld door velen van 
het etiket 'amerikanisering' zal 
worden voorzien. Ach, was er 
maar sprake van 'Amerikaanse 
toestanden', dan gebeurde er 
tenminste nog eens iets! Natuur
lijk, er is zat op te merken over 
Amerikaanse verkiezingscampag
nes, maar zo erg als in Nederland 
kan het niet zijn. Want de 
Nederlandse politiek kent hele
maal geen verkiezingscampag
nes. 

Waar gaat het om bij een poli
tieke strijd. In de kern is het heel 
simpel. A wil iets, B wil iets 
anders, en c wil eigenlijk hele
maal niks. In de campagne ver
kondigen A, B en c hun opvattin
gen. Ze verdedigen het eigen 
standpunt met kracht en wijzen 
op de onjuistheid en onwenselijk
heid van de standpunten van an
deren; ze proberen mensen te 
overtuigen van het eigen gelijk en 
te wijzen op de ongelukkige, 
foute, ja, mogelijk desastreuze 
keuze der anderen. Op die ma
nier, in een open strijd, tracht 
men zoveel kiezers achter zich te 
krijgen, dat de eigen plannen 
liefst integraal uitgevoerd kunnen 
worden, onder leiding van eigen 
mensen. 

En Nederland? Daar is alle 
politieke strijd in de kiem ge-

smoord. Onenigheid mag niet, 
meningsverschillen zijn onge
wenst, laat staan het felle politie
ke debat, de harde confrontatie, 
het openlijke conflict. Het aan
prijzen van de eigen politieke 
waar is hoogst verdacht, het aan
pakken van de tegenstander een 
zonde - zoiets doe je niet. 
Politieke strijd op zijn Neder
lands is het ontwijken van elkaar, 
en als dat niet lukt het pogen het 
toch vooral maar eens te worden, 
elkaar niet uit te sluiten en een
drachtig te werken aan een com
promis; iedereen krijgt een beet
je zijn zin want heeft vast wel een 
beetje gelijk. 

Deze aaneenschakeling van 
voor een campagne funeste hou
dingen en gedragingen laat zich 
illustreren aan de hand van het 
IJburg-referendum. De voor
waarden voor een echte politieke 
strijd waren daar, meer nog dan 
bij verkiezingen voor een verte
genwoordigend orgaan, voor
handen : een concreet en belang
rijk plan, heldere argumenten 
voor en tegen, een duidelijke 
keuze met dito gevolgen, en de 
winnaar zou winnen en de verlie
zer verliezen. Eindelijk een kans 
voor politici en andere betrokke
nen om een campagne te voeren! 

Het mocht niet zo zijn. Vanaf 
het moment dat de strijd ont
brandde - zeg: toen duidelijk 
werd dat de Vereniging Natuur
monumenten zich een serieuze 
tegenstander van de gemeente 
Amsterdam toonde - waren de 
verwijten en waarschuwingen 
niet van de lucht. Die waren niet 
zozeer gericht tegen inhoudelijke 
aspecten van het voor te leggen 
plan, maar hadden bovenal 
betrekking op de opzet en uitvoe-
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ring van de campagne zelf. De 
Amsterdamse burgemeester 
Schelto Patijn zette de toon: de 
bemoeienis van Natuurmonu
menten was ontoelaatbaar, al was 
het maar omdat het inzetten van 
betaalde krachten (een aantal 
werkstudenten, gedurende één 
weekeinde ... ) in een campagne 
volgens hem ondemocratisch 
was. 1 Patijn kreeg bijval van on
der anderen de politicoloog en 
campagne-deskundige Philip van 
Praag, die met de Amsterdamse 
burgervader betreurde dat men
sen waren ingehuurd voor het 
ophalen van handtekeningen. Hij 
deed een voorstel: stel een 
gedragscode in waarmee betrok
ken partijen afspreken af te zien 
van het kopen van reclamezend
tijd en het plaatsen van adverten
ties in dag- en huis-aan-huisbla
den. Laat ze afspreken af te zien 
van reclamebureaus, en laat de 
onafhankelijke referendumcom
missie toezicht houden op het een 
en ander. 2 Zeg nou zelf, wat is de 
Nederlandse politiek zonder 
onafhankelijke commissies. 

Ook de provincie Noord
Holland liet zien stevig geworteld 
te zijn in de Nederlandse politie
ke cultuur van schikken en plooi
en. Er was een fonds opgericht 
om een compromis - inderdaad, 
ja - mogelijk te maken tussen de 
voor- en tegenstanders van 
!Jburg. Noord-Holland trok de 
toezegging geld in het fonds te 
storten echter in 'vanwege het 

1. De Teleara<if, 1 3 januari 1997. Dat de 
gemeente Amsterdam vervolgens be
sloot om bijna een kwart miljoen te be
steden aan een extra(!) campagne over 
het referendum (de Volkskrant, 17 januari 
1997, ach, dat zal wel vanuit een heel 
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halsstarrige verzet van Natuur
monumenten tegen de bouw van 
IJburg' .3 Wee degene die niet 
inschikkelijk meewerkt aan het 
compromis! 

Kortom, over een brede linie 
werd de campagne rondom 
IJburg, die op een werkelijke slag 
om de kiezer dreigde te gaan lij
ken, betreurd, omdat het, in de 
voorzichtige formulering van 
NRC Handelsblad, ten koste zou 
gaan van de nuance en een 'digita
lisering van de discussie' zou 
betekenen.+ Hoe breed die linie 
was, moge blijken uit het feit dat 
zelfs voorzitter Pieter Winsemius 
van Natuurmonumenten het re
ferendum en de strijd om IJburg 
eigenlijk ten zeerste betreurde. 
Winsemius: 'Het is niet mijn eer
ste keuze. Sterker: ik vind het 
niks, helemaal niks.' Maar ja, hij 
moest wel, gedwongen door de 
gemeente Amsterdam, die niet 
'evenwichtig' met de belangen 
van Natuurmonumenten was 
omgegaan5- niet lang en redelijk 
genoeg heeft onderhandeld en 
overlegd. Een campagne als de 
voortzetting van overleg met 
andere middelen. 

Misschien de meest vergaan
de, welhaast perverse formule
ring van het idee dat een politieke 
strijd geen strijd is maar het ver
momde streven naar consensus 
en compromis, was een opmer
king in een verhaal over inspraak 
van burgers in Dordrecht. Ter
wijl !Jburg allang uit het nieuws 

ander perspectief moeten worden 
bezien. 
2. Philip van Praag, 'Gemeente kan zorg 
over referendum omzetten in daden', in: 
de Volkskrant, 2 2 januari 1997; zie ook 
Philip van Praag, 'Te weinig politici, te 

verdwenen is werd terloops, 
zoals slechts mogelijk bij vols
trekte vanzelfsprekendheden, 
gesteld: 'Waar het referendum 
over !Jburg de pro- en antagonis
ten in Amsterdam niet met elkaar 
verzoende [ ... ]'. 6 Een referen
dum als poging tot verzoening, 
een strijd tussen voorstanders en 
tegenstanders om toch vooral 
maar nader tot elkaar te komen? 
Zo'n opmerking, zo'n impliciete 
achterliggende verwachting ook, 
kan alleen maar in Nederland 
vlotjes uit de pen vloeien. 

De IJburg-campagne leek op 
een echte campagne, en de kri
tiek erop was dan ook niet mals. 
Vanuit de aloude traditie van 
schikken en plooien, overleg en 
compromis - niet zelden buiten 
het zicht van de gewone burger -
is die kritiek goed te begrijpen. 
Maar dat betekent wel, dat de 
campagne in de aanloop naar de 
Kamerverkiezingen een voor
zichtige, saaie, flauwe zal zijn. 
Niets zo gevaarlijk als onenigheid 
immers, en we moeten later ook 
nog met elkaar d~or één deur en 
om dezelfde tafel. Ik zal niet ein
digen met een verzoek om gena
deloosheid en scherpslijperij. 
Maar mag het - ook ik ben in 
Nederland opgegroeid - alstu
blieft een ietsje meer zijn? 

JOOP VAN HOLSTEYN 

Vakaroep Politieke Wetenschappen, 
Rijksuniversiteit Leiden 

veel spots', Het Parool, 15 maart 1997. 
3. de Volkskrant, 6 februari 1997 en 
1 o februari 1997. 
4 · NRCHandelsblad, 15maart 1997. 
5. Trouw, 15- 16 maart 1997. 
6. de Volkskrant, 15april1997. 
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Het gelijk van 
Bolkestein 

Er waren geen grote woorden 
gevallen in het NAvo-debat, al
dus premier Kok. Men kan zich 
de opluchting van de minister
president wel voorstellen: paars is 
blijkbaar geen moment in serieus 
gevaar geweest. Dat is positief. 
Aan de andere kant zijn er in het 
debat wel wat erg weinig woor
den gevallen over de wenselijk
heid van de uitbreiding van de 
NA v o en daarmee over de 
grondslagen van onze veiligheids
politiek. Dat is minder positief. 
De Tweede Kamer heeft, bewust 
naar het scheen, de kans laten 
lopen om een rol te spelen in het 
debat over de veiligheid van 
Europa. Men discussieerde voor
al over de preciese interpretatie 
van wat in Nederland dualisme 
was en hield daarbij steeds een 
half oog op de komende verkie
zingen. Buiten de Kamer over
heerste de vraag of Bolkestein 
nou was afgegaan of niet. Blijft 
natuurlijk de vraag waarom een 
politicus een debat begint waar
van hij aan zijn water kan voelen 
dat hij het onmogelijk kan win
nen. De enige verklaring lijkt te 
zijn dat Bolkestein het een 
belangrijk onderwerp vond en 
gewoon meende wat hij zei. 

Is die uitbreiding nou zo be
langrijk? De zestien landen die 
sinds I 949 de NOordatlantische 
Verdragsorganisatie vormen heb
ben de afgelopen so jaar op hun 
grondgebied geen oorlog ge
kend. Dit ondanks een langdurige 
en soms hevige Koude Oorlog 
tussen de twee rivaliserende we
reldmachten. Gedurende deze 

periode waren er aan beide kan
ten voldoende kernwapens om de 
gehele wereld meerdere malen te 
vernietigen en alleen al een 
nucleair conflict in Europa was 
waarschijnlijk uitgelopen op een 
van de grootste rampen uit de 
geschiedenis. Dit is, afkloppen 
natuurlijk, niet gebeurd. Er zijn 
zelfs een aantal min of meer ver
gaande afspraken gemaakt over 
de vermindering van het aantal 
kernwapens. Na een lange tijd 
van angst - in I 980 dacht vijftig 
procent van alle ondervraagden 
dat nog tijdens hun leven een 
kernoorlog zou worden uitge
vochten - schijnt Europa een vei
liger plaats te worden. 

Vanzelfsprekend is dat geen 
bewijs dathetzonder deNAvo in 
zijn huidige vorm allemaal heel 
anders was gegaan. Maar het lijkt 
toch niet onverstandig de NA v o 
hier tenminste enig voordeel van 
de twijfel te gunnen en deze te 
beschouwen als een belangrijke 
stabiliserende factor in Europa. 
Ingrijpende veranderingen in de 
structuur van de NA v o, zoals de 
uitbreiding met een aantallanden 
die tot voor kort nog tot het ande
re kamp werden gerekend, moe
ten kritisch worden beoordeeld 
op hun mogelijke effecten op de 
veiligheidssituatie. 

Onoverzichtelijke veiliaheid 
De Koude Oorlog eindigde in 
I 989 met de val van de Berlijnse 
Muur, of zo men wil met het uit
eenvallen van de Sovjet-Unie in 
I 991. Sindsdien is het denken 
over oorlog en vrede er niet een
duidiger op geworden. De we
reld van nu mist de overzichte
lijkheid van de strakke regie van 
de supermogendheden. Het 

machtsmiddel bij uitstek, de 
nucleaire afschrikking, lijkt veel 
van zijn kracht te hebben verlo
ren. De dreiging van een kernwa
penoorlog wordt door velen niet 
of nauwelijks meer als een reali
teit ervaren. Die opluchting is 
echter voorbarig. De meeste 
kernwapens zijn er immers nog. 
De hervatting van de Franse kern
proeven, tegen alle internationa
le druk in, bewijst dat sommige 
staten aan kernwapens nog wel 
degelijk een belangrijke rol toe
kennen. 

Hoe liggen de huidige krachts
verhoudingen? Lange tijd zijn de 
analyses van de krachtsverhou
dingen uitgegaan van een getals
matige overmacht aan conventio
nele strijdkrachten van het 
Warschaupact (inclusief overi
gens de troepen van landen als 
Polen, Hongarije en Oost-Duits
land). Deze overmacht werd ge
deeltelijk gecompenseerd geacht 
door beter opgeleide en (veel) 
beter bewapende troepen van de 
NA v o. Resterende krachtsver
schillen konden echter worden 
opgevangen door een eventueel 
gebruik van het kernwapen, 
indien nodig als eerste. 

In de huidige situatie zijn de 
Russische troepen al lang geen 
partij meer voor de NA v o. Het 
eens zo gevreesde Rode Leger is 
in totale verwarring en heeft ver
moedelijk nog geen tien procent 
van de slagkracht van tien jaar 
geleden. Omdat Rusland er wei
nig voor voelt om de status van 
supermogendheid op te geven 

· wordt het daardoor meer en 
meer afhankelijk van kernwa
pens. 

De druk van het leger om een 
einde te maken aan de politiek 
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overeengekomen reductie van de 
strategische kernwapens neemt 
dan ook sterk toe. Time citeerde 
onlangs een official van het 
Russische Ministerie van Defen
sie: 'We'll be a banana republic if 
we give up our M 1 R ved rnissiles. 
We won' t let that happen. ' 

Het bezit van de tactische 
kernwapens lijkt voor het Russi
sche leger echter nog belangrij
ker. De rollen zijn immers allang 
omgedraaid. Bij een eventueel 
conflict zullen niet de westerse 
strijdkrachten als eerste kernwa
pens moeten gebruiken om een 
zeker lijkende nederlaag te voor
komen maar de Russische. Zo'n 
conflict kan dan gemakkelijk 
escaleren tot regionale en zelfs 
mondiale dimensies. 

Rusland bezit nog 6ooo stra
tegische kernkoppen en enkele 
tienduizenden tactische kernwa
pens zijn verspreid over de diver
se legeronderdelen. De politieke 
controle over de strategische 
wapens lijkt redelijk verzekerd, 
die van de vele tactische kernkop
pen allerminst. Regionale com
mandanten hebben in hoge mate 
beslissingsbevoegdheid over de 
inzet ervan. 

De belangrijkste opgave van 
deze tijd is nog steeds om te voor
komen dat deze wapens worden 
gebruikt. Voor de strategische 
wapens ligt de oplossing vooral in 
de uitvoering en uitbreiding van 
deSTART-verdragen tussen Rus
land en vs. Hier lijkt nog steeds 
vooruitgang in te zitten. Voor de, 
minstens zo urgente, verminde
ring van de tactische kernwapens 
zijn aparte onderhandelingen no
dig en is de steun van het Russi
sche leger onontbeerlijk. Gezien 
de staat van de gedemoraliseerde 

Russische strijdkrachten, de in
stabiele regeringen en een gefrus
treerde bevolking is dit laatste 
niet zo gemakkelijk. 

Araurnenten tenen uitbreidino 

Hoe verhoudt zich deze opgave 
nu tot het voornemen van de 
NA v o tot uitbreiding? Door de 
uitbreiding van de NA v o zal het 
militaire krachtsverschil in de 
ogen van Rusland nog schrijnen
der worden. Met zijn directe 
inbreuk op de krachtsverhoudin
gen en, nog belangrijker, het psy
chologische effect op het Russi
sche leger en het volk kan het 
besluit tot uitbreiding van de 
NA v o een belangrijk obstakel 
worden voor de reductie van 
kernwapens. Alleen al om die re
den had de PvdA-fractie Bolke
stem moeten steunen in zijn kri
tiek op deN Avo-plannen. 

De PvdA heeft een lange tra
ditie van protest tegen kernwa
pens met als hoogtepunten het 
verzet tegen de neutronenbom 
en de kruisraketten. Aan deze 
traditie lijkt een einde te komen. 
Nu het kernwapenvraagstuk niet 
meer centraal in de maatschappe
lijke belangstelling staat lijkt het 
ook uit het zicht van de PvdA ver
dwenen. 

Een ander argument tegen 
uitbreiding is van meer algemeen 
politieke aard. Hoewel het in eer
ste instantie gaat om een beperkte 
uitbreiding gaan de plannen van 
de NA v o veel verder. In een 
recent interview liet de vorige 
secretaris-generaal van de NA v o 
Willy Claes er weinig twijfel over 
bestaan dat in de nabije toekomst 
alle staten van het voormalige 
Warschaupact en alle ex-repu
blieken van de Sovjetunie die dit 

wensen zouden kunnen toetre
den tot de NA v o. In Helsinki liet 
president Clinton deze optie 
nadrukkelijk open. Bij een derge
lijke uitbreiding ontstaat er ech
ter een geheel nieuwe situatie. 

Artikel t; 

De veiligheid van West-Europa 
tegen bedreiging van buiten af 
berustte de laatste 5o jaar in laat
ste instantie op artikel 5 van het 
NAVO-verdrag: 'Een gew\lpende 
aanval op een of meer van haar 
leden zal worden beschouwd als 
een aanval op allemaal'. De ver
dediging van West-Duitsland en 
Nederland kon leiden tot een 
kernoorlog tussen de vs en de 
Sovjetunie en daarmee tot de vol
ledige vernietiging van beide. 
Het werd, vermoedelijk terecht, 
gezien als voldoende aanleiding 
om er maar niet aan te beginnen. 

Op zich heeft er altijd twijfel 
bestaan aan de uiteindelijke be
reidheid van de vsomEuropa te 
verdedigen tot d~ laatste snik. 
Maar de gehele opzet van de 
NA v o, de aanwezigheid van 
Amerikaanse troepen, de voor
uitgeschoven Amerikaanse kern
wapens en de meermalen her
haalde garanties van de v s hebben 
de NAvo-strategie zo geloof
waardig gemaakt dat een eventu
ele aanvaller het risico van vergel
ding niet kon nemen. 

Na een uitbreiding van de 
NAvomet een aantal Midden- en 
Oosteuropese landen ligt dat alle
maal anders. Hetmoetals buiten
gewoon onwaarschijnlijk worden 
beschouwd dat de v s bereid zijn 
om voor de verdediging van Let
land een kernoorlog te riskeren. 
Artikel 5 zal zijn betekenis verlie
zen. Met de uitbreiding van de 
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NA v o wordt de atoomparaplui 
opgevouwen en staat Europa 
nucleair gesproken alleen. De 
kans is niet uitgesloten dat dit op 
termijn zal leiden tot een zelf
standige Europese kernmacht. 
De consequenties hiervan zijn 
nog onvoldoende doordacht. 
Zeker lijkt dat voor de middellan
ge termijn de veiligheidssituatie 
voor de Europese lidstaten van de 
NA v o eerder zal verslechteren 
dan verbeteren. 

De hier gevolgde benadering kan 
natuurlijk als onnodig alarmis
tisch worden afgedaan. Rusland 
heeft immers het communisme 
afgezworen, werkt op een groot 
aantal punten samen met het 
Westen, neemt deel aan NA vo's 
Partnership jor Peace en heeft wel 
wat anders aan het hoofd als een 
oorlog buiten de grenzen. Boven
dien is er een politiek verdrag tus
sen Rusland en de NA v o in de 
maak en zijn de goede verstand
houdingen tusen de wereldlei
ders in Helsinki weer eens beves
tigd. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat de behoefte aan een 
atoomparaplu door velen als ach
terhaald wordt gezien. Voor de 
korte termijn is dat wellicht 
waar. Maar veiligheidverdragen 
zijn er niet alleen voor de korte 
termijn! Rusland is nog steeds 
een groot land, met potentieel 
een groot en sterk leger en het is, 
na de vs, nog steeds de enige 
echte kernmacht in de wereld. En 
dat Rusland nu geen communis
tisch land meer is moge waar zijn 
maar de laatste 2 oo jaar zijn alle 
oorlogen tussen staten steeds 
oorlogen tussen kapitalistische 
staten geweest. Dat zegt dus wei
nig. Bovendien lijkt zich in 

Rusland geleidelijk een meerder
heid van (samenwerkende) com
munisten en nationalisten af te 
tekenen. Aan de pro-Westerse 
instelling van deze groepen kan 
zeer worden getwijfeld. 

We gaan hoogstwaarschijnlijk 
een periode tegemoet waarin de 
kans op een grote oorlog in 
Europa sterk is verminderd en er 
voor het eerst sinds lange tijd 
serieuze kansen zijn op stabiliteit 
en vrede. Maar we moeten die 
periode wel gebruiken om een 
duurzame veiligheidsrelatie op te 
bouwen tussen alle direct betrok
kenen. Het even snel gebruik 
maken van een zwakke periode 
van een van die betrokkenen 
trekt een zware wissel op toe
komstige samenwerking. Volk en 
leger van Rusland worden ge
sterkt in hun mening dat de her
vormingen alleen maar ellende 
en vernederingen hebben opgele
verd en de positie van Jeltsin's 
tegenstanders, communisten en 
nationalisten, wordt versterkt. 
Hoe zwaar dergelijke kwesties in 
Rusland liggen moge nog eens 
worden geïllustreerd aan het feit 
dat de positie van Gorbatsjov pas 
echt onhoudbaar werd toen hij 
akkoord was gegaan met het 
NA v o -lidlmaatschap van Oost
Duitsland. 

Kortom, de uitbreiding van 
de NA v o kan leiden tot een ver
traging van de reductie van de 
strategische kernwapens en zal 
vrijwel zeker nieuwe afspraken 
over tactische kernwapens frus
treren. Het betekent een verdere 
verdamping van de Amerikaanse 
nucleaire garanties en het ver
zwakt de positie van de pro-wes
terse krachten in Rusland. Bete
kent dit nu een afstand nemen van 

de recente afspraken in Helsinki? 
Vrij algemeen werden die onder
handelingen toch als een groot 
succes beschouwd. En Jeltsin is 
toch min of meer akkoord gegaan 
met de uitbreiding? De euforie 
van de meeste media acht ik 
inderdaad wat voorbarig. Meer · 
dan iets anders zijn de afspraken 
een bevestiging van de 
Amerikaanse suprematie. Jeltsin 
heeft eieren voor zijn geld moe
ten kiezen . Als deze afspraken 
echter mede leiden tot de ver
sterking van de communistische 
en nationalistische krachten in 
Rusland dan is er voor het 
Westen weinig gewonnen. Aan 
de andere kant zijn er natuurlijk 
een aantal verstandige afspraken 
gemaakt. De situatie in Rusland 
nu lijkt veel op die van Duitsland 
vlak na de oorlog. Economische 
en politieke steun hebben van dat 
land een stabiele en welvarende 
democratie gemaakt en een be
trouwbare bondgenoot. Steun 
aan de Russische economie, op
name in de G-7 en een politiek 
verdrag met de NA vo zijn voor 
het Westen gemakkelijke toezeg
gingen met de kans op aanzienlijk 
rendement. Voor Rusland bete
kenen ze een belangrijke voor
waarden voor grotere politieke 
stabiliteit. Dat de NA v o daar
voor aan Rusland een prijs vraagt 
is terecht. Alleen het prijskaartje 
dat de NA v o er aan heeft gehan
gen is het verkeerde. Niet in
stemming met de uitbreiding van 
de NA v o had het doel moeten 
zijn maar daadwerkelijke reduc
tie van de tactische en strategi
sche kernwapens. 

Een eisen Europees belana 
Nu de politieke mogelijkheden in 
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Nederland. Dat Nederland de 
voorgenomen uitbreiding met 
drie (?) nieuwe leden nog had 
kunnen tegenhouden moet als 
onwaarschijnlijk worden be
schouwd. Maar wat zou er zijn 
gebeurd indien de regeringspar
tijen hadden samengewerkt en in 
een motie een aantal duidelijke 
randvoorwaarden aan de uitbrei
ding van de NA v o hadden 
gesteld? Men kan hierbij denken 
aan een beperking van het aantal 
nieuwe leden van de NA v o tot 
maximaal drie (de eerste uitbrei
dingsronde is ook de laatste!), aan 
de eis tot nadrukkelijke herbeves
tiging van artikel 5 van de NA v o 
door alle leden en aan koppeling 
van economische steunmaatrege
len aan Rusland aan medewer
king aan de verdere reductie van 
kernwapens. Dat stond wel niet 
in de motie van Bolkestein maar 
dat had in een gezamenlijke motie 
wel kunnen staan! 

Nederland zou dan een eigen 
en wellicht afwijkend geluid heb
ben moeten laten horen in de 
NA v o . Vooral ministers van 
Buitenlandse Zaken· lijken daar 

vaak erg veel moeite mee te heb
ben. En zeker na de akkoorden 
van Helsinki zou een afwijkend 
standpunt wel een beetje erg als 
mosterd na de maaltijd zijn over
gekomen. Toch was er voor zo'n 
kritische opstelling heel wat te 
zeggen. Namens de NAVO on
derhandelde de president van de 
vs; en hij alleen. De uitkomsten 
van de onderhandelingen weer
spiegelen dan ook in hoge mate de 
Amerikaanse belangen. Vermin
dering van de strategische wa
pens, overeenstemming over het 
ABM-verdrag en uitbreiding van 
de NA v o met een aantal Euro
pese lidstaten. Voor de huidige 
Europese leden zijn de resultaten 
mager. De tactische kernwapens 
worden niet fundamenteel aan
gepakt, Rusland wordt (onnodig) 
verder gefrustreerd en de koppe
ling met de v s komt op de tocht te 
staan. Alle reden dus voor een 
eigen Europees geluid. 

Ik geloof overigens niet dat 
het kabinet door zo'n motie in 
ernstige moeilijkheden was ge
raakt. Het kabinetsstandpunt is 
een 'behoedzame uitbreiding van 

de NA v o'. Dat is zeker niet het
zelfde alsdeNAvo-plannen zoals 
die nu bekend zijn. Ook het kabi
net wilde dus wel enig tegen
wicht bieden. De meningsver
schillen waren zeker overbrug
baar. Bovendien was een breed 
gedragen motie wellicht de steun 
in de rug geweest die het kabinet 
in het internationaal overleg 
nodig had gehad als ze metter
daad die behoedzaamheid wilde 
bepleiten. 

Het heeft niet zo mogen zijn. 
Het debat bleef oppervlakkig, de 
motie was onzorgvuldig en er was 
vooral oog voor de partijbelan
gen. De kans voor de PvdA om 
(samen met de v v o, nou en?) een 
bijdrage te leveren aan de Euro
pese veiligheid is niet benut. In de 
haast om de boodschapper te ont
hoofden is het kind met het bad
water weggegooid. Gaat partij
politiek tegenwoordig echt voor 
Europese veiligheidspolitiek? 

JULES DE WAART 

PvdA-Kamerlid (tevens lid van de 
NAvo-Assemblee) van 198 I tot 
1986 
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De wielklem is inmiddels een vertrouwd herkenningspunt in de 
moderne stad. Menig autobezitter heeft hier ervaring mee opgedaan. 
Zoals iedere plaag heeft ook de wielklem zijn overtreffende trap: de 
takelwagen met foutparkeerder in de touwen. Wie zijn geparkeerde 
auto niet meer aantreft, rest slechts een tocht naar een afgelegen par
keerterrein, waar helers in overheidsdienst hun buit aan rechtmatige 
eigenaren terug verkopen. 

Alle ergemis over deze 'innovaties' bij automobilisten kan echter 
niet verhelen dat het parkeerbeleid een succes is. Het herstelde wets
besef van de parkeerder is voor de overige verkeersdeelnemers een 
zegen. En ook de autobezitter zelf profiteert mee. Hij kan warempel 
weer een parkeerplaats vinden. Met dank aan de Dienst Parkeer
beheer. Als er één terrein is waar de roep om herstel van gezag tot 
succes heeft geleid, dan is het hier. Het wereldbeeld van de calcule
rende burger is opnieuw bevestigd. Dat is goed voor de gemoedsrust 
van een econoom, maar dit terzijde. 

Het succes heeft parkeerbeheer echter ook tot een onderwerp van 
politiek gehakketak gemaakt. Parkeerplaatsen zijn een schaars goed 
geworden en vertegenwoordigen dus een toenemende waarde. 
Omdat de meeste plaatsen zich op openbaar terrein bevinden, worden 
gemeenten slapend rijk, althans, dat zou kunnen. Weliswaar is de 
Dienst Parkeerbeheer vaak een winstgevend bedrijf, maar de politiek 
wil dat liever niet (laten) weten. Toen onlangs een beleidsambtenaar 
parkeerwachters opriep om meer te verbaliseren vanwege een drei
gend tekort op de begroting, was het huis te klein. Parkeren mag geen 
melkkoe zijn, zo is het adagium. Dit adagium is in mijn ogen bezopen. 
Waarom zou het gemeentebestuur zijn uitgaven niet mogen dekken 
met de opbrengst van pakeervergunnïngen? Dergelijke heffingen heb
ben een belangrijke functie. Zij brengen vraag en aanbod op de par
keermarkt met elkaar in overeenstemming. Als dat toevallig geld 
oplevert, dan is dat mooi meegenomen. Natuurlijk begrijp ik het pro-

• bleem van gemeenten. Zij willen niet het imago hebben dat zij via het 
parkeerbeleid lastenverzwaring opleggen. De indruk kan makkelijk 
ontstaan dat het gemeenten alleen daarom te doen is. Het extra geld 
loopt makkelijk weg in nog meer nutteloze ambtenarij. Echter, wat is 
er tegen om het extra geld in te zetten voor een verlaging van de 
onroerend zaak belasting? Anders dan het parkeerbeleid, dat bijdraagt 
aan de regulering van de parkeermarkt, leidt de onroerend zaak belas
ting alleen maar tot verstoring van de markt. Huizen worden ten 
onrechte duurder, investeringen in onroerend goed worden erdoor 
afgeremd. Op deze manier zou het ook niet langer nodig zijn om 
bewoners bij het parkeerbeleid voor te trekken boven bedrijven en 
bezoekers. Via de onroerend zaak belasting worden zij immers 
gecompenseerd voor de extra lasten. 

Deze stelregel heeft bredere toepassing. Laat de overheid haar 
bezittingen beter uitbaten. Het veilen van radiofrequenties of van lan
dingsrechten op Schiphol, om maar eens twee voorbeelden te noe
men, zijn een doelmatiger manier om schaarse goederen te verdelen 
dan ingewikkelde vergunningenstelsels. Dat een dergelijk beleid geld 
oplevert is dus mooi meegenomen. Dat geld kan dan worden gebruikt 
voor belastingverlaging, want belastingen leiden slechts tot marktver
storing. 

Parkeren 
mag een 
melkkoe 

.. 
ZIJn 

COEN TEULINGS 

Redacteur s &.P 
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De nieuwe sociale kwestie is een 
hypothese die men als volgt kan 
verwoorden. Het fundamentele 
probleem, is dat er niet langer 
werk is voor iedereen. Laat staan 
een stabiele, goedbetaalde job en 
alles wat daar ooit bijhoorde, 
zoals een behoorlijk pensioen. 
Misschien kan men zelfs spreken 
van een groeiende groep van 
'economisch overtolligen', men
sen- overwegend laaggekwalifi
ceerden - die nog nauwelijks van 
enig conventioneel economisch 
nut zijn in de nieuwe 'informa
tie-economieën'. Het traditione
le sociale beleid staat blijkbaar 
onvermogend. Europa weet 
geen weg met de massawerk
loosheid: uitkeringen voorko
men extreme financiële armoe
de, maar zijn kostelijk en realise
ren geen sociale integratie (inte
gendeel). De vs en Groot
Brittannië weten niet wat te 
doen met de workina poor, de 
mensen die twee of drie jobs 
hebben en nog te weinig verdie
nen om aan de armoede te ont
snappen. 

Het falen van het beleid is, zo 
kan men vrezen, meer dan een
voudigweg een probleem van 
institutionele inertie. De poten
tiële oplossingen zijn immers 
voorhanden: gesubsidieerde te
werkstelling, loonsupplementen 
of misschien wel een basisinko
men. Maar dergelijke oplossin
gen vereisen reële, permanente 
en zichtbare solidariteit. Het 
probleem is dat de 'winnaars' in 
de informatie-economieën (die
genen met stabiele, goedbetaalde 
jobs) weinig geneigd lijken tot 
het opbrengen van deze solidari
teit; ze verzetten zich tegen hoge 
belastingen en de meest getalen
teerden stemmen met hun voe
ten. Dat geldt ook voor bedrij
ven: die willen lagere loonkos-

s &..D 6 1997 

SOCIALE POLITIEK 

EEN VLAAMS-NEDERLANDSE 

TAALSTRIJD? 

Eennieuwe 
sociale 

kwestie?* 

IVE MARX 

Als assistent verbonden aan het 

Centrum voor Sociaal Beleid, 

UniversiteitAntwerpen (UFSIA) 

ten, minder sociale lasten, min
der regulering. De race to the bot

torn is, zo lijkt het althans, allang 
begonnen. Internationalisering 
doet nieuwe ongelijkheden ont
staan en beperkt tegelijkertijd de 
beleidsruimte om hier iets tegen 
te doen. 

Tot zover en in grote lijnen 
de rudimentaire versie van wat 
men 'de nieuwe sociale kwestie' 
zou kunnen noemen, die ik hier 
heb geformuleerd als een compi
latie van populaire bekommer
nissen omtrent de toekomst van 
de welvaartsstaat. Wat is hier nu 
van aan? In tal van boeken en arti
kelen lezen we hoe internationa
lisering, technologisering en de 
industrialisering samenspannen 
tegen de lagergekwalificeerden. 
De argumenten zijn bekend; 
robots nemen de jobs aan de 
band over, computers doen het 
administratieve routinewerk en 
massaproductie wordt gereloca
liseerd naar Oost-Europa of 
elders. Voor de lagergekwalifi
ceerden blijven op termijn - zo 
voorspellen sommigen toch -
enkel nog plaatsgebonden laag
betaalde dienstenjobs over: in de 
schoonmaak, horeca, bewaking, 
etc. Sommigen spreken al over 
het nieuwe 'dienstenproletari
aat'. In landen met hoge mini
mumlonen dreigt massale werk
loosheid onder laaggeschoolden. 
Bovendien, de traditionele ar
beidsverdeling tussen man en 
vrouw lijkt plaats te maken voor 
een arbeidsverdeling op basis van 
opleiding. Hooggeschoolde kop
pels cumuleren steeds meer de 
voordelen van goedbetaalde, sta
biele jobs, terwijllaaggeschoolde 
koppels steeds frequenter werk
loosheid of laagbetaalde jobs cu
muleren. 

Vele van deze aannames zijn 
intuïtief aantrekkelijk en zelfs 
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theoretisch plausibel. We laten de theoretische 
argumenten hier voor wat ze zijn en we zetten een 
aantal feiten op een rij. Een eerste vaststelling is 
deze: de tewerkstelling in de geïndustrialiseerde 
wereld - men zou beter zeggen de 'deïndustrialise
rende' wereld - groeide sneller in de decennia na 
1 9 7 3 dan gedurende de zogeheten 'gouden' jaren 
zestig, zeker in verhouding tot de economische 
groei. Er zijn belangrijke verschillen tussen landen, 
maar het punt is dat economische groei niet intrin
siek 'job-arm' is, bijvoorbeeld omwille van de 
robotisering en informatisering. Het is ook een 
misvatting dat er in Europa geen banen bijkomen . 
Doorgaans presenteert men de cijfers als volgt: in 
de vs kwamen er de laatste 25 jaar meer dan 5o mil
joen banen bij, in Europa nauwelijks meer dan 5 
miljoen. Nu, dergelijke absolute cijfers zijn erg 
misleidend, omdat de vs een sterkere bevolkings
aangroei kende. Dat verklaart bijna de helft van het 
verschil. Maar belangrijker is dat in Europa veel 
meer jobs verloren gingen in de industriële en agra
rische sector, waardoor de creatie van nieuwe 
banen veel zwakker lijkt dan in de vs. In België 
alleen verdwenen over de laatste 2 5 jaar meer dan 
een half miljoen jobs in de industrie en de bouw; er 
kwamen minstens evenveel banen bij in de dien
stensector . De jaarlijkse pro capita jobaangroei in 
de dienstensector, tussen 197 3 en 1990, bedroeg 
1 . 5 procent in Noord-Amerika en 1. 3 procent in de 
(toenmalige) Europese gemeenschap. Zijn dat 
overwegend slechtbetaalde jobs? Daarvoor zijn 
weinig aanwijzingen. Tijdreeksen tonen aan dat de 
loonsongelijkheid over de laatste 15 jaar verrassend 
stabiel bleef in continentaal Europa (in België en 
Duitsland nam deze zelfs wat af). In de Verenigde 
Staten en in Groot-Brittannië is de loondispersie 
wel op een dramatische wijze toegenomen. lange 
tijd leek het dat men in een land zoals de v s de 
'naakte' gevolgen observeerde van de internationa
lisering, de robotisering en de deïndustrialisatie. 
Tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar de sterke 
groei van de inkomensongelijkheid in de vs lijkt 
toch vooral een gevolg te zijn van 'locale', institu
tionele en politieke omstandigheden, zoals de sterk 
gedecentraliseerde toonzetting, in combinatie met 
de tanende invloed van de vakbonden en de erosie 
van de minimumlonen. De enorme toename van de 
loondispersie in Groot-Brittannië over een zeer 
korte tijdsperiode, namelijk het einde van de jaren 
tachtig, lijkt ook in de eerste plaats een resultante 
van politieke ingrepen in de arbeidsmarkt. 

Het punt dat ik hier wil maken is dat er geen indica
ties zijn voor een universele en een onvermijdelijke 
toename van de ongelijkheid. Maar de werkloos
heid is natuurlijk wel sterk toegenomen in Europa, 
vooral gedurende het eind van de jaren '7o en de 
eerste helft van de jaren tachtig. In de meeste lan
den steeg de werkloosheid wat sterker bij laag
gekwalificeerden dan bij de hogergekwalificeerden: 
dat was bijvoorbeeld het geval in België, Duitsland 
en Frankrijk, maar ook en zelfs vooral in Groot
Brittannië en de Verenigde Staten. 

Massawerkloosheid en loonerosie (maar ook 
socio-demografische trends zoals de bloei van het 
aantal éénoudergezinnen), hebben geleid tot een 
toename van de armoede, zo wordt dikwijls 
beweerd, omdat het beleid niet, te weinig, te laat of 
ongepast heeft gereageerd op de proliferatie van 
nieuwe sociale risico's. Een meer dan plausibele 
hypothese. Tijdreeksen laten echter zien dat in wij
wel alle OESo-landen de reële levensstandaard van 
de armste gezinnen toenam over de laatste 1 o à 1 5 
jaar, behalve in de vs (een langere tijdreeks is voor 
de meeste landen niet beschikbaar) . Ook de relatie
ve armoede nam nauwelijks toe, behalve in Groot
Brittannië, waar er een spectaculaire toename was. 
In sommige landen observeert men echter een lich
te stijging van de armoede onder actieve gezinnen, 
vooral gezinnen met kinderen. De impact van de 
sociale zekerheid op de armoede is vrijwel overal 
toegenomen of minstens stabiel gebleven. In de 
meeste landen was er over de jaren tachtig dan ook 
een aangroei van de sociale uitgaven, overigens ook 
in die landen waar de meest virulente ideologische 
kritiek werd geuit op de welvaartsstaat. 

Deze vaststellingen zijn erg belangrijk. Als de 
sociale zekerheid faalt, als de publieke steun voor 
de welvaartsstaat afbrokkelt, als de internationale 
concurrentiestrijd inderdaad leidt tot een race to the 

bottom, dan zijn de gevolgen tot nu toe nog niet echt 
evident. Doemverhalen over het nakende einde van 
de Westerse welvaartsstaat zijn hoogstwaarschijn
lijk nogal voorbarig. Internationale concurrentie 
mag dan wel intenser worden, er zijn vooralsnog 
weinig aanwijzingen dat dit een dramatische impact 
heeft op de primaire irtkomensverdeling of op het 
vermogen van individuele landen om een doelmatig 
sociaal beleid te voeren. Nu staan de Westerse wel
vaartsstaten onmiskenbaar voor aanzienlijke uitda
gingen, maar die verschillen nogal van land tot land, 
of beter gezegd, van welvaartsregime tot welvaarts
regime. We maken een korte internationale tour en 
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ik groepeer landen volgens de ondertussen klassie
ke indeling van Esping-Andersen, die mijns inziens 
erg nuttig blijft voor de interpretatie van empiri
sche uitkomsten, met name dan op het vlak van 
tewerkstelling en armoede. 

Waarom het Anaelsaksische modelaeen navolaina 
verdient 

Lage minimumlonen, flexibele lonen, lage uitke
ringen, weinig belemmeringen bij aanwerving en 
ontslag; dit leek lange tijd de weg naar meer jobs. 
De theoretische argumenten waren erg aantrekke
lijk. Een organisatie zoals de oE s o laat tot op de 
dag van vandaag niet na de Europese landen aan te 
manen tot meer deregulering en lagere uitkerin
gen. Er is ondertussen een fascinerend natuurlijk 
experiment voorhanden en dat heet natuurlijk 
Groot-Brittannië. Nu is het gemakkelijk het Britse 
voorbeeld op een sloganeske wijze te gebruiken, 
omdat de kloof tussen de Thatcheriaanse belofte 
(werk en welvaart voor iedereen) en de hedendaag
se realiteit zo schrijnend is. De realiteit is dat het 
erg moeilijk is de impact van beleid te scheiden van 
'exogene' factoren. Maar de feiten blijven wat ze 
zijn. De gestandaardiseerde werkloosheidsgraad in 
Groot-Brittannië over de eerste helft van de jaren 
negentig was gemiddeld 9%, meer dan in 
Duitsland, Nederland en zelfs België. Er waren in 
I995 minder mensen aan het werk in Groot
Brittannië dan in I 9 8 o en het aantal huishoudens 
zonder arbeidsinkomen is verdubbeld. De I o% 
hoogstbetaalden zagen hun lonen met meer dan 
5oo/o stijgen OVer grofweg de laatste I 5 jaar 1 de 
lonen van de laagstbetaalden stegen nauwelijks. De 
relatieve armoede is gestegen van 9% in I98o naar 
ongeveer 2 2% nu, veruit de sterkste geregistreerde 
armoedestijging in de oE s o- landen. 

Voorstanders van wat we voor het gemak het 
Angelsaksisch model noemen verwijzen graag naar 
het 'Amerikaanse jobmirakel'. Er kwamen veel 
jobs bij, daarover kan geen twijfel bestaan. Maar 
wat was de opbrengst? De reële lonen zijn nauwe
lijks gestegen en vele Amerikanen werken nu voor 
een loon dan 2o of 30% lager ligt dan 25 jaar gele
den. De vs is het enige OEso-land waar de reële 
levensstandaard van de armste gezinnen effectief 
achteruit ging. Ongeveer 2o procent van de actie
ven leeft in armoede - ongeveer vier keer meer dan 
in België of Nederland - ondanks het feit dat ver
houdingsgewijs meer mensen aan het werk zijn, 
dikwijls twee of drie jobs hebben en veel langer 

werken. De mobiliteit uit de armoede is, zo blijkt 
uit longitudinaal onderzoek, aanzienlijk kleiner dan 
in de meeste Europese landen. 

Dit lijkt een erg hoge 'prijs' - als men dat zo 
mag interpreteren - voor een tewerkstellingsgraad 
die iets hoger is dan in de meeste 'Rijnlanden'. Een 
laagbetaalde Amerikaan verdient, in koopkracht
termen, ongeveer de helft van een laagbetaalde 
Duitser. Over de jaren tachtig zag de laagbetaalde 
Amerikaan zijn reëel inkomen met bijna I 5% ach
teruit gaan, dat van de laagbetaalde Duitser ging er 
met 25% op vooruit. Toch was, over de laatste I5 
jaar, de werkloosheid bij mannen in Duitsland 
gemiddeld wat lager dan in de vs. Eén verklaring 
voor deze ogenschijnlijke paradox is dat de over
heid en de bedrijven in Duitsland veel meer en veel 
effectiever investeren in scholing en opleiding. 
Duitse bedrijven lijken ook meer geneigd in de 
opleiding van hun werknemers te investeren, pre
cies omdat de arbeidsmarkt relatief rigide is. In de 
v sis een relatiefhoog aandeel van de beroepsbevol
king laaggekwalificeerd, waardoor extreme flexi
biliteit noodzakelijk is om de werkloosheid laag te 
houden. Omdat de werkloosheid laag blijft, dankzij 
de extreme flexibiliteit, ontbreekt de politieke 
druk om meer in menselijk kapitaal te investeren. 
Ondernemers zijn weinig geneigd in de opleiding 
van hun laaggekwalificeerde werknemers te inves
teren omdat het personeelsverloop zo groot is. Wat 
de verklaring ook is, er bestaat zeker niet zoiets als 
een simpele afruil tussen lage lonen en· werkloos
heid. 

Ondanks de extreem lage lonen is de niet
tewerkstelling onder lagergeschoolden in de vs 
sterk toegenomen. Ook in Groot-Brittannië blijft 
de langdurige werkloosheid erg hoog, ondanks de 
afschaffing van de minimumlonen en een verre
gaande deregulering van de arbeidsmarkt. De rede
nen blijven onduidelijk. Lage lonen maken werk 
minder aantrekkelijk. Misschien nemen werkge
vers laaggeschoolden niet langer aan, zelfs niet voor 
een uiterst laag loon. Een belangrijke factor, vooral 
in Groot-Brittannië, is ongetwijfeld het sterk mid
delen-getoetste uitkeringsbeleid. Hoe lager de 
lonen in verhouding tot de uitkeringen, hoe meer 
mensen in de armoedeval terecht komen. De 
armoede in de v s en het Verenigd Koninkrijk is 
trouwens zo hoog, niet alleen omdat er zoveel 
'working poor' zijn, maar vooral ook omdat er 
zoveel niet-tewerkgestelde actieven in armoede 
leven. 
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Zoals ik eerder opmerkte, recent onderzoek lijkt 
aan te tonen dat de sterke toename van de ongelijk
heid in landen zoals Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten · niet zozeer een gevolg is van 
onvermijdelijke marktkrachten, maar veeleer van 
een verzwakking of zelfs een moedwillige afbouw 
van arbeidsmarktsituaties. Zowel de Verenigde 
Staten als Groot-Brittannië ondervinden op een wat 
tragische wijze de gevolgen van een nogal doctri
nair geloof in de idee dat zoveel mogelijk vrije 
markt en zo weinig mogelijk overheid een glorierijk 
pad biedt naar werk en welvaart voor iedereen. Het 
Angelsaksisch model zit duidelijk op een doodlo
pend spoor: nog meer flexibiliteit, nog lagere uitke
ringen nog minder overheidsuitgaven zal geen 
sociale vooruitgang brengen. Een koersverandering 
zal echter niet gemakkelijk zijn. Mensen ervaren de 
groeiende ongelijkheid misschien wel als onrecht
vaardig, maar de realiteit lijkt ook te zijn dat grote 
delen van de middenklasse niet bereid zijn hogere 
belastingen te betalen voor betere collectieve voor
zieningen, waarvan ze geen gebruik kunnen maken 
(om wille van het selectieve karakter) of waarvan ze 
geen gebruik willen maken (bv. de slechte kwaliteit 
van ondergefinancierde publieke scholen). Vooral 
in Groot-Brittannië dreigt een perverse neerwaart
se spiraal van steeds meer selectiviteit. De toestand 
in de VS laat zien tot wat dit kan leiden: de kwaliteit 
van publiek onderwijs in de armere schooldistricten 
is beneden alle peil, miljoenen hebben geen toegang 
tot elementaire gezondheidszorg en voedselbonnen 
zijn zowat de enige bron van sociale bescherming 
voor vele niet-bejaarden in armoede. De recente 
'Welfare Reform Bill' die nu ook financiële hulp 
aan alleenstaande moeders beperkt in de tijd is het 
voorlopige en nogal trieste dieptepunt van deze 
evolutie. 

Het Rijnlandmodel: ambivalente uitkomsten 

In de meeste 'Rijnlanden' is de inkomenspositie van 
de kostwinner met relatief succes gevrijwaard. De 
reële lonen zijn over de laatste 2 S jaar met minstens 
de helft toegenomen (Nederland is, zoals we 
weten, enigszins een uitzondering) en de loondis
persie bleef nagenoeg onveranderd. De massale 
jobuitstoot in de industrie werd opgevangen door 
de sociale zekerheid (bv. brugpensioenen in België, 
w A o in Nederland). Werkloosheid onder 'kost
winners' blijft relatieflaag. Deze tweesporenstrate
gie van stabiele, goedbetaalde jobs voor de werken
den, met name dan de kostwinner, en relatief gene-

reuze uitkeringen voor vele van de niet-werkenden 
is in één opzicht onmiskenbaar succesvol gebleken: 
de levensstandaard is vrij sterk gestegen (met name 
in vergelijking met de vs) en de annoede nam nau
welijks toe. Er zijn twee belangrijke problemen. 

Ten eerste, er is een harde kern van langdurige 
werkloosheid. Dit is inderdaad een bijzonder hard
nekkig probleem: in Nederland bijvoorbeeld kwa
men er honderdduizenden banen bij over de laatste 
jaren, maar het waren vooral schoolverlaters en 
herintredende vrouwen die van die banengroei 
profiteerden, niet de langdurig werklozen. Er is de 
wat verbijsterende vaststelling dat de langdurige 
werkloosheid zelfs toenam. Ook de ervaring van 
eind jaren tachtig suggereert dat zelfs een sterke 
economische groei de langdurige werkloosheid niet 
zal doen verdwijnen. Een macro-economisch stu
ringsbeleid is waarschijnlijk geen oplossing voor de 
structurele werkloosheid. 

Ten tweede, de tewerkstellingsgraad bij vrou
wen blijft erg laag. Ter illustratie: in Noorwegen en 
Zweden is meer dan 70 procent van de vrouwen op 
actieve leeftijd an het werk, in Duitsland en 
Nederland ongeveer SS procent, in België slechts 
46 procent. De hoge kostwinnerslonen, culturele 
factoren en - daarmee samenhangend - beleidsfac
toren hebben onwaarschijnlijk een dempend effect 
op het vrouwelijk arbeidsaanbod (denk aan het 
huwelijksquotiënt in België of de afgeleide rechten 
in de sociale zekerheid). Dit is in de eerste plaats 
een emancipatorisch vraagstuk. Feit is ook dat vele 
gezinnen wel degelijk een tweede inkomen nodig 
hebben om een modale levensstandaard te verwer
ven. In 199 2 waren er in België meer 'thuiswerken
de vrouwen' financieel bestaansonzeker dan uitke
ringsgerechtigde werklozen. De tewerkstelling 
blijft erg laag bij relatief laaggekwalificeerde vrou
wen (een vrij omvangrijke groep overigens); in 
België heeft minder dan de helft tussen de 2S en 4S 
jaar een arbeidsinkomen. Geschoolde koppels 
cumuleren dus dikwijls twee relatief goedbetaalde 
jobs, terwijl laaggeschoolde koppels doorgaans 
bestaan uit een kostwinner met een benedenmodaal 
arbeidsinkomen en een niet-werkende partner. 
Vooral omwille van dit cumulatie-effect op gezins
niveau is annoede in België zo geconcentreerd 
onderlaaggekwalificeerden. 

Nederland toont hoe het anders kan. Midden 
jaren tachtig lag de vrouwelijke tewerkstellings
graad op eenzelfde niveau als België. Als België de 
Nederlandse tewerkstellingsgroei over de laatste 
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I o jaar had bijgehouden dan waren hier nu ruim 
25o.ooo vrouwen meer aan het werk. Het 
Nederlandse recept is bekend: De Nederlandse 
kostwinner heeft fors loon ingeleverd, is minder 
uren gaan werken, maar honderdduizenden gezin
nen hebben er een tweede inkomen bijgekregen. 
Voor veel gezinnen kwam de loonmatiging dus fei
telijk neer op een intra-familiale transfer van inko
men en werk. Nederland heeft dus arbeid en inko
men herverdeeld op een enorme schaal, drijft weg 
van het kostwinnersmodel en beweegt althans in 
dat opzicht in Scandinavische richting. 

De limieten van het Scandinavische model 
Als we in België eenzelfde tewerkstellingspercenta
ge als Denemarken, Noorwegen of Zweden zouden 
realiseren dan waren er nu ruim I miljoen mensen 
meer aan het werk. Veel meer vrouwen zouden een 
persoonlijk inkomen hebben, het tweeverdieners
gezin is de norm, werk is evenwichtiger verdeeld 
over de actieve bevolking en de armoede onder de 
actieven is gering. Een actieve, geëmancipeerde 
samenleving is wel degelijk een realiseerbaar pro
ject, zonder dat men daarvoor noodzakelijkerwijs 
de prijs van meer ongelijkheid moet betalen. Maar 
het vergt herverdeling op een enorme schaal. Het 
Scandinavische 'paradigma', als men het zo mag 
noemen, is onmogelijk kort te beschrijven, omdat 
de verschillen tussen de landen onderling nogal aan
zienlijk zijn en vooral omdat macro-economisch 
beleid, loon- en uitkeringsbeleid, fiscaal beleid enz. 
op een complexe wijze interacteren. Kenmerkend 
is uiteraard de grootschalige gesubsidieerde 
tewerkstelling in de publieke sector. Er zijn twee 
belangrijke vraagstukken. Het eerste betreft econo
mische kost. De crisis van het genoemde Zweedse 
model aan het begin van de jaren negentig bracht de 
verborgen economische kosten van een beleid van 
massaal gesubsidieerde tewerkstelling aan het licht, 
zo beweren althans de critici. Zweden is zowat het 
enige land dat over een aantal decennia volledige 
tewerkstelling heeft kunnen realiseren bij een zeer 
hoog participatieniveau, inclusief een hoge effec
tieve tewerkstelling bij de laagstgekwalificeerden. 
Maak laaggekwalificeerde arbeid financieel aantrek
kelijk, door looncompressie en door subsidies, zo 
argumenteren de critici, en mensen zijn minder 
gemotiveerd om in scholing en opleiding te investe
ren of om een job te zoeken buiten de gesubsidieer
de laagproductieve sector. Mensen uit de relatief 
hoogproductieve marktsector worden zelfs aange-

zogen naar de publieke sector en zoiets leidt op ter
mijn tot een structurele erosie van de productivi
teit. Dit leidt dan weer tot een collectieve verar
ming, zelfs indien de inkomensongelijkheid stabiel 
blijft. Critici van het Zweedse model verwijzen dan 
naar het feit dat de Zweedse economie tussen I 97 3 

en I992 slechts groeide met 33% terwijl dat voor 
de EG bijna so% was. Nu biedt de crisis van het 
Zweedse model uiteraard geen sluitend bewijs dat 
economische krachten onvermijdelijk samenspan
nen tegen een beleid dat aan iedereen -zelfs de 
minstproductieven- een behoorlijk betaalde job wil 
bieden. Sommigen zullen zich zelfs heftig verzetten 
tegen een dergelijke conclusie. De oorzaken van de 
crisis van het Zweedse model blijft onderwerp van 
een levendige controverse onder economen. 

Een tweede vraagstuk betreft de politieke houd
baarheid. De economische kost mag dan wel 
betwistbaar zijn, de budgettaire kost is dat duidelijk 
niet. Een activerend arbeidsmarktbeleid naar 
Scandinavisch model vergt zonder enige twijfel een 
brede en robuuste maatschappelijke bereidheid tot 
het betalen van hoge belastingen en het aanvaarden 
van looncompressie. Opnieuw lijkt het voorbeeld 
van Zweden te illustreren dat er limieten zijn aan de 
solidariteit. Reeds vanaf het begin van de jaren 
tachtig bleek het moeilijk de sterke looncompressie 
te handhaven (wat gedeeltelijk werd opgevangen 
met devaluaties). Het begin van de jaren negentig 
bracht niet alleen een economische crisis maar ook 
een politieke crisis van de welvaartsstaat: De zwak
ke economische groei en de stijgende belastings
druk bleken uiteindelijk een te hoge prijs, zelfs in 
een land waar meer dan elders de reële solidariteit 
en de ideologische homogeniteit leek te bestaan om 
een beleid van volledige tewerkstelling mogelijk te 
maken. Nu Zweden sinds enkele jaren een sober
heidsbeleid is gaan voeren is niet alleen de werk
loosheid de hoogte ingeschoten tot ongeveer I 3%; 
met name is de werkloosheid bij laaggeschoolden 
op enkele jaren tijd meer dan vervijfvoudigd. 

Maar de arbeidsparticipatie in de Scandinavische 
landen, ook in het nu herstellende Zweden, blijft 
hoger dan in de meeste andere oESo-landen, inclu
sief de zo arbeidsgeoriënteerde Angelsaksische lan
den. Er zijn, zoals gezegd, aanwijzingen dat er 
zowel economische als politieke limieten zijn aan 
de expansie van de collectieve sector. Maar open 
economieën zoals Denemarken en Zweden zijn, 
ondanks het feit dat nog steeds bijna 6o% van het 
nationaal inkomen naar de overheid gaat, niet 
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onmiddellijk economische puinhopen te noemen. 
Als er een economische limiet is aan de expansie 
van de welvaartsstaat, dan lijkt die wel behoorlijk 
hoog te liggen. De steun voor een sterk uitgebouw
de welvaartsstaat en voor een actieve arbeidsmarkt
politiek blijft verrassend sterk in alle Scandinavische 
landen . 

Politiek in een tijdperk van verhoosde verwachtinaen 

Ik heb de rudimentaire versie van de 'nieuwe socia
le kwestie' verworpen. Er zijn tot nu toe weinig 
aanwijzingen dat (primaire) inkomel).songelijkheid 
op een dramatische wijze toeneemt, zeker in landen 
met sterke arbeidsmarktinstituties en een sterk uit
gebouwde welvaartsstaat, zowel in actieve zin 
(onderwijs) als in passieve zin (uitkeringen). Er zijn 
vooralsnog weinig aanwijzingen dat de verscher
ping van de internationale concurrentie leidt tot 
een onvermijdelijke race to the bottom. Eén reden is 
dat de intensiteit van de internationale handel, 
vooral met de zogenaamde lage-lonen-landen sterk 
wordt overschat. Maar een andere reden - zo kan 
men argumenteren - is dat sterke arbeidsmarkt
instituties en een doelmatig sociaal beleid veeleer 
een economie versterkt dan verzwakt. Dit is mis
schien wat sterk uitgedrukt, maar recent onderzoek 
toont in elk geval aan dat een sterk uitgebouwde 
welvaartsstaat nauwelijks een aantoonbaar negatie
ve impact heeft op economische groei of op de 
'competitiviteit' van een land. Het is misschien niet 
de vraag of we de welvaartsstaat kunnen behouden 
zoals ze is, dan wel of en hoe we aan de toenemen
de verwachtingen tegemoet kunnen komen. We 
staan aan het begin van een tijdperk waarin nage
noeg iedereen een betaalde job wenst, bij voorkeur 
een volwaardige, zinvolle job met een behoorlijk 
loon en decente arbeidsvoorwaarden. Volledige 
tewerkstelling in de ondertussen mythische 'gou
den' jaren zestig betekende, zoals Frank Vanden
broucke in zijn bijdrage terecht opmerkt, tewerk
stelling van de kostwinner. In die zin kennen we 
nog steeds een toestand van bijna volledige tewerk
stelling. De verwachtingen ten aanzien van het 
beleid zijn nu veel hoger. In veel opzichten leven 
we- ik parafraseer nu de titel van een bekend boek
niet in the era rif diminished expectations, maar in een 
tijdperk van verhoogde verwachtingen. Dit zijn de 
uitgangspunten voor het beleid: 1. We evolueren 
naar een toestand van volledige arbeidsparticipatie; 
zowat iedereen op actieve leeftijd zal zich binnen 
afzienbare tijd aanbieden op de arbeidsmarkt, zij 

het niet noodzakelijk op zoek naar een voltijdse, 
levenslange job. 2. Daarenboven, een tweede inko
men is voor de meeste gezinnen een noodzaak om 
een modale levensstandaard te verwerven. 3. De 
arbeidsmarkt, zoals ze nu institutioneel is ingebed, 
heeft zelfs niet bij benadering het vermogen om aan 
de vraag naar jobs tegemoet te komen, vooral dan 
de vraag vanwege laaggekwalificeerde vrouwen, 
die nu 'als laatste' tot de arbeidsmarkt toetreden. 

Een adequaat aanbodondersteunend beleid -
bijvoorbeeld goedkope, toegankelijke kinderop
vang binnen en buiten de schooluren - is aantoon
baar doelmatig en betaalbaar. Een echte 'moderni
sering' van de sociale zekerheid en de fiscaliteit is 
op termijn onvermijdelijk. Een basispensioen, om 
maar één voorbeeld te geven, zou veel van de huidi
ge problemen met onregelmatige en deeltijdarbeid 
oplossen, en zou waarschijnlijk het effectieve 
arbeidsaanbod stimuleren. Maar de echte vraag is 
hoe we de vraag naar relatieflaagproductieve arbeid 
kunnen stimuleren op een wijze die sociaal doelma
tig is. Er zijn in theorie allerlei opties, zoals direct of 
indirect gesubsidieerde jobs in de zorg naar 
Scandinavisch voorbeeld. Maar we spreken hier let
terlijk over honderdduizenden op zoek naar werk. 
Velen zullen budgettaire (oftewel politieke) 
onhaalbaarbeid opwerpen en anderen economische 
onwenselijkheid (verwijzend naar Zweden). 

Misschien is een herijking van de continentaal 
Europese arbeidsmarktinstituties op termijn onver
mijdelijk wil men de markt voor laaggekwali
ficeerde arbeid ontsluiten op een wijze die enigszins 
in verhouding staat tot het aanbod. Veel arbeids
marktregulering is - zo kan men argumenteren -
immers nog gericht op de bescherming van het 
gezin via de kostwinner. Ik geef dit hier ter overwe
ging. Het blijft immers erg onzeker in welke mate 
meer flexibele werktijden en lagere effectieve mini
mumlonen kunnen leiden tot meer laagproductieve 
banen en dus meer tweede inkomens. Deregulering 
heeft in Groot-Brittannië veeleer geleid tot meer 
ongelijkheid dan tot meer werk. 

Misschien is er een middenweg. In Nederland 
wordt flexibilisering niet opgelegd, maar onder
handeld binnen een sociaal overlegmodel. Mis
schien laat deze formule toe de voordelen van 
flexibiliteit te oogsten en de nadelen te compense
ren. Eén van de meest recente stappen in Neder
land is de verlaging van de laagste cAo -schalen naar 
het niveau van het wettelijk minimumloon met het 
oog op de creatie van meer eenvoudig werk. Het 
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Nederlandse loonmatigingsbeleid is in elk geval 
aantoonbaar succesvol geweest in het tegemoetko
men aan de sterk gestegen vraag naar betaald werk. 
Over de laatste 15 jaar kwamen er in Nederland 
ongeveer één miljoen jobs bij. Maar we moeten 
duidelijk zijn over de opbrengst van het Neder
landse beleid. Nederland is dankzij dat extra mil
joen arbeidskrachten niet welvarender geworden 
dan België. De relatieve armoede is vrij stabiel 
gebleven en de inkomensongelijkheid is zelfs wat 
toegenomen, vooral tijdens de tweede helft van de 
jaren tachtig. Alleenstaanden en de nog zeer talrijke 
éénverdienersgezinnen hebben de volgehouden 
loonmatiging natuurlijk gevoeld. Evenmin zorgde 

de immense jobgroei voor een substantële daling 
van de langdurige werkloosheid. De opbrengst is 
vooral van sociale en emancipatorische aard. Dit is 
geen triviale opbrengst in een maatschappij die zich 
kan veroorloven wat meer prioriteit te geven aan 
herverdeling dan aan groei. België houdt nogal hals
starrig vast aan het kostwinnersmodel, ondanks de 
schuchtere pogingen om via premies arbeidsherver
deling te promoten. Nederland kiest veel radicaler 
voor een arbeidsbestel waarin arbeid, maar ook 
vrije tijd evenwichtiger is verdeeld over de actieve 
bevolking. Om die reden verdient Nederland 
navolging. 

* De bijdragen van Ive Marx, Ad Melkert, 
Frank Vandenbroucke en Piet de Rooy 
zijn een bewerking van inleidingen, 
gehouden op de studiemiddag 'Sociale 
bescherming. Van vangnet tot trampo
line naar werk ... ? Een Belgisch
Nederlandse Confrontatie'. Deze bij 
eenkomst vond plaats op 7 april 19 9 7, 

Auditorium Gemeente krediet, Brussel. 
Aan deze bijeenkomst werkten verder 
mee: Louis Vanvelthoven (sP-fractie
voorzitter Kamer), Johan Rasting 
(redacteur De Standaard) en Mark 
Kranenburg (redacteur N RC

Handelsblad) . De organisatie was in han
den van: des P-fracties in België, de 

Tweede-Kamerfractie van de PvdA, het 
sE v t, het Internationaal Secretariaat 
vandesPen Samen/evin9 en Politiek. In 
laatsgenoemd ' tijdschrift voor een 
democratisch socialisme' zullen de vier 
artikelen eveneens verschijnen. 



Net als elke andere politieke 
stroming zoekt de sociaal-demo
cratie naar de plaats en functie 
van de staat. Dat is een blijvende 
zoektocht, gelet op de voort
durende stroom van nieuwe ont
wikkelingen. Als illustratie kan 
gewezen worden op de continue 
veranderingen op de arbeids
markt, een thema dat sociaal
democraten na aan het hart ligt, 
zoals dat ook geldt voor de nood
zaak van voortdurende scholing, 
van de integratie van nieuwe 
groepen inwoners. 

De sterk toenemende oriën
tatie op elkaar van de Europese 
landen, met name die op het con
tinent, maakt zichtbaar dat de 
problemen die zich in die ver
schillende landen aandienen toch 
min of meer hetzelfde zijn. 
Tegelijkertijd, en ongetwijfeld 
ook in verband daarmee, is spra
ke van toenemende belangstel
ling voor elkaars methode van 
werken en voor elkaars potentië
le oplossingen. Dat is een ont
wikkeling die zich in verder 
gaand tempo voltrekt en in dat 
kader plaats ik ook graag mijn 
bijdrage. 

De sociale kwestie: solidariteit 
als buraerplicbt 

Wie de vraag stelt naar de sociale 
kwestie in onze huidige samenle
ving, stelt eigenlijk de vraag naar 
de resultaten van honderd jaar 
sociaal-democratische strijd. 

Is de revolutie die toen is 
ingezet inmiddels voltooid? Voor 
een deel moet die vraag ontken
nend worden beantwoord, ook 
al omdat van volledige voltooiing 
nooit sprake zal kunnen zijn. 
Daarin zit ook een permanente 
motivatie voor sociaal-democra
tisch handelen. Ik doel op het 
openen en het open houden van 
de toegang tot opleiding en 
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SOCIALE POLITIEK 

EEN VLAAMS - NEDERLANDSE 

TAALSTRIJD? 

De staat 
van de 
sociaal

democratie 

AD. MELKERT 

Minister van Sociale Zaken en 
Werkaeleaenbeid 

werk, tot zorg en een redelijk 
inkomen. Zo simpel als het 
klinkt zo moeilijk is het overi
gens in de praktijk van alledag 
om de voortdurend dichtslibben
de toegangen vrij te houden. 
Permanent nodig daarvoor zijn 
creativiteit om vastlopende 
oplossingen uit het verleden in te 
ruilen voor nieuwe openingen 
naar de toekomst. En ook moti
vatie om solidariteit tussen 
autochtone gelijkgezinden uit het 
verleden te transformeren naar 
solidariteit met allochtone 
nieuwkomers en de toekomst 
van hun en onze kinderen. Dat is 
een zware sociaal-democratische 
opgave waar we - in mijn opvat
ting - nog lang niet voldoende 
voor zijn toegerust. De sociaal
democratische ambitie tot maat
schappij-verandering zal dus 
nooit behoeven maar evenmin 
mogen doven, op voorwaarde 
dat verandering niet tot doel in 
zichzelf wordt. 

Hoe belangrijk het is om dat 
te beseffen leert naar mijn 
mening de geschiedenis van de 
jaren zeventig waarin sociaal
democratische partijen zichzelf 
voorbij zijn gelopen in hun onop
houdelijke streven naar verande
ring, ook van dingen die geen 
verandering behoefden. 

Groot onderhoud en renova
tie zullen op de golfbewegingen 
van de tijd steeds mogelijk zijn en 
nodig blijken; die permanente 
opdracht is dus zeker niet vol
tooid. 

Wel voltooid is de sociologische 
omwenteling die op het internet 
van de geschiedenis niet anders 
kan worden vastgelegd dan als de 
revolutie van de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Dat is name
lijk de vervanging van de scherpe 
tweedeling tussen de baves en de 
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have-nots door de uitwaaiering van de toegang tot 
welvaart naar een zeer brede middenklasse van 
geletterden. 

De oude klassenstrijd waarbij tachtig procent 
van de bevolking als have-nots stond tegenover 
twintig procent haves is vervangen door de nieuwe 
centrum-periferie-sociologie van tien staat tot tach
tig staat tot tien. Daaruit is wel een nieuwe opgave 
ontstaan. Want waar de revolutie heeft geleid tot 
de vorming van die grote middenklasse van gelet
terden dreigt zij vervolgens op spreekwoordelijke 
wijze steeds meer de eigen kinderen te verslinden. 
De succesvolle verbreding van de toegang tot wel
vaart heeft als ongerijmd effect immers met zich 
meegebracht een afname van de bereidheid tot het 
dragen van solidariteit. Daarom is mijn stelling dat 
de sociale kwestie bij de wisseling van een eeuw 
sociaal-democratie de instandhouding is van solida
riteit als burgerplicht. 

Vitale verzorainasstaat: breed, verplichtend, solidair 

Op ons rust de opdracht van de schepping en 
herschepping van een vitale en houdbare verzor
gingsstaat, gedragen door het merendeel van haar 
burgers, gedragen dus door die nieuwe brede mid
denklasse. 

Als ik probeer in enkele trefwoorden - niet uit
puttend maar duidend - de vitale en houdbare 
verzorgingsstaat te omschrijven, dan kom ik tot de 
volgende drie begrippen: breed, verplichtend en 
solidair. 

• 'Breed' veronderstelt een existentieel belang bij 
die middengroepen, waarop dus niet alleen een 
beroep wordt gedaan om die verzorgingsstaat te 
dragen, maar die ook een belang wordt aangebo
den; eigenbelang dus om de verzorgingsstaat in 
stand te houden. De noodzaak zich ook op die mid
dengroepen te richten impliceert dat vermeden 
moet worden dat de verzorgingsstaat zich beperkt 
tot uitsluitend armenzorg. Ondersteuning, toegang 
tot maatschappelijke voorzieningen en stimulansen 
moeten worden geboden tot ruim boven het mini
mum-inkomen. 

Dat veronderstelt - als praktisch voorbeeld -
dat mensen behalve de stimulans ook de kans moe
ten krijgen aan de armoedeval te ontsnappen in 
plaats van door de verzorgingsstaat in de armoede
val geduwd en gekluisterd te worden. 

Dat is breed. Dan verplichtend. De bijdrage die de 
verzorgingsstaat haar burgers biedt in de vorm van 

voorzieningen is niet vrijblijvend, maar moet wor
den gezien als transactie binnen het contract tussen 
die staat en haar burgers. 

Geen uitkering dus om niet, maar alleen in 
samenhang met de mogelijkheid tot én de verwach
ting van eigen inzet voor een plaats op de arbeids
markt. Zonodig vervangen door sociale activering. 
Activering en participatie dus als principieel doel. 

Ten derde solidair. Naar draagkracht vormgege
ven; dat is bij uitstek de verbindingslijn met het 
verleden. Maar dan wel op een bredere grondslag 
dan die van arbeid alleen . En door middel van een 
wettelijke brug berustend op de belangen van zo
wel georganiseerden als niet-georganiseerden. 

Marktwerking en concurrentie van commercie 
op publiek terrein moeten we daarbij niet op aller
lei manieren willen tegenhouden, wel wettelijk 
begrenzen. Waar het om gaat is de inbedding, de 
conditionering, niet de vormgeving op zich. 

De sociale staat en de markteconomie 

De verzorgingsstaat die zich baseert op deze kern
begrippen wordt van verzorgingsstaat eerder tot 
participatiestaat op basis van een contract tussen 
overheid en burger. Of tot verbindingsstaat waar zij 
een brug slaat tussen het publieke en het private 
domein. 

Eigenlijk zou ik wel een prijs willen uitloven om 
van het woord verzorgingsstaat af te komen omdat 
in het woord verzorging te veel passivitei.t, te veel 
'ontvangen' ligt besloten. 

Kijkend vanuit de optiek van de sociale staat in 
de markteconomie van vandaag kom ik tot enkele 
observaties over de actuele ontwikkelingen in lan
den als Duitsland, België, Nederland, Engeland en 
die in Scandinavië. Dat Tony Blair in Engeland de 
ondernemers opzoekt en door sommigen van hen 
zelfs wordt gekoesterd is naar mijn mening meer 
dan electorale belangenbehartiging; Kok in Neder
land en Schröder in Duitsland opereren niet anders. 
Veel belangrijker vind ik dat dit niet gebeurt met de 
pet in de hand. Want de erkenning van het tweezij
dig belang van de staat en haar economische pijlers 
mag dan niet van vandaag of gisteren zijn, zij krijgt 
door toedoen van sociaal-democraten wel een meer 
strategische oriëntatie. Het is niet twee handen op 
één buik om winsten en het delen in die winsten te 
vergroten. Het gaat daarentegen om een uitruil van 
belangen: een ruimere arbeidsinkomensquote te
genover een ruimere winstmarge voor bedrijven, 
lagere premielasten tegenover meer werkgelegen-
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heid, tegenover meer sociale ruimte om te investe
ren in armoedebestrijding. 

Net zoals tegenover meer arbeidsproduktiviteit 
meer evenwicht in sociale rechten wordt geplaatst. 

Sociaal-democraten verkeren niet in de positie 
hun aandeel in die uitruil eenzijdig op te eisen. Als 
ze dat wel doen dan is dat op straffe van langdurige 
oppositie of politieke marginalis~ring. Maar zij hou
den wel de sleutel in handen tot een nieuw maat
schappelijk compromis. Zeker naar de mate waarin 
ze samen met en complementair aan de vakbewe
ging de uitruil van belangen op macroniveau 
afdoende weten aan te laten sluiten bij die van de 
sector of de onderneming. Want in zo een opstel
ling verkeert de staat niet aan de marge van de eco
nomie maar fungeert zij als ruggegraat van een 
maatschappij die haar concurrerend vermogen ont
leent aan de kwaliteit van sociale investeringen, 
verbindingen en aanspraken. 

Op microniveau betekent dat bijvoorbeeld 
arbeidsmotivatie en arbeidsproductiviteit als resul
taat van verkregen aanspraken op grenzen aan de 
flexibiliteit van contracten en arbeidstijden. 
Flexibiliteit en zekerheid; zo is dat recent bereikte 
akkoord tussen de sociale partners in Nederland 
dan ook genoemd. 

Precies dezelfde aanpak gaat op voor de combinatie 
van arbeid en zorg. Marktbelangen en privébelan
gen kunnen ook hier in elkaar verstrengeld en ver
volgens geherorganiseerd raken. Op macroniveau 
kan het gaan om het scheppen van condities voor 
economische groei door investeringen in de fysieke 
structuur en in de kennisinfrastructuur, maar ook 
om het mogelijk maken van levenslang leren en 
arbeidsmobiliteit door het goed regelen van aan
spraken op sociale zekerheid en pensioen. 

Er is - met andere woorden - geen enkele reden 
om somber te zijn over de rol van de staat in de 
internationaliserende markteconomie. Want als 
beheerder van 40 tot soo/o van het Bruto Nationaal 
Product vervult de sociale staat in de concurreren
de markteconomie vitale functies: als regisseur van 
de infrastructuur, als steunbeer voor eigen initiatief 
variërend van het bevorderen van ondernemer
schap tot en met het bevorderen van de totstandko
ming van regelingen voor aanvullend pensioen. Als 
agent ook in internationale zaken; bedrijven zouden 
niet graag zonder het interveniërend vermogen van 
de nationale staat op de internationale markt opere
ren. En evenzeer als toeverlaat voor afhankelijken: 

kinderen, ouderen, mensen die lang op een sociaal 
minimum zijn aangewezen. 

Staat: interventie, institutioneel,jeminiserend 
Regisseur van de infrastructuur, steunbeer voor 
eigen initiatief, agent in internationale zaken, toe
verlaat voor afhankelijken. Alleen al deze vier func
ties zijn evenzo vele kenmerken van een vitale, 
actieve staat. 

Kijkend naar wat de komende tijd in de 
Nederlandse context - maar waarom ook niet in die 
van België of Duitsland of van andere landen om ons 
heen - als een moderne aanpak kan worden 
beschouwd in de wisselwerking tussen markt en 
economie vanuit sociaal-democratisch oogpunt, 
zou ik daar nog drie noties aan willen koppelen. 

De eerste is die van interventie. De overheid is 
de ordenende kracht in een tijdsgewricht waarin 
fysieke grenzen nog slechts schimmen uit het verle
den zijn. 

Of het nu gaat om technologie, om communica
tie of om internationalisering, teneinde effectief te 
zijn in bereik en in spreiding vereisen zij hun inbed
ding in afdwingbaar recht, hun toegang tot fondsen 
en regels die hun innovatie en concurrentievermo
gen ondersteunen. Maar ook interventie gericht op 
sociale ordening, met het oog op het gelijktijdige 
doel van de instandhouding van de sociale cohesie in 
de maatschappij en het bevorderen van arbeidspro
ductiviteit in de onderneming. Onderwijs en trai
ning zijn en blijven de sleutels tot participatie en 
prestatie. 

De jaren tachtig zijn voorbij . De expanderende 
overheid uit de jaren zeventig is geen doel meer op 
zichzelf, net zo min als de terugtredende overheid 
dat kon zijn. Ik hoef wat dat laatste betreft maar te 
verwijzen naar het afschrikwekkende Britse Tory
voorbeeld. 

Neen, tegenover de terugtredende overheid 
plaats ik de optredende overheid. 

Dan de tweede notie: institutioneel. Zoals in mijn 
inleiding al aangegeven, verandert de verhouding 
tussen staat en maatschappij voortdurend. Steeds 
opnieuw zal zij daarom naar de eisen van de tijd 
moeten worden vormgegeven. Partnerschap met 
maatschappelijke organisaties, in het bijzonder 
werkgevers- en werknemersorganisaties, is tegelijk 
voorwaarde én garantie voor draagvlak voor aan
passing en hervorming. Hieraan is wel steeds de eis 
gesteld van een consequent quid pro quo: voor wat 
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hoort wat. Dus loonmatiging in ruil voor verdeling 
van werkgelegenheid bij een inspanning van de 
overheid tot ondersteunende lastenverlichting. 
Drie partners: werkgevers, werknemers en over
heid met drie verschillende opdrachten in drie ver
schillende verantwoordelijkheden samengebracht. 
En zo beleven we in Nederland de paradox dat de 
inmiddels aan de liberale drijfjacht ontkomen 
Sociaal Economische Raad, de Stichting van de 
Arbeid en de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
alle instituties uit de jaren vijftig, in staat blijken tot 
een ge(her)waardeerde vitale bijdrage aan de vorm
geving van economische groei en maatschappelijke 
stabiliteit. 

Sterker nog, onlangs vond in Brussel een bijeen
komst plaats op initiatief van de Sociale Raad naar 
aanleiding van de kwestie rond de informatie en 
consultatie van werknemers bij economische her
structurering (een ingewikkelde aanduiding voor 
de Renault-sluiting in Vilvoorde). Doel was om 
met de sociale partners op Europees niveau te spre
ken over een gemeenschappelijke gedragslijn over 
het betrekken van werknemers bij zulke economi
sche herstructurering; een bescheiden export van 
deze institutionele gedachten, ideeën en drijfveren 
uit het noordelijke der Lage Landen. 

Interveniërend en institutioneel; mijn derde lijn is 
feminiserend. Dat sluit ook nauw aan bij de analyse 
van lve Marx. Want de participatie van vrouwen op 
alle niveaus in de samenleving gaat niet vanzelf 
zobng afdoende condities ontbreken, ondanks het 
feit dat het in termen van sociale en economische 
kansen gaat om een groot onontgonnen areaal. 
Nederland is zojuist gestart met een contractcam
pagne met het bedrijfsleven, Opportunity in bedrijf, 
waarmee wordt gehoopt de heren van het manage
ment met de neus op de feiten te drukken dat zowel 
kwantitatief maar vooral ook kwalitatief in econo
misch opzicht sprake is van een sterk suboptimale 
gebruikmaking van voorradig talent. Daarachter en 
daaromheen schuilt uiteraard meer onbenut poten
tieel met gevolgen die uiteenlopen van eenzijdige 
opvoedings- en stresspatronen tot en met de zeer 
ongelijke opbouw van pensioenrechten. Dit leidt in 
de toekomst naar een dreigende segregatie van 
ouderen naar geslacht. 

Onbenut potentieel, dat is eigenlijk het kernbegrip 
om de rol van de overheid te begrijpen. Namelijk 
interventie waar nodig, institutionele inbedding en 

partnerschap waar mogelijk en het identificeren van 
potentieel waar dit is geboden. Bijvoorbeeld op het 
punt van de rol en de positie van vrouwen. 

De rode gloed in Paars 
Vanuit deze algemene noties een enkel woord over 
het actuele beleidsprogramma in Nederland. Met 
name om de dilemma's, de spanningen en de 
problemen te demonstreren die vastzitten aan het 
verkennen en inslaan van oplossingsrichtingen. 

Ik noem een tiental punten die op dit moment 
centraal staan in wat de afgelopen tijd is opgebouwd 
in het kader van het kabinetsbeleid en waarvan ik de 
stelling zou aandurven dat Paars weliswaar zo paars 
is als paars kan zijn maar er wel verschillende kleu
ren paars te onderscheiden zijn en deze elf punten 
in ieder geval Paars een aardige rode glans geven. 

In de eerste plaats de combinatie van flexibiliteit en 
zekerheid. Patstellingen in het kabinet: gaat het bij 
flexibiliteit alleen maar om deregulering van het 
arbeidsrecht? Of is het niet alleen de flexibiliteit van 
de werknemer die wordt gevraagd maar ook de 
flexibiliteit van de werkgever? Rechten en plichten 
over en weer, in wetgeving vastgelegd; kortere ter
mijnen voor ontslag enerzijds, meer rechten in tij
delijke arbeid en uitzendarbeid anderzijds; dat is het 
pakket 'flexibiliteit en zekerheid' dat door sociale 
partners is overeengekomen en door de wetgever 
thans wordt vastgelegd. 

Punt twee: arbeid en zorg. Inderdaad is er nu de 
erkenning dat het publieke en het private domein 
dichter bij elkaar liggen dan ooit, dat we daadwer
kelijk op weg zijn naar de tweeverdienersmaat
schappij, dat we inderdaad te maken hebben met 
een maatschappij die gelijktijdig ontgroent en ver
grijst en dat we een arbeidsmarkt hebben waar 
flexibiliteit in zowel economisch als sociaal opzicht 
van belang is. Andere arbeidstijden kunnen econo
mische en sociale belangen dienen. De instroom in 
en de participatie op de arbeidsmarkt, zeker ook 
van laag gekwalificeerde vrouwen - dan verwijs ik 
opnieuw naar de terechte analyse vanMarx-moet 
ook bevorderd worden door kinderopvang. Het is 
ook daarom dat we extra kinderopvangmaatregelen 
tot stand hebben gebracht voor alleenstaande 
ouders met een bijstandsuitkering om scholing en 
instroom naar werk mogelijk te maken. 

Daar houdt het verhaal niet op; nog veel meer in-
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spanningen zijn nodig. Uiteindelijk gaan we op weg 
naar meer vormen van verlof en van levenslang 
leren. Dat is mijn derde punt: levenslang leren met 
het oog op zorgtaken, met het oog op educatie, met 
het oog op de mogelijkheden van loopbaanonder
breking. Ik verheel niet dat ik heb gespiekt in de 
Belgische ervaring om daar ook in Nederland een 
ontluikend besef voor te stimuleren. Want levens
lang afwisselend werken-leren-zorgen, dat is de 
toekomst van de arbeidsmarkt, die naar mijn over
tuiging ook alleen in samenhang tussen sociale part
ners en interventie van de kant van de overheid 
vorm kan krijgen. 
Mijn vierde punt betreft het opbouwen van pen
sioenen. Een onderschat punt, zeker in Europa, 
gelet op de demografische ontwikkeling en de zeer 
povere pensioenopbouw die in veel Europese lan
den - het ene land anders dan het andere overigens 
- tot stand is gebracht. In Nederland is de situatie 
relatief gunstig, al is zij weer onder druk gezet door 
het verhoudingsgewijs hoge aantal mensen dat 
vanaf het jaar 2 o 1 o oud, grijs en AOw-behoevend 
zal worden. 

Het goedkoper maken van laag betaalde arbeid is 
mijn vijfde punt. Dat zeg ik meteen om een streep 
naar de goede richting - te zetten onder de voor
zichtige conclusie aan het eind van de Marx' betoog 
dat we misschien nog eens naar het minimumloon 
zouden moeten kijken . Ik ben overtuigd voorstan
der van een grondige verlaging van het minimum
loon maar dan wel op de sociale wijze, namelijk 
door de werkgeverslasten te verlagen met instand
houding van het netto-minimumloon voor de 
werknemers. Want wie de consequenties van de 
andere aanpak wil zien behoeft maar te kijken naar 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ik geloof 
niet dat een lager netto-minimumloon ook maar 
iets oplost aan ons werkgelegenheidsprobleem aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. Ik zeg er in één 
adem wel bij dat er nog twee andere moeilijke pun
ten bijhoren: de punten 6 en 7. 

Punt 6 is de ontkoppeling van werk en inkomen als 
last resort . Dat is een hele moeilijke omdat we met 
onze toenemende inspanningen om meer banen 
voor laag opgeleiden te creëren zien en moeten 
erkennen dat er ook mensen zijn die helaas niet en 
vermoedelijk nooit in staat zullen zijn om betaalde 
arbeid te verrichten of om daarvoor gekwalificeerd 
te raken. Het is de kunst om dat te verbinden met 

het volgende punt, namelijk om van de uitkering 
toch zoveel mogelijk werk te maken. Als we er 
namelijk niet in slagen om de mensen die wel in 
staat zijn tot betaalde arbeid op de arbeidsmarkt, 
ook naar die arbeidsmarkt toe te krijgen, dan zal het 
een onbegaanbare weg zijn om werk en inkomen 
van elkaar los te koppelen voor diegene die uitein
delijk niet op die arbeidsmarkt terecht kunnen. Dat 
zal een aanzuigende werking hebben die het sociale 
arrangement op het snijvlak van werk en inkomen 
onhoudbaar onder druk zal zetten. Daarom hangen 
het goedkoper maken van laag betaalde arbeid, het 
ontkoppelen van werk en inkomen als lastresort en 
het bevorderen van de uitstroom van uitkering naar 
werk (ook door het verlichten van de armoedeval) 
onlosmakelijk met elkaar samen. 

En als dan de vraag wordt gesteld waarnaar toe 
die uitstroom plaatsvindt, dan is het antwoord: naar 
die laagbetaalde arbeid in de marktsector die goed
koper is gemaakt door het verlagen van de werkge
verslasten, maar ook - dat is mijn volgende punt 
door uitbreiding van de quartaire sector. 

Uitbreiding van de quartaire sector (het zevende 
punt) : banen in de kinderopvang, in het onderwijs, 
in het toezicht op straat om het gevoel van crimina
liteit en onveiligheid tegen te gaan, in de zorg, in de 
verpleeghuizen, in de ziekenhuizen. In Nederland 
gewoonlijk aangeduid als het verschijnsel M-banen. 
En dan moeten wij er ons als sociaal-democraten 
zeer van bewust zijn dat we die interventie - wense
lijk om de aangegeven redenen en om de maat
schappelijke binding die in het publieke domein is 
gelegen - optimaal moeten organiseren. Als er iets 
is dat als les uit de jaren zeventig en tachtig kan gel
den, dan is het dat de aanspraken op sociale onder
steuning te ver waren doorgeschoten en de veran
deringen te veel als doel in zich werden gezien. 

Maar ook dat de organisatie van het vervullen 
van die aanspraken zwaar tekort heeft geschoten. 
Dáár is, paradoxaal genoeg, de bureaucratie ter uit
voering van het publiek belang geworden tot de vij 
and van degene voor wie dat publieke belang moest 
worden ingericht. Dit - en hier komt mijn achtste 
punt - verklaart waarom we de afgelopen jaren 
enorm veel werk hebben verzet (en daar nog lang 
niet mee klaar zijn) om de uitvoeringsorganisatie 
van de sociale zekerheid op een andere leest te 
schoeien. Ook dáár willen we in principe en in 
realiteit marktspelers toelaten en marktwerking 
toestaan, zij het onder de al eerder aangegeven 
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publieke, dus in wetgeving neergelegde condities. 
De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid: 
een ongelooflijk belangrijk punt om steeds hoog op 
de agenda van juist de sociaal-democratie te hou
den. 

Tenslotte nog twee punten die aan de marge van 
het directe sociale beleid zitten maar uiterst belang
rijk zijn om de toegang tot het publieke domein vrij 
begaanbaar te houden. 

Aan de ene kant is dat het renderend onderwijs: 
het tegengaan van schoolver laten, studie-uitval, het 
bevorderen van de aansluiting van technische 
beroepen op de vereisten op de arbeidsmarkt, de 
entree van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Als we met de publieke sector aan de gang wil
len moeten we in rendementstermen durven en 
willen denken en handelen. 

Aan de andere kant behoort tot deze reeks van pun
ten zeker ook de solidaire zorg. De toegang tot 
zorgvoorzieningen zal - in ieder geval in de 
Nederlandse discussie - ook mede de keuze bepa
len tussen een brede of een smalle verzorgingsstaat . 

De keuze voor een verzorgingsstaat als armen
zorg door het ziekenfonds aanzienlijk te versmallen 
ten opzichte van wat het nu is. Of de keuze voor 
een brede verzorgingsstaat door het ziekenfonds 
ook toegankelijk te houden voor de middengroe
pen. Als ik het goed zie zal dat bij de afweging rond
om een tweede Paars kabinet een vitale kwestie 
wotden. 

Oude idealen, actuele vertalinnen 

Tenslotte, dit is het beleid van nu, met net zoveel 
nieuwe problemen als er oplossingen voor bestaan
de vraagstukken zijn gevonden. 

Maar er zit wel dynamiek in. En als er iets is wat 
we aan winst hebben geboekt in de afgelopen paar 
jaar dan is het wel het hervinden van dynamiek daar 
waar het meestal moeilijk is om maatschappelijke 
verandering tot stand te brengen. 

Voor de nabije toekomst liggen er kansen en 
bedreigingen, waarvan ik er - ter afsluiting - enke
le wil noemen. 

Het eerste punt is de vraag naar volledige werk
gelegenheid. Ik ben het hartgrondig eens met de 
analyse dat de suggestie dat we ooit volledige werk
gelegenheid hebben gehad een valse is omdat het de 
volledige werkgelegenheid van de kostwinners 
was . Ik durf zelfs te beweren dat we nog nooit dich-

ter bij volledige werkgelegenheid zijn geweest dan 
nu. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan naar 
volledige werkgelegenheid maar op de historische 
schaal van na de oorlog zijn er nog nooit zoveel 
mensen geweest die werken. En die daarmee de 
sociale staat mogelijk maken. 

Betaalde arbeid kan, moet daarom het leidend 
begrip blijven voor ons handelen om goed te begrij
pen waar we het beste sociale evenwicht tot stand 
kunnen brengen. 

In de tweede plaats de Europese Unie. Woord of 
daad? Kans of bedreiging? De falsificatie die op dit 
moment plaatsvindt rondom de Europese Unie en 
de ontwikkeling naar de Europese Monetaire Unie, 
waarbij wordt gesteld dat de problemen bij Renault 
en de problemen in de staal in Duitsland of waar 
dan ook, zijn toe te schrijven aan de EM u, die 
pogingen moeten krachtig worden weersproken. Ik 
durfhet zelfs om te draaien, maar realiseer me dat 
het draagvlak bij de burgers en ook bij onze eigen 
achterban daarvoor buitengewoon beperkt is. 

Maar daar moeten we aan werken; we moeten 
durven te stellen dat het oude sociaal-democratisch 
ideaal om juist door het slechten van grenzen bete
re condities tot stand te brengen voor sociaal beleid 
uiteindelijk ook in de context van de Europese Unie 
verder gebracht kan worden. Informatie en consul
tatie van werknemers bij grensoverschrijdende 
economische herstructurering kan logischerwijze 
niet anders dan op internationaal, Europees niveau 
vorm krijgen. 

De richtlijn over de detachering van werkne
mers zodat Portugese arbeiders niet tegen minder 
dan het minimumloon in Berlijn aan de slag kunnen 
komen kan niet anders dan op het niveau van de 
Europese Unie worden geregeld. Is inmiddels op 
het niveau van de Europese Unie geregeld. En zo 
zijn meer voorbeelden te noemen maar we zullen 
met elkaar moet debatteren over de vraag hoe we 
de kracht van die Europese Unie ook verder kunnen 
ontwikkelen. 

Tot slot: fiscale hervorming. En voaue in Nederland, 
in Duitsland en als ik me niet vergis in de nabije toe
komst in de meeste Europese landen. Daar ligt 
zeker een adder onder het gras. Gaat het om balans
verkorting of om balansverstoring? Balansverkor
ting is goed en heel wel te verdedigen namelijk daar 
waar het overdadig gebruik van aftrekposten in de 
belasting eenzijdige bevoordeling en dus sluipende 

255 



s &.o 6 1997 

inkomensdenivellering met zich meebrengt. Maar 
waar een uitruil tussen aftrekposten en tarieven uit
eindelijk in een disproportionele tariefverlaging en 
tariefvervlakking wordt omgezet, daar zal natuur
lijk een beweging juist in de andere richting tot 
stand komen die niet meer terug te draaien zal zijn. 
Progressie - de sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten - blijft daarom bij uitstek de toets
steen voor het beoordelen van dergelijke fiscale 
hervormingen. 

Laat mij aan het voorgaande nog één notie toevoe
gen. Ik heb geprobeerd een, als ik het zo mag noe
men, praktische agenda met handelingsperspectief 
te geven zoals ik die ook zelf in de praktijk ervaar als 
nodig en bovendien mogelijk. Ik realiseer me dat er 

nog veel te zeggen is over de morele kant van soli
dariteit en over het inrichten van een maatschappij 
volgens idealen zoals die honderd jaar geleden al 
geformuleerd werden en nog steeds geldig zijn. 
Toch geloof ik dat uiteindelijk de bewijskracht van 
de moraliteit die achter het begrip solidariteit zit 
het beste in de praktijk getest kan worden en dat die 
praktijk het beste vormgegeven kan worden door 
allianties te zoeken met diegenen die aanspreekbaar 
zijn op hun economisch belang. Wie in staat is aan 
te tonen dat sociale investeringen óók het econo
misch belang dienen, kan tot de alliantievorming 
komen die thans Nederland de mogelijkheid biedt 
dat sociale beleid stapje voor stapje meer gestalte te 
geven. 
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Het neo-liberalisme is dood en beara

ven. Een centrum-linkse consensus is 

nu het meest opvallende seneven in het 

denken over de Europese welvaarts

staten. De nieuwe tiJdseest heift ech

ter zijn arenzen: het succes van een 

centrum-links beleid hangt cif van de 

mate waarin we bereid zijn de rijkdom 

in onze samenleving te herverdelen. 1 

Dit is de stelling die ik hier 
wil verdedigen. Een overzicht 
van recente Britse rapporten, en 
een vergelijking met wat in 
Nederland en Vlaanderen ge
dacht wordt over sociaal beleid, 
leert dat het niet overdreven is te 
spreken over een brede cen
trum-linkse consensus over de 
toekomst van de welvaartsstaat. 2 

Hij kan samengevat worden in 
tien stellingen, en een conclusie, 
waaronder nogal wat sociaal
democraten hun handtekening 
zouden plaatsen. 
1 . De volledige tewerkstelling 
waarop de klassieke opvatting 
over sociale zekerheid steunde, 
en waar we vaak nostalgisch naar 
verwijzen, was een volledige 
tewerkstelling van mannen. De 
maatschappelijke behoefte waar 
we vandaag voor staan is een vol
ledige inschakeling van mannen 
èn vrouwen in de wereld van het 
betaalde werk. 
2. De sociale zekerheid moet niet 
alleen de klassieke risico's en 
behoeften (werkloosheid, ziekte, 
invaliditeit, ouderdom, kinder
bijslag) dekken, maar ook nieu
we sociale risico's (alleenstaand 
ouderschap, langdurige werk
loosheid door onvoldoende scho
ling) en nieuwe behoeften (met 
name de behoefte, voor mannen 
en vrouwen, om tijdens het 
leven op een wisselende manier 
een evenwicht te vinden tussen 
werk, gezin, opvoeding, ont
spanning). De vraag om de ar
beid beter te verdelen hangt daar 
mee samen. 
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SOCIALE POLITIEK 

EEN VLAAMS-NEDERLANDSE 

TAALSTRIJD! 
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.. 

en ZIJn 
beperkingen 

FRANK 

VANDENBROUCKE 

Voormalig vice-premier van België; 

momenteel verbonden aan 

Edmund Hall, Oiford 

3. De sociale zekerheid moet 
actief op deze nieuwe en oude 
behoeften inspelen, ondermeer 
door te investeren in opleiding. 
Het geld van de welvaartsstaat 
moet niet alleen 'sociaal besteed' 
worden, in de vorm van uitke
ringen, maar ook 'sociaal geïn
vesteerd' worden. De sociale 
zekerheid is meer dan een stelsel 
van bijdragen en uitkeringen. 
4· Er is een herwaardering nodig 
van de actieve arbeidsmark
politiek. Een aktieve arbeids
marktpolitiek veronderstelt een 
correct evenwicht van aanmoe
diging, aangeboden kansen, en 
verplichtingen voor werklozen 
die uitkeringen krijgen. 
5. Het is nodig laaggeschoolde 
arbeid te subsidiëren, bij de 
werkgevers en eventueel bij de 
werknemers zelf. 
6. Stelsels van uitkeringen en 
belastingen mogen er niet toe lei
den dat werklozen zeer hoge 
impliciete belastingvoeten op
gelegd krijgen wanneer ze aan 
het werk gaan. 
7. Wie deeltijds of flexibel werk 
verricht, moet volwaardig be
schermd worden in alle takken 
van de sociale zekerheid. 
8. Een dergelijke 'actieve wel
vaartsstaat' gedijt goed in een 
economische omgeving, waarin 
naast een competitieve gemter
nationaliseerde sector, ook een 
ruimere persoonlijke diensten
sector tot stand komt, die niet 
blootstaat aan internationale 
concurrentie en aan laagge
schoolde mensen nieuwe kansen 
biedt. 
9· Wat ook de aard van het pen
sioenstelsel is, de demografische 
uitdaging leidt tot een druk op de 
sociale uitgaven. Mits tijdige aan
passingen is het mogelijk deze 
druk op te vangen zonder afbraak 
van de pensioenvoorzieningen. 
1 o. Noch selectiviteit, noch uni-
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versaliteit zijn een dogma. Universaliteit van uitke
ringen kan leiden tot zichtbare verkwisting. 
Selectiviteit- in de vorm van een 'fortuin-toets' 
eerder dan van een 'armoede-toets' - is dan een 
voorwaarde voor efficiëntie. Maar te strenge selec
tiviteit bij behoefte-toetsing sluit mensen op in 
armoede of werkloosheid (cf. 6). Selectiviteit kan 
ook tot gevolg hebben dat de middengroepen zich 
niet meer herkennen in bepaalde uitkeringen of 
diensten, wat het politieke draagvlak aantast. 
I I. Conclusie. Aldus opgevat is sociale rechtvaar
digheid een voorwaarde voor economisch succes, 
rechtstreeks, omdat breed geïnvesteerd wordt in 
de opleiding van mensen, en onrechtstreeks, omdat 
economische veranderingen zich kunnen voltrek
ken in een sfeer van zekerheid. Centrum-linkse 
rapporten leggen sterk de nadruk op economische 
'efficiëntie'-argumenten ten voordele van de wel
vaartsstaat: de nieuwe tijdgeest is sociaal, maar 
zakelijk. 

Meteen wil ik waarschuwen dat de klemtoon op 
opleiding en ondersteuning van laaggeschoolde 
arbeid geen eenzijdigheid mag inhouden. Succesvol 
beleid volgens de lijnen die hier uitgezet zijn, ver
eist dat er voldoende vraag is naar arbeid, hoogge
schoolde zowel als laaggeschoolde. De neiging 
bestaat om het belang van het algemene macro

economische beleid te onderschatten. Een over
zicht van het economische wedervaren van de 
Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland en Zweden leert nochtans 
hoe cruciaal dit is. De Verenigde Staten danken hun 
tewerkstellingsucces van de jaren tachtig onder 
meer aan een expansief budgettair en monetair 
beleid, terwijl Europa zijn huidige malaise onder 
meer dankt aan een te restrictief en slecht gecoörd
ineerd Duits beleid. We doen er goed aan de oude 
keynesiaanse inzichten niet te vergeten. 

Uit dat overzicht blijkt ook dat er geen eenvou
dige afruil is tussen inkomensongelijkheid en werk-

loosheid. Sinds het begin van de jaren tachtig nam 
de ongelijkheid sterk toe in de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk; de werkloosheid bleef 
min of meer op hetzelfde peil in de Verenigde 
Staten, maar groeide in het Verenigd Koninkrijk. 
Tijdens dezelfde periode bleef de ongelijkheid 
ongeveer op hetzelfde peil op het Europese vaste
land en in Japan, maar Japan kende een constante 
werkloosheid, terwijl zij op het Europese vasteland 
aanzienlijk steeg. 3 

Convereentie? 
Ondanks deze centrum-linkse consensus verwacht 
ik tijdens de komende jaren geen opmerkelijke con
vergentie van sociale stelsels. Zelfs een hardwer
kende en creatieve Labour-regering zal de Britse 
welvaartsstaat niet op het peil brengen van 
Nederland, België of Duitsland. Dat zou in een aan
tal sectoren, met name in de gezondheidssector, 
aanzienlijke meeruitgaven vereisen. Labour is dat 
niet van plan, en riskeert daarom overigens met een 
crisis in de Nationale Gezondheidsdienst gecon
fronteerd te worden. Het zou om die reden gek zijn 
om te verwachten dat het Verenigd Koninkrijk, 
waar bovendien het per capita BNP lager ligt dan bij 
ons en de primaire ongelijkheid veel groter is, bin
nen enkele jaren een model voor de continentale 
sociaal-democratie is. 4 

Wie 'succesvolle modellen' in Europa wil veral
gemenen moet zich bovendien rekenschap geven 
van het feit dat niet alle successen honderd procent 
exporteerbaar zijn. Kostenmatiging is een voor
beeld daarvan. Loonmatiging is gunstig voor de 
werkgelegenheid via twee mechanismen: econo
misch minder rendabele activiteiten blijven langer 
bestaan of worden gemakkelijker opgestart; goed
kopere producten verwerven een groter aandeel op 
buitenlandse en binnenlandse markten, in verhou
ding tot producten van derde landen. Het eerste 
effect speelt ook in een gesloten economie. Het 
tweede effect veronderstelt dat je een voordeel 

1 . Deze bijdrage is een korte samen
vatting van een dossier in de reeks 
'paperclip' uitgegeven door SEVI 

( Grasmarkt tos/bus 47 t ooo Brussel 
/ o2 552o2oo) Daarin wordt ook kri
tisch ingehaakt op recente bijdragen in 
s&..o van Van der Zwan, Wöltgens, 
Pronk, De Beusen anderen. 
2. De verwijzingen naar de belangrijkste 
rapporten vindt men terug in het SEVI

dossier. 

3. Indien we onze ogen sluiten voor de 
verborgen werkloosheid die Nederland 
nog heeft in de arbeidsongeschiktheid, 
en het aantal mensen dat te kennen geeft 
liever meer uren te werken, en louter 
kijken naar de massieve creatie van 
arbeidsplaatsen, dan kan Nederland 
gerangschikt worden bij Japan. Dat ont
kracht verder de gemeenplaatsen over 
de tegenstelling tussen gelijkheid en 
werkgelegenheid. 

4· Nog gekker is de idee dat de Labour
regering een lichtend voorbeeld wordt 
voor het neo-liberalisme van de Vlaamse 
Liberalen en Democraten (vLo) : de 
eerste maatregel die Labour gaat nemen 
is de invoering van een belasting op de 
superwinsten van de geprivatiseerde 
nutsbedrijven, om een werk- en oplei
dingsplan voor jongeren op gang te 
brengen. 
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opbouwt ten aanzien van concurrerende handels
partners, wat de exporteerbaarheid van het recept 
beperkt. Het Nederlandse succes is in belangrijke 
mate eigen aan een kleine, open export-economie, 
die in de schaduw van grote en dure broer 
Duitsland stelselmatig een loonkostenvoordeel 
opbouwde, dankzij volgehouden loonmatiging. 
België had Nederland op dat vlak met goed gevolg 
kunnen nabootsen, maar wanneer Duitsland en 
andere 'dure' Europese landen hetzelfde hadden 
gedaan, dan zou weliswaar het eerste gunstige 
effect van loonmatiging gespeeld hebben (zowel in 
Nederland als Duitsland), maar het tweede gunsti
ge effect - exportvoordelen - zou veel beperkter 
geweest zijn. Dit is geen pleidooi tegen loonmati
ging, wel een waarschuwing tegen de idee dat iets 
als 'het Nederlandse model' in al zijn onderdelen 
zonder meer veralgemeenbaar is. 

We zullen dus niet naar een eenheidsmodel van 
sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid en fiscaliteit 
evolueren. Wel staan we voor gemeenschappelijke 
uitdagingen op lange termijn en noodzakelijke 
beleidscoördinatie. Dat maakt de nood aan 
Europese sociale spelregels en gemeenschappelijke 
algemene doelstellingen inzake werkgelegenheid 
en sociale bescherming des te groter . 

Verdelins blijft op de aaenda 
Omdat centrum-links tijdens de voorbije jaren 
nogal wat economische efficiëntie-argumenten ont
dekt heeft ten voordele van de welvaartsstaat, 
bestaat nu de neiging om uitsluitend een beroep te 
doen op dergelijke argumenten. Wie de welvaarts
staat een toekomst wil geven, staat echter voor een 
opgave van herverdeling, die niet louter in termen 
van 'efficiëntie' kan bepleit worden. Verdelings
vraagstukken bepalen het succes van de centrum
linkse agenda om drie redenen. Op de eerste plaats 
omdat een succesvol sociaal-economisch beleid 
vereist dat de belangrijkste actoren in staat zijn om 
met elkaar conflicterende eisen, op het vlak van 
lonen, winsten, sociale bijdragen, sociale bescher
ming en werkgelegenheid, te verzoenen. Ver
volgens omdat de veroudering van de bevolking 
hoe dan ook aanleiding is tot meer uitgaven inzake 
gezondheidszorg en pensioenen, en zo tot een 
groeiende transfer van actieven naar niet-actieven. 
En ten derde omdat er, binnen de groep van de 
actieve bevolking, duidelijk aanwijsbare 'winnaars' 
en 'verliezers' zijn bij de huidige economische, 
technologische en sociale ontwikkelingen. De 

tweede reden is vanzelfsprekend, zodat ik me 
beperk tot een commentaar bij het eerste en het 
derde element. 

Openheid voor internationale handel en uit
bouw van de welvaartsstaat zijn niet strijdig met 
elkaar, integendeel. De welvaartsstaat heeft zich 
uitgerekend in de meest open en dus kwetsbare 
economieën, zoals de Scandinavische, de Duitse, de 
Nederlandse of de Belgische, ontwikkeld, dankzij 
een sterke maatschappelijke samenhang. Kwets
baarheid ten aanzien van de harde wereld van inter
nationale concurrentie is, omgekeerd, veel groter 
wanneer de sociale organisaties (en de overheid) 
hun eisen niet met elkaar in overeenstemming kun
nen brengen. De crisis van het Zweedse model in 
het begin van de jaren negentig hing samen met de 
afbrokkeling van de consensus, met name op het 
vlak van de loonvorming en de bereidheid om een 
belangrijk deel van de lonen af te staan voor de col
lectieve sector. 

Het Nederlandse succes, anderzijds, heeft veel 
te danken aan het sociale overleg. Cruciaal was het 
akkoord van Wassenaar van 1982, waarbij werkge
vers en werknemers kozen voor loonmatiging in 
ruil voor arbeidsplaatsen. Ondanks al de nuances 
die je daarrond kan weven, meen ik dat voldoende 
argumenten pleiten voor een ruil loonmatiging/ 
werkgelegenheid, ook in de nabije toekomst. Het 
drama is dat dergelijk akkoord tijdens de voorbije 
1 o jaar in België niet tot stand is gekomen, en - nog 
fundamenteler - dat er vandaag zelfs geen overeen
stemming meer is over de geschikte architectuur 
voor het overleg. 

Het is nodig over dit gevoelige onderwerp pre
cies te zijn: in tegenstelling tot de diagnose die men 
daarover kon maken op het einde van de jaren 
zeventig, is de massale werkloosheid vandaag niet 
te wijten is aan een te hoog loonpeil. Europa lijdt nu 
aan keynesiaanse onderbesteding, en het is noodza
kelijk het macro-economisch roer om te gooien. 
Maar zowel een krachtiger macro-economisch sti
muleringsbeleid op Europees vlak als een beleid van 
arbeidsherverdeling vereisen als randvoorwaarde 
een afgesproken discipline met betrekking tot de 
toename van de lonen. De achilleshiel van de oude 
keynesiaanse politiek lag bij onopgeloste conflicten 
over de functionele inkomensverdeling. 'Free 
lunch keynesianisme' is een illusie: zonder maat
schappelijk akkoord over wie de kosten van een 
expansief tewerkstellingsbeleid betaalt, was en is 
dergelijk beleid geen lang leven beschoren. 
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De voorgaande vaststelling is niet nieuw, maar ze 
blijft relevant. Sociaal-democraten zouden er ver
keerd aan doen een centraal overlegde inkomens
en loonpolitiek, die voorrang geeft aan de werkge
legenheid, uit hun credo te schrappen. Wel nieuw 
is de vaststelling dat er, zowel inzake lonen als 
tewerkstelling, systematische 'winnaars' en 'verlie
zers' zijn op de arbeidsmarkt. Scholing is daarbij 
van doorslaggevend belang. 

Het belang van scholing komt het scherpst tot 
uiting in landen met een liberale arbeidsmarkt, 
zoals de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. In de Verenigde Staten blijkt de per
soonlijke 'economische opbrengst' van onderwijs 
en ervaring tijdens de jaren tachtig aanzienlijk 
gestegen te zijn: geschoolde mensen zijn in verhou
ding tot ongeschoolden veel meer gaan verdienen. 
Wat is er tijdens de jaren tachtig gebeurd? 

Het is niet zo dat de industrielanden in een 
stroomversnelling van globalisering terechtgeko
men zijn . De dienstensector, waarvan het gewicht 
steeds toeneemt, is veel minder open dan de tradi
tionele industrie. Wèl juist is de vaststelling dat de 
nijverheidssector zich stelselmatig verder interna
tionaliseert. Noch de internationalisering, noch de 
technologische ontwikkeling verklaren de huidige 
werkloosheid. Maar er zijn wel aanduidingen dat de 
technologische ontwikkeling, het groeiende econo
mische verkeer met lage-loon-landen en het op de 
arbeidsmarkt komen van immigranten in de dien
stensector bijdragen tot een stijgende ongelijkheid 
tussen de bruto-lonen van laaggeschoolde en hoog
geschoolde mensen in de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk, samen met de verzwakking 
van de vakbonden en de regelgeving op de arbeids
markt. Op basis van een theoretisch model zou je 
kunnen verwachten dat dezelfde druk tot een gro
tere werkloosheid van laaggeschoolden zou leiden 
in de landen van het Europese vasteland waar col
lectief overleg en regelgeving de loonwaaier beper
ken: de lonen van laaggeschoolden kunnen zich er 
immers niet 'neerwaarts aanpassen'. In tegenstel
ling tot vele gemeenplaatsen blijkt er in Europa 
nochtans géén relatief grotere groep laaggeschool
den bij de werklozen. Dat is onder meer het resul
taat van de grotere inspanning inzake opleiding en 
onderwijs, waarmee de landen van het Europese 
vasteland het aanbod van laaggeschoolde mensen 
beperken. Het gevolg is dat de werkloosheidsgraad 
voor ongeschoolden in verhouding tot de werk
loosheidsgraad voor geschoolden in de Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk hoger is dan op 
het Europese vasteland . Je kan echter verwachten 
dat de druk op de relatieve inkomens en op de 
arbeidsmarktpositie van ongeschoolde mensen in 
de toekomst groter zal worden. 

Hoger heb ik onderstreept dat de welvaartssta
ten bij uitstek uitgebouwd zijn in open, gemterna
tionaliseerde economieën, dankzij een voldoende 
sterke maatschappelijke verstandhouding . Verdere 
internationalisering brengt binnen de welvaartssta
ten potentieel 'winnaars' en 'verliezers' mee, ove
rigens niet alleen op de arbeidsmarkt. De winnaars 
kunnen spaarders zijn (die voordelen plukken uit 
internationale kapitaalmarkten), innovatieve on
dernemers en geschoolde arbeidskrachten. De ver
liezers zijn, potentieel, mensen met lage scholing. 
Maar de internationalisering ontneemt ons niet de 
middelen om verliezers te helpen. De verliezers 
kunnen preventief geholpen worden, door grotere 
investering in scholing en opleiding, en curatief 
geholpen worden, door subsidiëring van 'econo
misch minder rendabele' tewerkstelling, door 
inkomenscompensatie voor laaggeschoolde wer
kenden, en tenslotte, door werkloosheidssteun. In 
tegenstelling tot een zeker doemdenken met 
betrekking tot de globalisering, betekent een grote
re internationale verwevenheid van industrie en 
financiën, niet dat we armer worden, integendeel. 

Opdat de mogelijkheid om de verliezers te hel
pen ook zou benut worden, dient er echter opnieuw 
een voldoende sterke maatschappelijke verstand
houding te bestaan, waarbij winnaars ook bereid zijn 
om de verliezers te helpen . Bestaat deze bereid
heid? Ik durf niet te zeggen dat de bereidheid om te 
herverdelen afgenomen is. Britse enquêtes laten 
over de voorbije tien jaar een toenemende bereid
heid om te herverdelen zien . Uit de houding die 
Labour inneemt t.a.v. het belastingsvraagstuk blijkt 
nochtans welke weerstand de partij vreest ten aan
zien van een programma dat uitdrukkelijk en recht
streeks inkomensherverdelend is. Die pessimisti
sche inschatting over de afnemende bereidheid tot 
herverdelen wordt door velen gedeeld: een opsom
ming van alle geschriften die deze stelling vertol
ken, vult bladzijden. 

Gelijkheid 
Sommigen zullen opwerpen dat politiek niet moet 
zoeken naar morele argumenten, maar naar macht. 
Wie dat zegt, moet beseffen dat de echte verliezers 
van de jaren tachtig en negentig een minderheid 
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vormen. In een democratie heb je een meerderheid 
nodig: voldoende 'winnaars' (vermoedelijk eerder 
kleine winnaars, of onzekere winnaars) moeten een 
coalitie aangaan met voldoende 'verliezers'. De 
'kleine winnaars' zal je niet met strikt morele argu
menten over de brug halen. Maar het is even naïef 
te denken dat je het met een louter beroep op hun 
eigenbelang kan doen. Wie de welvaartstaat wil 
verdedigen, zal moet dus ook een normatieve 
opvatting over de welvaartstaat verdedigen. De 
kern daarvan is een opvatting over gelijkheid. 

Gelijkheid is vandaag geen populair begrip. 
Eigenlijk is dat paradoxaal: de idee dat mensen fun
damenteel gelijkwaardig zijn is zo sterk doorge
drongen in de moderne tijd, dat elke politieke ideo
logie een of ander concept van gelijkheid hanteert. 
Voor de enen is het een gelijkheid van formele 
rechten, voor anderen een gelijkheid van startkan
sen, voor anderen een blijvende gelijkheid van kan
sen, voor anderen een gelijkheid in hulpbronnen of 
middelen, voor nog anderen een gelijkheid van 
resultaten (wat je dan weer op heel wat verschillen
de manieren kan bepalen en meten) ... Op een of 
andere wijze zijn we allemaal egalitaristen. En toch 
is dat een bijzonder onpopulaire uitdrukking in het 
politieke leven, om de eenvoudige reden dat een 
egalitarist gebrandmerkt wordt als diegene die eer
lijk verdiende centen van de enen afneemt om ze 
aan de anderen te geven. 

Hoger heb ik een centrum-linkse visie op sociaal 
beleid samengevat in tien punten. Ik geloof dat je 
een dergelijk programma kan ondersteunen met 
een morele opvatting over eerlijke verdeling en 
gelijkheid. De opvatting die ik bepleit, legt twee 
klemtonen op wat men eerlijk wil verdelen, twee 
klemtonen op hoe men eerlijk wil verdelen. Ze 
houdt ook een standpunt in over de mate waarin men 
een eerlijke verdeling naar gelijkheid zou moeten 
streven. Dat laatste is het meest controversiële 
punt. 

Wat verdelen? 1 

Wat is onze meeteenheid wanneer we het over een 
rechtvaardige verdeling hebben? Welke producten 
of welke toestanden of eigenschappen vinden we 
zodanig belangrijk voor alle mensen, dat we ze eer
lijk willen verdelen? Een vruchtbaar uitgangspunt is 
door Amartya Sen ontwikkeld op basis van een kri
tiek op traditionele economische theorieën ener
zijds en op John Rawls anderzijds. 

De klassieke welvaartseconomie concentreert 

zich op de bevrediging van persoonlijke voorkeu
ren, zeg maar geluk. Wie 'geluk' of 'bevrediging 
van voorkeuren' als maatstaf neemt, is vlug uit
gepraat over eerlijke verdeling, omdat de verdeling 
van het geluk moeilijk te meten valt. Bovendien is 
geluk - de bevrediging van je voorkeuren - afhan
kelijk van de voorkeuren die je ontwikkelt. Als Jan 
en Pieter evenveel geld hebben, maar Pieter is uit
sluitend gelukkig met kaviaar en champagne, ter
wijl Jan heel tevreden is met chips en cola, beschou
wen we dat niet als een probleem van ongelijkheid. 
Ongelijkheid ontstaat als je niet beschikt over gelij
ke middelen, in dit geval evenveel geld om iets lek
kers te snoepen. Rawls ontwikkelde daarom de 
idee van de 'basisgoederen': dat zijn deze goederen 
die iedereen nodig heeft, wat ook je persoonlijke 
doelstellingen in je leven zijn. Wat eerlijk verdeeld 
moet worden, zijn de basisgoederen. Inkomen en 
vermogen behoren daartoe; maar ook de sociale 
voorwaarden voor zelf-respect, rechten en vrijhe
den, en andere belangrijke gegevens in het maat
schappelijke leven ... Sen vindt Rawls' benadering 
te eenvoudig, onder meer omdat niet alle mensen 
over dezelfde mogelijkheden beschikken om gelijke 
middelen om te zetten in een gelijke levenskwali
teit. Het duidelijkste voorbeeld is dat van een licha
melijk gehandicapte: die heeft meer middelen 
nodig om dezelfde levenskwaliteit te bereiken dan 
iemand anders. 

Sen gaat er van uit dat er over de kwaliteit van 
het leven voldoende maatschappelijke consensus 
bestaat, om daarop een gelijkheidsmaatstaf te base
ren. Kort samengevat pleit Sen er voor dat we 
gelijkheid of ongelijkheid zouden afmeten aan de 
mogelijkheden waarover mensen beschikken om te 
'functioneren'. Functioneren wil zeggen: handelin
gen ondernemen of toestanden beleven die we 
waardevol vinden. Elementaire vormen van func
tioneren zijn: zich goed kunnen voeden, vrij zijn 
van vermijdbare ziektes. Meer ingewikkelde vor
men van functioneren hebben te maken met onze 
mogelijkheden om deel te nemen aan het leven in 
onze gemeenschap, het behoud van ons zelfrespect, 
enz. Deze opvatting sluit goed aan bij concreet soci
aal onderzoek over ongelijkheid. 

Ook deze benadering houdt in dat we een streng 
onderscheid moeten maken tussen ongelijkheden 
waarvoor mensen verantwoordelijk zijn, tengevol
ge van (vermijdbare) persoonlijke voorkeuren, en 
ongelijkheden waarvoor mensen niet verantwoor
delijk zijn, omdat ze niet met (vermijdbare) per-
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soonlijke voorkeuren samenhangen. Als de opera
liefhebber Pieter ongelukkig is omdat hij voor zijn 
dure abonnementen op de opera zo veel andere 
gewone genoegens van het leven moet laten, ter
wijl Jan perfect gelukkig is met één verzamel-co 
van Pavarotti en geen behoefte heeft aan operabe
zoek, dan is dat de verantwoordelijkheid van 
Pieter. Je kan goede argumenten aanvoeren om 
Pieters keuzes te subsidiëren, maar met gelijkheid 
zullen ze alleszins niets te maken hebben. Als Pieter 
zwaar gehandicapt is, en nood heeft aan een dure 
rolstoel, dan eist gelijkheid tussen Jan en Pieter 
daarentegen wèl dat de gemeenschap deze rolstoel 
betaalt. Er zijn meer controversiële voorbeelden. 
Warmeer de s P op het einde van de jaren tachtig 
stelde dat de overheid de keuze van sommige men
sen om in dure restaurants zakelijke afspraken af te 
werken, fiscaal niet hoefde te ondersteunen met 
een belastingaftrek, leidde dit aanvankelijk tot heel 
wat protest, en het heeft lang geduurd vooraleer dit 
elementaire principe van 'individuele verantwoor
delijkheid' gerealiseerd werd. Hetzelfde geldt voor 
de fiscale behandeling van de autokosten: de idee 
dat de bezitter van een benzine-verslindende 
Mercedes niet méér recht heeft op fiscale onder
steuning per kilometer dan de eigenaar van een 
klein en zuinig karretje, roept weerstand op. 
Nochtans gaat het om individuele keuzes en per
soonlijke verantwoordelijkheid. Bij elke vorm van 
uitkering of belastingvrijstelling stelt zich de vraag 
of de gemeenschap dan wel het individu verant
woordelijk is voor een uitgave of een gebrek aan 
inkomsten. Een ethiek van solidariteit is per 
definitie een ethiek van verantwoordelijkheid. 
Inzake restaurants en autokosten leidt een sociaal
democratische ethiek tot strikt 'liberale' conclu
sies: hier geldt individuele verantwoordelijkheid. 
Inzake ziekte of onvrijwillige werkloosheid zijn wij 
op de eerste plaats collectivisten : hier is de samen
leving uiteindelijk verantwoordelijk. 

Wat verdelen? 2 

G. Esping-Andersen meent dat het egalitarisme van 
de jaren '6o meer en meer gefixeerd raakte op 
gelijkheid 'voor iedereen, hier en nu'. Hij pleit 
voor een engagement dat dynamischer is en meer 
afgestemd op 'kansen-over-het-leven'. Dit komt 
overeen met de klemtoon die centrum-links nu legt 
op het vergroten van eenieders mogelijkheden over 
de hele levensloop als een cruciale opdracht van 
rechtvaardigheid. 

Sociale mobiliteit wordt dan een belangrijke toets
steen. Als het beleid er voor kan in staan dat diege
nen die het vandaag iets minder goed hebben, in de 
toekomst kansen krijgen om hun persoonlijke situ
atie te verbeteren, dan is 'ongelijkheid hier en nu' 
gemakkelijker te aanvaarden. Wanneer er tijdelijke 
en slechter betaalde jobs op de arbeidsmarkt zijn, 
dan is de belangrijkste vraag niet of deze jobs er 
zijn, dan wel of diegenen die ze moeten aanvaar
den, daarna nog kansen krijgen om hogerop te gera
ken. Ook wanneer de overheid bewust zelf zwak
kere intrede-segmenten op de arbeidsmarkt ere
eert, is doorstroming een sleutelkwestie. Dat heeft 
alles te maken met opleiding, begeleiding, levens
lang leren, maar ook met de ruimte die de 'betere' 
arbeidsmarkt zelf biedt. 

Een engagement voor 'gelijke-kansen-over-het
leven' vereist ook dat het beleid mensen in staat 
stelt om veranderingen en keuzes in hun leven (bij
voorbeeld zorg voor kinderen, ouders ... ) soepel op 
te vangen wanneer ze dat wensen, zonder dat ze 
daardoor definitief in een buitenbaan van de 
arbeidsmarkt terecht komen. 

Eigenlijk is het overbodig om het apart te ver
melden, vermits het voortvloeit uit het voorgaan
de, en samenhangt met de meest elementaire idee 
van gelijkheid, maar toch: de verschuivingen die 
bezig zijn op de arbeidsmarkt, dwingen ons om 
gelijkheid tussen man en vrouw ernstiger te nemen 
dan vroeger, ook als een opdracht van de welvaart
staat. Bij het 'wat?' van verdeling horen dus ook de 
lusten en lasten van het huishouden. 

Hoe verdelen? 1 

Een onrechtvaardige verdeling kan je achteraf 
bestrijden, bijvoorbeeld met uitkeringen. Maar in 
de mate van het mogelijke is het verstandiger ze 
vooraf te voorkomen, bijvoorbeeld door te investe
ren in opleiding. Hoe minder (laaggeschoolde) 
potentiële 'verliezers' zich op de arbeidsmarkt aan
bieden, en hoe meer (hooggeschoolde) potentiële 
'winnaars', hoe kleiner het inkomensverschil tus
sen beide op de arbeidsmarkt zal zijn, en hoe min
der laaggeschoolden werkloos zijn . Zo werkt de 
ijzeren wet van vraag en aanbod. Er is geen reden 
waarom sociaal-democraten hem niet zouden ge
bruiken, door te investeren in opleiding en onder
wijs op alle niveaus. Sleutelvraag is natuurlijk of 
iedereen - ook wie wat minder getalenteerd is, ook 
wie niet uit een studerend milieu komt - op alle 
niveaus echt de aanmoediging en toegang krijgt die 
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nodig is. Daar loopt heel wat mank. 
Een 'sociale investeringsstrategie' is geen pana

cee om te ontsnappen aan problemen van verdelen
de rechtvaardigheid. De vraag op wie bijkomende 
opleidingsinspanningen gericht worden, stelt moei
lijke problemen inzake gelijkheid en rechtvaardig
heid. Investeren in opleiding kost bovendien geld. 
Zelfs als de opbrengst uiteindelijk groter is dan de 
kost, dan nog stelt zich de vraag op basis van welke 
principes van verdelende rechtvaardigheid de aan
vankelijke kost verdeeld wordt.5 

Bij deze klemtoon hoort bovendien nog volgen
de nuance: uitkeringen blijven hoe dan ook het 
belangrijkste instrument, samen met belastingen, 
om voor een eerlijke verdeling te zorgen. Ik behoor 
niet bij diegenen die sociaal beleid gelijk stellen met 
'uitgeven': uitgaven kunnen meer of minder effi
ciënt zijn. Maar er is over de OESo-landen een 
negatieve correlatie tussen het niveau van de sociale 
zekerheidsuitgaven en belastingen enerzijds, en het 
niveau van de armoede en ongelijkheid anderzijds. 
Enthousiasme over de 'sociale investeringsstrate
gie' mag er niet toe leiden deze evidente waarheid 
te ontkennen. 

Hoe verdelen? 2 

De combinatie van lage nettolonen op de onderste 
trede van de inkomensladder en selectieve uitkerin
gen die wegvallen of scherp verminderen wanneer 
een arbeidsinkomen in het gezin ontstaat, houdt 
mensen in een armoedeval of werkloosheidsval. 
Ri}ke mensen klagen steen en been over de hoge 
marginale aanslagvoeten waarmee de overheid hun 
inspanning ontmoedigt. De hoogste impliciete 
marginale belastingsvoeten gelden echter voor 
mensen die overstappen van uitkeringen naar werk. 
Tengevolge van een samenspel van selectieve uitke
ringen en veranderingen in uitkeringscategorieën 
bedragen ze dikwijls 1 oo procent of meer. 

De cynische oplossing voor dit probleem is het 
verlagen van de uitkeringen, of het verplichten van 
mensen om te werken voor het bedrag van de uit
kering. De sociale oplossing bestaat erin de impli
ciete belastingvoeten te verminderen: door de 
overgang via werk-mèt-(gedeeltelijke)-uitkering te 
vergemakkelijken, en door bijdragen en belastin
gen op de laagste lonen te verlichten in hoofde van 
de werknemer en/ of de werkgever. 

Een bescheiden universele uitkering, die je houdt 
als je aan het werk gaat, is een methode om de 
armoedeval of werkloosheidsval te vermijden. In 
principe komt dat neer op de techniek van de nega
tieve inkomensbelasting, die vertrekt van een inko
mensgarantie. Dit stelt ons meteen voor fundamen
tele problemen van verdelende rechtvaardigheid: 
voor een gegeven inkomensgarantie, kan de armoe
deval slechts verzacht worden door een sterkere 
belasting van diegenen die rijker zijn. Wie de 
arbeidsinspanning onderaan de inkomensladder wil 
herwaarderen, kan niet anders dan de arbeidsin
spanning op een hoger niveau van de inkomenslad
der wat minder waarderen. 

In welke mate verdelen? 
Hoe ver gaat een 'eerlijke verdeling'? Moet ze de 
mogelijkheden waarover mensen beschikken om 
hun leven waardevol uit te bouwen aelijk verdelen? 
Principieel kan je een onderscheid maken tussen 
twee benaderingen met betrekking tot de na te 
streven gelijkheid: een vollediae en een drempel
aelijkheid. 

Ik begin met de volledige. Als ons uitgangspunt 
is dat mensen evenwaardig zijn, dan kunnen we 
moeilijk minder betrachten dan gelijke mogelijkhe
den voor iedereen om een waardevol leven uit te 
bouwen. Ons antwoord op de vraag naar het 'wat 
verdelen?' is niet onschuldig. Uit de opvatting die we 
beschreven hebben over de meeteenheid van 
(on)gelijkheid, volgt een eenvoudige stelregel die 
zegt wanneer uiterlijke ongelijkheid, bv. inzake 
inkomen, moreel aanvaardbaar is en wanneer uiter
lijke ongelijkheid onaanvaardbaar is. Ongelijkheid 
die voortvloeit uit keuzes die mensen zelf gemaakt 
hebben, is moreel aanvaardbaar, om de eenvoudige 
reden dat ze op basis van onze maatstaf eigenlijk 
geen ongelijkheid is. Ongelijkheid die voortvloeit 
uit omstandigheden waarop mensen geen vat heb
ben, is niet aanvaardbaar omdat ze inderdaad onge
lijkheid inhoudt. De overheid moet bijgevolg niet 
tussenkomen om de gevolgen van vrijwillige keuzes 
te compenseren, maar wel om de gevolgen van 
tegenslag te compenseren. 

Dit principe klinkt vanzelfsprekend, maar het 
wordt in onze samenleving slechts schoorvoetend 
aanvaard. Ongelijkheid die het gevolg is van een 
verschil in inspanning, bijvoorbeeld, leidt vanzelf-

5. Labour voorziet een eenmalige 
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sprekend tot een ongelijkheid in inkomen. Nie
mand trekt dat in twijfel. Hoger gafik concrete illu
straties die iets controversiëler zijn. Er zijn voor
beelden die nog controversiëler zijn. De inkomens
ongelijkheid tussen de succesvolle student uit de 
middenklasse, die met enkele buitenlandse diplo
ma's op zak en een thuis aangeleerd 'savoir-vivre' 
snel carrière maakt, en de minder succesvolle stu
dent uit een minder begoed milieu waar studeren 
onbekend terrein was, is in deze benadering in prin
cipe niet te rechtvaardigen. Nog moeilijker wordt 
het debat als erfrecht meespeelt. Neem de zoon van 
een rijke zakenman, die de zaak van zijn vader erft 
en met hard werk verder uitbouwt, enerzijds, en de 
hard werkende arbeider in deze zaak, die bijver
dient door overuren, anderzijds: aanzienlijke per
soonlijke inkomensongelijkheid tussen de arbeider 
en de zoon-zakenman (na aftrek van de winst die hij 
terug investeert in het bedrijf) wordt in deze bena
dering in vraag gesteld. Wie ongelijkheid in derge
lijke situaties wil rechtvaardigen zal beroep moeten 
doen op pragmatische argumenten of op andere 
principes. 

In een confrontatie met de gangbare kritieken 
op de welvaartsstaat laat een 'ethiek van verant
woordelijkheid' toe om goede argumenten van 
slechte te scheiden. Zeker, een werkloosheidsuit
kering is niet bedoeld voor mensen die werkloos
heid verkiezen boven werk, en arbeidsongeschikt
heid kan evenmin het gevolg van een vrijwillige 
keuze zijn, of een gemakkelijkheidsoplossing van de 
werkgever. Werkloosheidsverzekering en arbeids
ongeschiktheidsverzekering dienen om 'bad luck' 
te compenseren. Maar omgekeerd moet de topklas
se in de samenleving beseffen dat haar welstand 
voor een groot deel samenhangt met loutere 'good 
luck', inzake familiale en persoonlijke achtergrond, 
en niet met eigen verdienste, en dat werkloosheid 
voor het overgrote deel van de mensen 'bad luck' 
is. Wie het voordeel van 'good luck' geniet, moet 
bereid zijn diegenen die getroffen zijn door 'bad 
luck', te compenseren: geen van beide vloeien 
voort uit eigen verantwoordelijkheid of verdienste. 
Een welbegrepen ethiek van verantwoordelijkheid 
is een krachtig wapen in onze handen. 

Met dat principiële uitgangspunt staan we van
zelfsprekend slechts aan het begin van een discussie. 
Een verantwoordelijkheidsethiek biedt geen paskla
re argumenten, maar een grammatica waarmee 
woorden en argumenten kunnen gestructureerd 

worden. Steeds opnieuw zal de vraag gesteld wor
den, in welke mate mensen persoonlijk verant
woordelijk zijn voor bepaalde keuzes, en in welke 
mate die het gevolg zijn van sociale omstandighe
den. De discussie daarover is ethisch, en dus bron 
van eindeloze politieke meningsverschillen en her
inschattingen. De moeilijkheden stoppen boven
dien niet met de aflijning van 'vrijwilligheid' in keu
zes. De gevolgen van sommige keuzes - zelfs wan
neer we veronderstellen dat ze helemaal vrijwillig 
waren - komen slechts na vele jaren tot uiting, en 
leiden dan pas tot een inzicht over de aard van de 
keuze. Dat geldt bijvoorbeeld inzake opleiding: 
niemand denkt er aan mensen werkloosheidsuitke
ringen te weigeren, omdat ze ooit het verkeerde 
onderwijsspoor gekozen hebben, zelfs al was dat 
misschien een beetje uit gemakzucht. Dat geldt ook 
inzake gezondheid: we laten rokers weliswaar meer 
belastingen betalen dan niet-rokers, waarvan een 
gedeelte naar de ziekteverzekering gaat, maar de 
idee dat je de roker niet zou vergoeden in geval van 
longkanker is een veel te strakke interpretatie van 
de notie 'eigen verantwoordelijkheid'. Laten we 
iemand die door alcohol in een sociale sukkelstraat 
verzeild raakt, zonder opvang omdat druggebruik 
gevolg is van vrijwillige keuze? Het is duidelijk dat 
sociaal beleid in dergelijke situaties niet alleen ver
trekt van eigen verantwoordelijkheid, maar ook 
van objectieve noodsituaties, en bereid is om men
sen - dikwijls achteraf - 'ondanks zichzelf' of 
'tegen zichzelf' te beschermen. 

De afwegingen die je hierbij moet hanteren zijn 
niet alleen moeilijk. Als je ze radikaal doortrekt, 
zijn ze politiek heel verstrekkend. Om die reden 
kan je opteren voor een drempel-benadering van 
gelijkheid: laat ons ervoor zorgen, preventief of 
door compensaties achteraf, dat mensen door 
omstandigheden buiten hun wil niet terecht komen 
onder een minimale drempel van mogelijkheden 
om een volwaardig leven te leiden. Dat komt er op 
neer dat je voorkomt dat mensen door omstandig
heden buiten hun wil of tegenslag hun basisbehoef
ten als volwaardig lid van de samenleving niet kun
nen vervullen . Hoe hoog leg je deze lat? Dat is een 
kwestie van politieke keuze: een minimale drempel 
kan behoorlijk genereus opgevat worden. In ver
houding tot wat ik hoger de 'volledige' benadering 
genoemd heb, is deze 'drempel'- benadering, zelfs 
als ze genereus is, een vorm van sociaal pragmatis
me, vermits ze boven een bepaalde drempel nog 
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ongelijkheden toelaat, ook als die voortvloeien uit 
omstandigheden en 'good luck', zoals het hebben 
van rijke ouders of uitzonderlijke economische 
talenten. 

Sociaal praematisme 
De vollediee benadering van menselijke gelijkwaar
digheid, die stelt dat ongelijkheid in mogelijkheden 
om zich te ontplooien slechts aanvaardbaar is als die 
ongelijkheid voortvloeit uit vrijwillige keuzes van 
mensen, aangevuld met de idee dat je mensen in 
grote nood ook ondanks zichzelf of zelfs tegen zich
zelf beschermt, is in mijn ogen het enige mogelijke 
morele uitgangspunt wanneer we de mensen als 
gelijkwaardig beschouwen. Toegegeven, dat is een 
radikaal en niet noodzakelijk populair standpunt. 

Sociaal pragmatisme is de wil om sociale resula
ten te boeken, rekening houdende met machtsver
houdingen en met overheersende opvattingen over 
sociale rechtvaardigheid, ook als die ons niet hele
maal aanstaan. Dergelijk pragmatisme houdt bv. 
rekening met het feit dat vele mensen het onder
scheid tussen voorspoedige omstandigheden en 
aangeboren talenten enerzijds en persoonlijke 
inspanning anderzijds niet maken (helaas niet alleen 
de happy jew die bij verwarring daarover belang 
hebben), waardoor de bereidheid tot herverdelen 
beperkter is dan we wel zouden willen. Een prag
matische benadering ontslaat ons echter niet van 
het hebben van een standpunt over een eerlijke ver-

deling, en dus over gelijkheid. Een pragmatische 
benadering kan zich zeker niet opsluiten in 
'efficiëntie' -argumenten: die geven geen uitsluitsel 
over wat een wenselijke herverdeling is, en vormen 
op zich ook geen voldoende argument voor een vol
waardige welvaartsstaat. Een pragmatische benade
ring kan de klemtoon leggen op 'sociale investerin
gen', maar mag niet uit het oog verliezen dat 'uitke
ringen' (en dus belastingen en bijdragen) het voor
naamste instrument zijn van de welvaartstaat. Ze 
mag niet ontkennen dat een volwaardige welvaarts
staat voldoende middelen nodig heeft. Ze mag geen 
voeding geven aan de idee dat belastingen zo laag 
mogelijk dienen te zijn, en dus hoe dan ook 'slecht' 
zijn. Als we deze uitgangspunten uit het oog verlie
zen, verzanden we in een stuurloos pragmatisme, 
opgesloten in de huidige tijdsgeest, in plaats van 
hem creatief te gebruiken. 

Sociaal-democratische politiek speelt zich in een 
dergelijk spanningsveld af. De overwinning van 
Labour opent daarin een nieuw hoofdstuk. Men kan 
niet zeggen dat Labour naar de verkiezingen is 
gegaan zonder ambitieus programma, met name 
inzake onderwijs, arbeidsbemiddeling en gezond
heidszorg. De grote voorzichtigheid waarmee 
Labour het verdelingsvraagstuk benadert, houdt 
nochtans het risico in dat dit ambitieuze pro!ram
ma bij gebrek aan middelen na verloop van tijd 
stuwkracht verliest. Het verdelingsvraagstuk zal 
dan opnieuw in scherpe termen gesteld worden. 
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Nu er de laatste tijd een groeien
de internationale belangstelling 
is voor de Nederlandse politiek 
op het gebied van sociale zeker
heid, lijkt het verstandig niet 
alleen te letten op het beleid van 
de laatste paar jaar, maar in de 
overwegingen ook een lange ter
mijn-perspectief te betrekken. 
Dat kan bijdragen aan een beter 
begrip van de problemen en de 
oplossingen die gekozen zijn. 
Daarnaast is het van belang nog 
eens te bekijken, in welke mate 
de Nederlandse sociaal-demo
cratie een aandeel heeft gehad in 
de opbouw van de sociale zeker
heid. 

Om met het eerste punt te 
beginnen: lange tijd heeft het er 
naar uitgezien dat er in 
Nederland alleen maar zou wor
den gedebatteerd over de sociale 
zekerheid. Vrijwel iedereen had 
wel een globaal idee over het aan 
arbeiders verlenen van meer 
rechten en het verbeteren van 
het niveau van de collectieve 
voorzieningen, maar over elke 
precisering van dat idee was er 
een vrijwel onoverkomelijke 
hoeveelheid hartstochtelijk bele
den verschil van mening en een 
markante onwil om tot overeen
stemming te komen. Terwijl het 
in de periode 188o tot 1910 in 
Europa alom tot wetgeving 
kwam op het gebied van de socia
le zekerheid, ging het in 
Nederland meestal om ontoerei
kende voorzieningen, voor een 
gering aantal mensen en slechts 
voor een klein deel van de tegen
slagen die een mens in het leven 
konden treffen. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
leek het omgekeerde te gebeu
ren. In grote eensgezindheid 
werd compromis op compromis 
gesloten; de inkt van de ene wet 
was nog niet droog of men was al 
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weer ijverig de volgende aan het 
schrijven . In hoog tempo kwam 
er een groot aantal wetten tot 
stand, zoals de Algemene Bij 
standswet van 1963 en de Wet 
op de Arbeidsongeschiktheids
verzekering van 1966, met als 
klinkend slotaccoord de Alge
mene Arbeidsongeschiktheidswet 
van 1976. Al deze wetten wer
den met een zeer brede steun in 
het parlement aangenomen en 
tot in de jaren tachtig was men 
zeer trots op dit geheel. Vrijwel 
jaarlijks werd er nog wat aan 
verfijnd, werd de werking van 
wetten nog wat 'opgerekt' om 
meer mensen te kunnen helpen, 
en werden de uitkeringen hoger. 
Nederland had - naast Zweden 
het meest veelomvattende socia
le zekerheidssysteem ter wereld 
opgebouwd. De interessante 
vraag is nu: waarom duurde het 
aanvankelijk zo lang en hoe valt 
te verklaren dat na zo'n lange 
aanloop zo'n opmerkelijke 
sprong voorwaarts werd geno
men. Deze vragen liggen zeer 
voor de hand, ze zijn ook niet 
nieuw, maar ze blijven lastig te 
beantwoorden. ' 

Het is langzamerhand een 
gemeenplaats om te zeggen dat 
de verzorgingsstaat een zeer 
gecompliceerd verschijnsel is, 
dat zich moeilijk in het keurslijf 
van de theorievorming laat van
gen. Het is in ieder geval geen 
'antwoord' op 'objectieve pro
blemen' zoals nog wel eens 
gedacht wordt. Dit soort arran
gementen werden immers niet 
uit het niets bedacht door de 
belangenbehartigers van werk
lieden en arbeiders, laat staan 
door politici . Politici en ambte
naren ontleenden veel aan elders 
getroffen regelingen. Zo werden 
vrijwel overal grote gedeelten 
overgenomen van de wetgeving 
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van Bismarck, soms letterlijk. Maar ten tweede kan 
de verzorgingsstaat ook gezien worden als de tran
formatie en nationalisering van allerlei regelingen, 
afspraken en gewoonten, die konden bogen op een 
lange traditie in gilden, werkliedenverenigingen en 
in lokale politieke gemeenschappen. Zowel het 
ontlenen aan als de geleidelijke transformatie van 
bestaande tradities zijn bijvoorbeeld opvallend bij 
de ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering 
in Nederland. Reeds tijden lang regelden een groot 
aantal vakverenigingen een uitkering bij werkloos
heid voor hun leden. Aan het eind van de negen
tiende eeuw werd in verschillende gemeenten 
gestudeerd op de mogelijkheden deze verzekering 
aantrekkelijker te maken, waarbij men zich vooral 
oriënteerde op voorbeelden in andere steden: 
Bern, Sankt Gallen, Keulen, Limoges en Dyon. Hét 
grote voorbeeld werd tenslotte het systeem dat in 
I 90 I in Gent was gekozen. Bij allerlei voorstellen 
om een landelijke werkloosheidsverzekering in te 
richten, rond I 914, werd uitvoerig verwezen naar 
het voorbeeld van Denemarken en Noorwegen. 2 

Dit verklaart voor een goed deel de gelijkvormig
heid van de regelingen van de welfare state. 

Tegelijkertijd speelden historische tradities en de 
politieke cultuur in de verschillende landen een 
essentiële rol en dat bepaalde de verschillen in 
tempo, fasering en vormgeving. 

Impliciet is daarmee tevens een volgend pro
bleem gegeven. Als de welfare state niet tot stand is 
gekomen als min of meer automatisch gevolg van 
'objectieve' sociaal-economische omstandigheden, 
maar vooral het resultaat is van zeer veel politica] 

labour, dan ligt de sleutel voor iedere verklaring op 
het politieke terrein: daar worden de problemen 
vroeger of later geformuleerd en op de agenda 
gezet, daar worden de kaders geschapen die som
mige oplossingen buiten de orde plaatsen en andere 
centraal stellen, daar ook worden tenslotte de 
details, die vaak zo wezenlijk zijn voor de betrok
ken bevolking, geregeld. En daar ligt voor 
Nederland een probleem: daar heerste nooit een 
autocratisch regime als dat van Bismarck, noch ook 

een overzichtelijk meerderheidssysteem zoals in 
Engeland. In de Nederlandse geschiedenis is juist zo 
kenmerkend dat er nauwelijks sprake is van een 
duidelijke machtsconcentratie, integendeel, de 
macht is altijd zeer gedifferentieerd. 

Punten van oneniaheid 

Vooral dit laatste punt verklaart waarom het sociaal 
zekerheidssysteem in Nederland niet vanuit één 
conceptie is ontworpen. Verschillende politieke 
groepen waren van mening dat de vormgeving van 
de sociale zekerheid nauw verbonden was met de 
fundamentele herordening van de verhoudingen 
tussen kapitaal en arbeid, staat en samenleving, 
economie en politiek. In de Nederlandse historio
grafie is het daarom gebruikelijk om uitvoerig stil te 
staan bij de verschillende visies, of maatschappelijke 
projecten: die van de orthodox-protestanten; de 
katholieken en de sociaal-democraten (pas zeer 
recent groeit ook de aandacht voor de vooruit
strevend-liberalen). Gezien de politieke verdeeld
heid - die zowel betrekking had op het klassieke 
onderscheid tussen 'links' en 'rechts', als ook 
tussen katholicisme en protestantisme - was het 
onmogelijk dat een van deze projecten de overhand 
verwierf, terwijl er tegelijkertijd toch wat gebeuren 
moest. Dat leidde tot een merkwaardig contrast tus
sen enerzijds de hooggestemde idealen en anderzijds 
de pragmatische en hier en daar chaotische wijze 
waarop toch enige wetgeving tot stand kw<:~m. V oor 
een deel verklaart dat ook de uiterst ingewikkelde 
structuur van de sociale wetgeving tot de dag van 
vandaag (oud-minister Veldkamp is zelfs van I967 
tot 1 9 8 2 bezig geweest met een staatsopdracht om 
deze wetgeving te vereenvoudigen en te structure
ren, zonder daarin overigens te slagen). Achteraf 
valt echter te reconstrueren dat er min of meer bij 
toeval drie kernproblemen zijn opgelost, in die zin 
dat de gekozen oplossingen als richtsnoer gingen 
functioneren voor verdere wetgeving. Het ging 
daarbij om de volgende drie punten: de vorm van de 
verzekering, de rechtsgrond en de uitvoeringsorga
nisatie.3 

1 • Gewezen kan worden op Abram de 
Swaan, In care if' the State: Health Care, 
Education and Welfare in Europe and the 
USA in the Modern Era. New York 1988; 
Robert H. Cox, The development <if the 
Dutch Welfare State. From Workers 
lnsurance to Universa/ Entitlement. 

Pittsburgh and Londen 199 3. 
2 . J.A. Berger, Van armenzora tot werk-

lozenzora. Amsterdam 1936; P. Schrage 
enE. Nijhoff, 'Een lange sisser en een 
late knal? De ontwikkeling van de 
Nederlandse werkloosheidsverzekering 
in Westeuropees perspectief; een ter
reinverkenning' in: W .P. Bleekmans en 
L.A. van der Valk (eds.), Van particuliere 
naar openbare zora. en terua? Sociale 
politiek in Nederland sinds 18 80. 

Amsterdam 1992, JI·52. 
3. Mijn grote dank gaat uit naar Joop 
Roebroek (Katholieke Universiteit 
Brabant), die mij inzage gaf in de resul
taten van zijn onderzoek naar de 
geschiedenis van de sociale zekerheid . 
Het nu volgende steunt op zijn inzich· 
ten. 
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De discussie over de vorm van de verzekering wordt 
betrekkelijk snel beslecht: al voor I 900 was door 
allerlei commissies geadviseerd te kiezen voor een 
verplichte verzekering. Dat wordt ook de grondslag 
voor de eerste sociale verzekeringswet, de On
gevallenwet (I 90 I) en vervolgens ook voor de 
Ziektewet (I 9 I 3) en de lnvaliditeits- en Ouder
domswet (I 9 I 3) . Dit principe was echter niet abso
luut. Voor een deel kwam dat door een aantal 
beperkingen: lang niet alle werknemers (of kleine 
zelfstandigen) vielen in de termen van de verzeke
ring, waardoor bij een aantal wetten een soort hulp
constructie werd getroffen. Zo was het voor 
specifieke categorieën werknemers die buiten de 
verplichte verzekering vielen, mogelijk zich vrijwil
lig bij te verzekeren voor ouderdom en ziekte. In 
het geval van werkloosheid steunde de overheid 
(door middel van werkloosheidsbesluiten in I 9 I 4 
en I 9 I 7) slechts de verzekeringen van vakverenigin
gen, dat wil zeggen dat op dit terrein de 
vrijwilligheid nog decennialang zou gelden. Des
ondanks kan worden geconstateerd dat in betrekke
lijk grote eensgezindheid gekozen werd voor de ver
plichte in plaats van de vrijwillige verzekering. 

Meer onenigheid heerste er over de rechtssrond, 

dat wil zeggen over de vraag op grond waarvan 
iemand tot de verzekering werd toegelaten. 
Volgens de confessionelen (zowel orthodox-prote
stant als katholiek) kon dat niet anders zijn dan de 
loondienstverhouding ('betaalde arbeid'). Zij gin
gen uit van de gedachte dat de sociale verzekering 
bovenal een poging was de inkomsten van arbeiders 
gelijkmatiger te verdelen. Een deel van het loon 
werd, in de vorm van een premie, ingelegd. Uit
keringen waren dus geen giften van de staat of over
heveling van rijk naar arm, maar 'uitgesteld loon' 
(ook al was het maatschappelijk belang hiervan zo 
groot, dat enige hulp van de overheid denkbaar 
was). Deze gedachtengang leidde ertoe dat de toe
gang tot de verzekering daarmee in principe gege- · 
ven was, namelijk arbeiders in loondienst. Ook de 
hoogte en duur van de uitkeringen waren afhanke
lijk van de loondienstverhouding (veelal als een 
percentage van het gederfde dagloon) en ook de 
financiering was daar in pricipe mee aangegeven 
(namelijk werkgevers en werknemers). De sociale 
zekerheidswetten waren dus werknemersverzekerin-

gen en geen volksverzekeringen. Liberalen en socia
listen vonden deze rechtsgrond in een aantal geval
len te beperkt. Vooral in de debatten over de pen
sioenwetgeving werd gepleit voor zoiets als een 
volksverzekering, waarbij de uitkeringen voor 
iedereen gelijk waren (flat rate), betaald uit de alge
mene middelen en uitgevoerd door overheidsorga
nen. De rechtsgrond diende niet zozeer het werkne
merschap te zijn, maar het burgerschap. Dit princi
pe wist ook duidelijk emoties in de samenleving op 
te wekken. In het algemeen kon de totstandkoming 
van de sociale zekerheid op niet al te veel publieke 
belangstelling rekenen. Natuurlijk waren er de 
gebruikelijke petities en demonstraties, georgani
seerd door de vakverenigingen, zoals de werkgevers 
professioneel hun lobby's wisten op te zetten. Beide 
groepen hadden dat geleerd tijdens het parlementai
re debat over de Ongevallenwet. 4 Maar een 
omvangrijke persoonlijke betrokkenheid kwam 
slechts naar voren bij de acties voor staatspensione
ring. In I 900 werd een Bond voor Staatspension
neering opgericht, die met allerlei middelen de 
publieke opinie wist te bereiken: brochures, con
gressen, demonstraties, later ook affiches, radiotoe
spraken en propagandafilms. Een confessionele 
meerderheid wees de wensen van de Bond decen
nialang af. Daarmee was ook op het punt van de 
rechtsgrond dus wel een beslissing gevallen, zij het 
dat op dit punt de discussie nog lang doorging. 

De meeste onenigheid heeft echter geheerst op 
het punt van de uitvoerinssoraanisatie van de sociale 
zekerheid: dat was voortdurend de kern van het 
debat. Op zich was dat niet verwonderlijk. Voor 
een goed deel valt dat te verklaren uit de traditie: in 
de negentiende eeuw was een even uitvoerig als 
langdurig debat gevoerd over de verhouding tussen 
staat en samenleving rond de armenzorg en dat 
debat werd in zekere zin nu voortgezet. Vooral de 
orthodox-protestanten hadden zich vastgebeten in 
het standpunt dat de armenzorg moest worden 
overgelaten aan de samenleving - dat wil zeggen aan 
de particuliere liefdadigheid, liever nog aan de 
onderlinge solidariteit van geloofsgenoten - en dat 
de staat zich zo min mogelijk met de armenzorg 
diende bezig te houden. Bij de eerste verzekerings
wet, de Ongevallenwet van I 90 I, was het de 
politieke leider van de orthodox-protestanten, 

4· W. de Vries, De invloed van werkoevers 
en werknemers op de totstandkominB van de 
eerste sociale verzekerinaswet in Nederland 
(de Onseva/Jenwet 1901). Deventer 1970. 
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Abraham Kuyper, die deze traditie voortzette. Hij 
was tegen de uitvoering door een Rijksverzekerings
bank en pleitte voor een uitvoering van de wet door 
de organisaties van werkgevers en werknemers 
(se!feovernment werd dat genoemd), waarbij de staat 
alleen een soort algemeen toezicht zou uitoefenen. 
Kuyper wist het parlement niet te overtuigen -
besloten werd tot een centrale Rijksverzekerings
bank- al werd uiteindelijk wel toegestaan dat onder 
een aantal voorwaarden het ook mogelijk was dat 
(grote) werkgevers zelf het beheer van de verzeke
ringsfondsen zouden mogen voeren. Daarmee zou 
de strijd echter pas goed beginnen, wat vooral tot 
grote vertragingen leidde bij pogingen om een ziek
tewet tot stand te brengen. Het belang van deze of 
gene uitvoeringsorganisatie werd jarenlang met 
grote ,ideologische hardnekkigheid bepleit. Het 
resultaat van dit alles was een jarenlange impasse. 
Pas na 191 8 zal de situatie veranderen. Dan zijn de 
confessionele partijen in het parlement zo sterk 
geworden dat hun inzichten zwaarder gaan wegen, 
waarbij ze overigens gesteund werden door de orga
nisaties van werkgevers en werknemers. Deze orga
nisaties waren de afgelopen jaren snel gegroeid in 
omvang en invloed, waarna ze elkaar vonden in een 
voorstel de sociale zekerheid zoveel mogelijk geza
menlijk in beheer te nemen. Dat was de achtergrond 
van het befaamde voorstel Posthuma-Kupers uit 
19 2 1. Deze vertegenwoordigers van de belangrijk
ste organisaties van werkgevers en werknemers pro
beerden daarmee de impasse in de politiek te door
breken met het voorstel de uitvoering van de ziekte-· 
wet bij de belanghebbenden zelf te leggen, wat 
administratief vorm kreeg in de zogenaamde 
'bedrijfsverenigingen'. Dit waren bipartite organi
saties, in het leven geroepen door werkgevers en 
werknemers.5 Daarna zou het overigens nog tot 
1 9 3 o duren voordat deze regeling in werking zou 
treden. 

Geen pacificatie, maar 'muddlinB throuah' 

Nederland kon zich waarschijnlijk ook enige vertra
ging veroorloven. De industriële ontwikkeling was 
betrekkelijk laat op gang gekomen - heel voorzich
tig in 187o, enige versnelling vanaf 1890 - en vol-

5· Cox, 76 e.v. 
6. Dit betekent, zoals al meermalen is 
geconstateerd, dat de analyse van Arend 
Lijphart in The Politics qf Accomodation: 
Pluralismand Democracy in the Netherlands 
(Berkely 197 5) maar ten dele opgaat en 
in ieder geval niet op het zo belangrijke 

trok zich vervolgens ook betrekkelijk gelijkmatig. 
Ook de vakbeweging zou pas betrekkelijk laat -
even na 1900- een factor van betekenis worden. 
Bovendien werd deze in effectiviteit gehinderd 
door een grote verdeeldheid naar politieke en reli
gieuze scheidslijnen. Door deze trage start was ech
ter het momenturn om de sociale zekerheid gelijk 
op een redelijk niveau te brengen, verloren gegaan. 

De vertraging werd vooral veroorzaakt door de 
politieke situatie. Lange tijd waren de politieke par:
tijen groot genoeg om oplossingen te blokkeren en 
te klein om oplossingen door te drukken. De poli
tieke besluitvorming over de sociale zekerheid is 
bovendien niet verlopen zoals bij twee andere grote 
en gevoelige kwesties, namelijk de schoolstrijd en 
het algemeen kiesrecht. Na decennialang gedebat
teer is op die twee punten in 19 1 7 tenslotte 
gekozen voor een belangenafruil, de beroemde 
'pacificatie'. Op het terrein van de sociale zeker
heid gebeurde dat niet en was het veel meer een 
proces van 'muddJinn throuah'. 6 Er kwam pas enig 
tempo in het wetgevingsproces door het groeien 
van de parlementaire machtspositie van de confes
sionelen: in grote lijnen zouden hun inzichten gaan 
prevaleren, zij het niet zonder compromissen en 
niet over de hele linie. Zo zou het bijvoorbeeld pas 
in I939 lukken een katholieke wens te realiseren, 
namelijk een kinderbijslagwet en dat alleen door 
een aantal bijzondere omstandigheden.7 De invloed 
van de sociaal-democraten was eigenlijJ< vooral 
beperkt tot het feit dat zij bestonden en daarmee de 
discussie onder druk hielden. Vooral sociaal-demo
cratische bestuurders van de vakbeweging konden 
echter tenslotte moeilijk anders dan zich neerleg
gen bij de politieke situatie. Wel verwierven zij een 
relatief grote invloed op de uitvoering van de socia
le zekerheid. Zo kwam er weliswaar enige wetge
ving tot stand, maar zeker niet over een breed front 
en nog minder met een heldere structuur of con
ceptie. Met de Ongevallenwet van I 90 I was de 
vorm van de sociale zekerheid gekozen, namelijk de 
verplichte verzekering, met de Invaliditeitswet van 
I 9 I 3 de grondslag, namelijk de werknemersverze
kering - tot zover werd voornamelijk het voor
beeld van Bismarck gevolgd - en met de Ziektwet 

gebied van de sociale zekerheid of dat 
van de sociale poHtiek in meer algemene 
zin. 
7. A. de Gouw, 'Van kinderbijslag naar 
basisinkomen' in: Van particuliere naar 
openbare zore?, 8 3- I 0 2. 
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van 1 9 3 o kreeg tenslotte de uitvoeringsorganisatie 
zijn beslag, die op typisch Nederlandse wijze ver
deeld werd: voor een relatief klein deel als over
heidsinstelling, voor een belangrijk deel gebaseerd 
op particuliere organisaties in de samenleving, met 
alle problemen van dien op het gebied van struc
tuur, controle en samenwerking. Ieder beknopt 
overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid 
moet sindsdien dan ook de waarschuwing bevatten 
dat het hier gaat om een samenvatting van de hoofd
lijnen, want op vrijwel ieder punt zijn er uit
zonderingen, afwijkingen en bijzondere regelingen 
getroffen. 

Commissie Van Rhijn 
Tijdens de sombere jaren van de depressie zou er 
niet veel meer veranderen in de sociale zekerheid. 
De depressie zou in Nederland ongekend lang 
duren, pas na 19 3 6 zou er een licht herstel inzetten. 
Het belangrijkste onderdeel van het sociale beleid 
in deze jaren, uitkeringen bij werkloosheid, vonden 
niet plaats op grond van een wet, maar een rege
ringsmaatregel, de zogenaamde 'steunregeling'. 
Aanvankelijk leek het erop dat na de Tweede 
Wereldoorlog een krachtig nieuw begin zou wor
den gemaakt. In het kabinet in ballingschap te 
Londen werd met grote belangstelling de Engelse 
discussie over de sociale zekerheid gevolgd. De ver
antwoordelijke minister van Sociale Zaken, de soci
aal-democraat J. van den Tempel was zeer onder de 
indruk geraakt van het rapport van Beveridge en gaf 
opdracht aan een commissie een vergelijkbaar 
rapport te maken dat geschikt was voor de Neder
landse situatie. Deze commissie, onder voorzitter
schap van A.A. van Rhijn, volgde het Engelse voor
beeld in grote lijnen. Gepleit werd voor een 
systeem waarin verzekering (met premiebetaling) 
en verzorging (met bijdragen uit de belastingen) 
werden gemengd en waarin geen onderscheid werd 
gemaakt tussen loonarbeiders, zelfstandigen en 
mensen die niet in het arbeidsproces waren op
genomen. 

Aanvankelijk zag het er ook naar uit dat voortva
rend gewerkt zou worden aan de realisering van 
deze plannen. De politieke positie van de sociaal-

democraten was aanzienlijk sterker geworden. De 
leider der sociaal-democraten, Willem Drees, was 
in I 945 minister van Sociale Zaken geworden en 
zou van 1948 tot I 958 minister-president zijn van 
een redelijk stabiele samenwerking tussen sociaal
democraten en katholieken, de zogenaamde 
Rooms-Rode Coalitie. En toch zou het nog lang 
duren voordat de nieuwe idealen gestalte zouden 
krijgen. Voor een deel valt dat te verklaren uit het 
feit dat Drees een generalist was, die zich nauwe
lijks permitteerde stil te staan bij sociale zeker
heidswetgeving. Deze brak zich het hoofd over 
meer fundamentele problemen: de reorganisatie 
van het economisch en sociaal-economisch leven 
tot een geleide economie. Dat wil zeggen dat hij 
zich vooral bezig hield met het scheppen van werk
gelegenheid, een rechtvaardige verdeling van het 
nationaal inkomen en bedrijfsdemocratie. Dit bete
kende dat het streven naar een coherenter en gene
reuzer sociaal verzekeringssysteem er wel was, 
vooral echter op ambtelijk niveau. A.A. van Rhijn 
was secretaris-generaal geworden van het departe
ment van Sociale Zakem en probeerde zoveel 
mogelijk zijn voorstellen gerealiseerd te krijgen. 
Maar dat liep al zeer snel stuk op de taaie voortzet
ting van de traditionele discussies. De relatief snelle 
en gemakkelijke invoering van de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening (I oktober I 94 7 kon de 
eerste uitkering worden uitbetaald), waarbij in 
feite een volksverzekering werd ingevoerd, lijkt dit 
te logenstraffen. Maar dit succes kon Drees slechts 
behalen door zo zorgvuldig mogelijk iedere verwij
zing naar vorige en lopende discussies over de 
sociale zekerheid na te laten en de volle nadruk te 
leggen op het tijdelijke karakter van de wet. Slechts 
zo was het mogelijk bijvoorbeeld het verzet te 
omzeilen van werkgevers en werknemers, die de 
uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen - van 
een werknemersverzekering naar een volksverze
kering - duidelijk afwezen. Vorm, grondslag en 
uitvoering van de sociale verzekeringen bleven in 
de jaren vijftig dan ook nog een groot probleem, nu 
niet zozeer uitgevochten tussen liberalen en ortho
dox-protestanten, maar vooral tussen sociaal-· 
democraten en katholieken. 8 

8. P.W. vander Zwaai, 'Politici, 
ambtenaren en de verzorgingsstaat. De 
oudedagsvoorziening, 1945- 1952' in 
W .P. Blockmans en L.A. van der Valk 
(eds.) Van particuliere naar openbare zora, 
177- 193· 
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Veldkamp en Klompé 
Het grote verschil met de vooroorlogse jaren was 
echter, dat men elkaar nu wel vond. De sociaal
democraten stemden nu definitief in met de 
bedrijfsvereniging als kern van de sociale verzeke
ring (waarmee ze aansloten bij de gedachten achter 
de afspraak tussen Posthuma en Kupers) en de 
katholieken accepteerden de facto het idee van de 
volksverzekering als grondslag (ook al werd dat lie
ver niet zo genoemd). En opnieuw is de ouder
domsvoorziening een voorbeeld van de manier 
waarop men elkaar vond. De Algemene Ouder
domswet van 1 9 56, door de sociaal-democraat]. G. 
Suurhoff tot stand gebracht, was een zorgvuldig 
compromis tussen het oude sociaal-democratische 
idee van het staatspensioen en de confessionele 
gedachte om het vooral te zien als particulier 
gespaarde pensioenrechten. Op deze lijn ging de 
opvolger van Suurhoff, de katholieke politicus 
G.M.J. Veldkamp voortvarend verder. Dat resul
teerde in een hele reeks volksverzekeringswetten. 
Bekend is dat Veldkamp er zelfs naar heeft gestreefd 
volksverzekeringen tot stand te brengen op die ter
reinen, als werkloosheid en ziektekosten, waar dat 
tot op de dag van vandaag niet gelukt is. Daarmee 
werd een richting ingeslagen, die in allerlei opzich
ten nog wel verbonden was met de grote debatten 
uit het verleden over de sociale zekerheid - geen 
wetsontwerp ging dan ook voorbij zonder dat gere
fereerd werd aan de inzichten die men traditioneel 
had ingenomen - maar dat had langzamerhand 
meer de functie gekregen zichzelf van een usiful past 

te voorzien. 
Zo kwamen er in de loop van de jaren vijftig een 

aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid, 
maar daarmee was slechts min of meer de achter
stand ingelopen die men in de voorgaande decennia 
had opgedaan. Vooral in de jaren zestig echter vond 
er een opmerkelijke explosie in welwillendheid 
plaats. Opvallend was het toenemende competen
tieprobleem tussen het departement van Sociale 
Zaken - waar de arbeidsverzekeringel) waren gelo
caliseerd - en het departement van Maatschappelijk 
Werk - waar alle regelingen werden beheerd die 
voort waren gevloeid uit de traditionele armen
zorg. Wat traditioneel uit elkaar werd gehouden 
het complex van regelingen omtrent de arbeid, 

9· Lees van der Valk, Van pauperzorg tot 
bestaanszekerheid. Armenzorg in Nederland 
1912-196s. Amsterdam 1986, 188 ff. 

sociale verzekeringen enerzijds, het complex van 
armenzorg, sociale hulp en bijstand - ging elkaar nu 
raken, overlappen en zelfs onderling verstrengeld 
raken. 

In een fraaie en energieke campagne wist de 
katholieke politica M.A .M. Klompé als minister 
van Maatschappelijk Werk een Algemene Bijstands
wet gerealiseerd te krijgen in 196 3, ter vervanging 
van de Armenwet van 19 1 2. Uitgangspunt van die 
wet was datiedere burger, 'die in zodanige omstan
digheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet 
over de middelen beschikt om in de noodzakelijke 
kosten van levensonderhoud te voorzien' recht had 
op 'bijstand' van de staat.9 Dit was wel een zeer 
ruime bepaling, die uiteraard aanvankelijk zo zuinig 
mogelijk werd uitgelegd door de uitvoeringsorga
nen, maar nauwelijks geschikt om een permanente 
druk op verhoging van de uitkeringen tegen te hou
den. Een vergelijkbare ontwikkeling vond plaats op 
het terrein van de klassieke sociale verzekeringen. 
In datzelfde jaar, 1 96 3, zou Veldkamp als minister 
van Sociale Zaken onomwonden verklaren dat het 
doel van de sociale verzekering zich ontwikkeld had 
tot het leveren van een essentiële bijdrage aan 'het 
recht van iedere mens op zelfontplooiing'. 10 Het 
geheel aan regelingen zou er steeds meer op gericht 
moeten zijn 'sociale risico's' op te vangen, dat wil 
zeggen uitkeringen te verstrekken aan al diegenen 
die tijdelijk of permanent niet in staat waren vol
doende te verdienen voor het levensonderhoud. 
Dit principe kwam bijvoorbeeld naar voren in de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 
1966. Daarin waren twee opmerkelijke bepalingen 
opgenomen, die afweken van wat tot dan toe 
gebruikelijk was. Ten eerste bepaalde de wet dat 
'arbeidsongeschiktheid' betekende het onvermo
gen van een arbeider om hetzelfde of vergelijkbaar 
werk te doen als voordat arbeidsongeschiktheid in
trad. Dit betekende dat een gedeeltelijk arbeidson
geschikte arbeider geen werk hoefde te gaan doen 
dat 'minder' was dan tevoren, en dat een volledig 
arbeidsongeschikte arbeider - aangezien de uitke
ring gekoppeld was aan het verdiende loon - een 
volledige inkomensvervanging kreeg. Bovendien, 
en dat was een tweede belangrijk punt, werd niet 
langer onderscheid gemaakt in de achtergrond van 
de arbeidsongeschiktheid: het maakte niet langer 

1 o. G.M.J . Veldkamp, Herinneringen 
19 52-1967. Le carnival des animaux politi
ques. 's-Gravenhage 1993, 102 . 

2]1 
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verschil of een arbeider een ongeluk kreeg tijdens 
zijn werk, op vakantie of het sportveld. Dit leidde 
tot een enorme toename in de uitgaven, zoals ook 
een reeks andere maatregelen. In 1964 gaf 
Veldkamp bijvoorbeeld een vakantietoeslag aan al 
diegenen die een uitkering kregen van bijstand of 
sociale verzekering; in 1970 werden de uitkeringen 
gekoppeld aan het minimumloon; later zouden de 
uitkeringen ook regelmatig verhoogd worden met 
een automatische inflatiecompensatie. De tradione
le verschillen tussen armenzorg en werknemers
verzekeringen vervaagden in snel tempo; kwesties 
die in het verleden de politiek zo hadden bezig 
gehouden - vorm, grondslag en uitvoering - wer
den tot pragmatische kwesties gereduceerd en 
daarmee ook gedepolitiseerd. De weg naar de inko
mensgarantie voor iedere burger was voortvarend 
ingeslagen. Het sluitstuk was de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet van 197 5: iedere bur
ger van achttien jaar en ouder die door ziekte of 
gebrek niet in staat is tot werken heeft recht op een 
minimum uitkering. Maar dat was tegelijkertijd 
ook een zwanenzang: vanaf dat moment zou de 
pressie op de voorzieningen toenemen en een 
krachtig bezuinigingsbeleid inzetten. 

De uitvoerins als blijvend probleem 

Hoe valt nu deze explosie te verklaren, zeker ook 
gezien de voorgeschiedenis. Een eerste factor van 
zeer grote betekenis is, dat een krachtige uitbrei
ding van sociale zekerheid financieel zeer goed 
mogelijk was. Niet alleen groeide de economie 
sterk bij een relatief terughoudende stijging van het 
loonniveau, maar bovenal werd in het begin van de 
jaren zestig duidelijk dat Nederland over een zeer 
omvangrijke hoeveelheid aardgas beschikte in het 
Noorden van het land. Dat betekende een verho
ging van de overheidsinkomsten met vele miljarden 
guldens. Voor een goed deel bepaalde dat ook de 
grote politieke eensgezindheid waarmee de grote 
en de talloze kleine verbeteringen van de sociale 
zekerheid tot stand kwamen: alle grote partijen 
onderschreven dit beleid. 

Een tweede factor was de onweerstaanbare 
druk die van reeds tot stand gekomen regelingen 
uitging. Vlak na de oorlog werd een invoering van 
het Beveridge-plan, sociale zekerheid van de wieg 

r 1 . Maarten van Bottenburg, 'Aan den 
arbeid '. In de wandelgangen van de Stichting 
van de Arbeid 194>-199 s. Amsterdam 
'995· 

tot het graf, weliswaar nog tegengehouden, maar in 
de loop van de jaren vijftig kwam het langzaam 
maar zeker toch tot stand. Het rechtsgevoel bevor
derde de gestage aanvulling van werknemersverze
keringen met volksverzekeringen, zoals het ook op 
tal van grote en kleine punten verbeteringen in 
bestaande regelingen bevorderde. Deze incremen
tele ontwikkeling had overigens tot gevolg dat, 
ondanks allerlei pogingen de structuur van de socia
le zekerheid te vereenvoudigen, het een bonte lap
pendeken bleef. 

Toch blijft niet zozeer de algemene groei verba
zing wekken, als wel het explosieve karakter daar
van in de jaren zestig. Daarbij is het opvallend dat 
het initiatief daartoe niet zozeer lag bij het georga
niseerde bedrijfsleven. Integendeel, juist in de jaren 
zestig waren zowel werkgevers als werknemers 
onderling zeer verdeeld. Het lukte niet meer geza
menlijk op te treden, zodat er in de corporatieve 
belangenbehartiging als het ware een lacune ont
stond. 11 Politici maakten daar gretig gebruik van. 
Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de orthodox
protestanten, die veelal slechts schoorvoetend had
den ingestemd met de uitbreidingsvoorstellen, nu 
ineens zeer 'progressief werden. Maar de belang
rijkste impuls kwam vooral van twee partijen, die 
zowel met zichzelf als met elkaar grote problemen 
hadden, de Partij van de Arbeid en de Katholieke 
Volkspartij. Beide partijen kregen in toenemende 
mate last van een interne discussie over wat werd 
genoemd 'het sociale gezicht' van de partij. 

De Partij van de Arbeid had zich de naam ver
worven de architect te zijn van de verzorgingsstaat. 
Nog steeds wordt het verkrijgen van een ouder
domspensioen 'van Drees trekken' genoemd. Toch 
is de rol van de katholieken op het eerste gezicht 
groter. De wetgevingsmachine kwam pas echt op 
gang ná de grote breuk tussen sociaal-democraten 
en katholieken in 1958 . Vanaf dat moment werden 
de bestaande wetten vrijwel voortdurend genereu
zer: het werd voor steeds groter groepen mensen 
gemakkelijker gemaakt gebruik te maken van de 
regelingen en de uitkeringen werden ook aanzien
lijk hoger. De katholieken hadden het natuurlijk 
gemakkelijk in die zin, dat zij het economisch getij 
mee hadden. Desondanks ging het toch om een zeer 
forse stijging: de uitgaven voor de sociale zeker-

1 2 . 1899- 1989, Negentig jaren in tijd
reeksen. 's-Gravenhage 1989, 2o8, kolom 
43· 
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heid, als percentage van het Nationaal Inkomen, 
kwamen tussen 1948 en 1958 uit op ongeveer 1 o%, 
terwijl dit percentage daarna snel groeide naar 2o% 
in de tweede helft van de jaren zestig en in 1974 op 
25% uitkwam. 12 De Katholieke Volks Partij deed 
haar uiterste best om duidelijk te maken dat de 
Partij van de Arbeid niet het alleenvertoningsrecht 
had op sociale rechtvaardigheid.' 3 In de loop van de 
jaren zeventig sloeg het mechanisme echter om. 

De economische teruggang, die in 1973 duide
lijk werd, leidde bij de liberaal-katholieke coalitie 
tot een omvangrijke bezuinigingsoperatie op de 
sociale zekerheid. Bij de sociaal-democraten, die 
scherp oppositie voerden (daartoe ook gedwongen 
door een radicaliserende achterban), leidde dat tot 
een Pavlov-reactie: zij beklommen de barricaden 
en verdedigden al datgene wat de katholieken tot 
stand hadden gebracht als een vorm van beschaving 
die bovenal te .danken was aan sociaal-democrati
sche inspanningen. Daardoor was het voor de 
bezuinigers eenvoudig om de schuld voor het uit de 
hand lopen van de overheidsfinanciën en de onmis
kenbare groei van de fraude op de PvdA te werpen. 

Het belangrijkste gevolg hiervan was dat er wel
iswaar belangrijke bezuinigingen bereikt konden 
worden, maar dat een essentieel punt ernstig 
onderbelicht bleef, namelijk de ontoereikende 
structuur van de sociale zekerheid en bovenal de 
verkokerde en verbureaucratiseerde uitvoeringsor
ganisatie. Het oude probleem was in een nieuwe 
vorm actueel geworden. Aanvankelijke pogingen 
van •een aantal gemeenten - die het eerst werden 

geconfronteerd met de grote gevolgen van de eco
nomische transformatie - om actief op te treden, 
werden eigenlijk gefrustreerd. Territoriale decen
tralisatie werd geblokkeerd door functionele 
decentralisatie: nieuwe organisaties, op enige 
afstand van Den Haag, sterk worstelend met de 
eigen identiteit en nog niet zeer efficiënt (of klant
vriendelijk). '4 Zolang de kwestie van de uitvoe
ringsorganisatie niet zal zijn opgelost, is het ook 
betrekkelijk zinloos om te filosoferen over nieuwe 
vormen van solidariteit: het zou wel eens zo kunnen 
zijn dat - naast het zichtbaar toegenomen misbruik 
van de sociale voorzieningen - juist de verworven 
slechte naam van de uitvoeringsorganisatie in 
belangrijke mate heeft bijgedragen aan het weg
spoelen van oude vormen van solidariteit. 

Een enkele opmerking tenslotte over de rol van 
de sociaal-democraten. Historisch gezien is hun bij
drage aan de verzorgingsstaat geringer dan zij lange 
tijd hebben gedacht. Vooral in de jaren zeventig 
hebben ze hun traditionele voorkeur voor collectie
ve voorzieningen voor werknemers, voor regelin
gen van arbeid en arbeidsomstandigheden enorm 
uitgebreid door ook het hele complex van zorg en 
hulp te omarmen. De arbeiderspartij werd nu pas 
echt een volkspartij, wat paradoxaal genoeg 
gepaard ging aan een ernstige miskenning van het 
belang van arbeid. Het was ironisch genoeg vooral 
door de samenwerking met de liberalen in paars 
waardoor de PvdA zich weer de ruimte heeft weten 
te verschaffen om haar naam waar te maken: Partij 
van de Arbeid. 

13 . Hier volg ikj.Th.J. van den Berg, 
"'Een geschiedenis van grote vraagstuk
ken, grote noden en grote mannen en 
vrouwen". Politiek-historische context 
van de sociale zekerheid.' in: J. Th. J. van 

den Berg, A.Ph.C.M. jaspers en aeleaenheidsbeleid en het Rijk: 194>- 1990. 
Een beleidshistorische studie over decentrali 
satie en aemeentelijke beleidsvrijheid. 
Hilversum 1995. 

M.G. Rood (eds.), De SVr 40 jaar: einde 
van een tijdperk, een nieuw beo in? 
Zoetermeer 1992, 29-45. 
'4· M. Kraaijestein, Gemeentelijk werk-
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Het andere 

Frankrijk 

Het belangrijkste van de 
uitslag van de Franse parle
mentsverkiezingen begin 
deze maand is, dat het de 

GER VERRIPS nadien weer politiek ge
wicht, dankzij het samen
gaan met de groepering 

Schrijver, redacteurs &.P 

sociaal-democratie weer 
eens is gelukt te herrijzen uit de as van een vrijwel 
volledig bankroet. 

In I92o, op het partijcongres in Tours, besloot 
de meerderheid zich aan te sluiten bij de Commu
nistische Internationale. De sociaal-democratie 
moest opnieuw worden opgebouwd. Dat lukte. Ze 
beleefde haar mooiste moment toen midden jaren 
dertig de Volksfront-regering onder leiding van 
Léon Blum aantrad en de misère van de economi
sche crisis bestreed met belangrijke sociale hervor
mingen als arbeidstijdverkorting en betaalde vakan
tie. 

Maar in I 940, toen de Franse defensie instortte 
en de Duitse legers oprukten in de richting van 
Parijs, stemde vrijwel het gehele Franse parlement 
met inbegrip van tachtig procent van de socialisti
sche fractie voor het overdragen van de macht aan 
maarschalk Pétain; hij sloot een capitulatie-over
eenkomst met Hitier en vestigde in het niet door 
Duitse troepen bezette deel van het land, een con
servatief-cryptofascistisch bewind dat de Duitse 
oorlogvoering ondersteunde. Na de bevrijding 
ondernam de sociaal-democratie de meest gestren
ge en consequente zuivering van haar rijen van 
iedereen die in enigerlei vorm had gecollaboreerd 
met de Vichy-staat; het leidde tot de verwijdering 
van tienduizend voor de oorlog gekozen volksver
tegenwoordigers op socialistische lijsten in landelij
ke en lokale instellingen. Ook dat betekende in de 
praktijk opnieuw beginnen. 

In de Vierde Republiek ( 1946- I 958) wist de 
sociaal-democratie zich te herstellen en opnieuw 
een natuurlijke regeringsparner in diverse coalities 
met centrum-partijen te worden. Het mislukken 
van de dekolonisatiepolitiek in Algerije leidde in 
I 958 echter tot de machtsovername door generaal 
De Gaulle en de ondergang van de traditionele par
lementaire democratie in de presidentiële Vijfde 
Republiek. De socialisten kregen pas vijftien jaar 

rond Mitterrand, de aan
vaarding van een coalitie 

met de communisten, die hen sinds 1945 electoraal 
altijd overvleugelden, en een gemeenschappelijk 
program. In de jaren tachtig keerden zij terug in de 
regering, maar de ideologische verstarring en de 
onderworpenheid aan de naar socialistische en 
democratische normen gemeten bizarre zelfver
heerlijking van de autoritaire Mitterrand die men 
op de presidententroon van de Vijfde Republiek 
had geholpen, mondde in I 99 3 uit in een electorale 
catastrofe . De rechtse partijen behaalden tachtig 
procent van de zetels in de Nationale Vergadering; 
de socialisten hielden amper tien procent over. 

Bij de verkiezingen begin deze maand echter 
werden de rechtse fracties gehalveerd en won de 
bijna vervijfvoudigde socialistische fractie, samen 
met enkele veel kleinere groeperingen, een linkse 
meerderheid. Daarbij mag overigens niet over het 
hoofd worden gezien dat het ontstaan van deze link
se meerderheid goeddeels is te danken aan de ver
dere opmars van extreem-rechts. Het Front 

National onthield het verdeeld.e democratisch 
rechts tientallen zetels, terwijl het zelf als gevolg 
van het huidige districtenstelsel met vijftien pro
cent van de stemmen over het gehele land slechts 
één zetel veroverde. De communisten bezetten 
met tien procent van het landelijk electoraat achter 
zich achtendertig zetels. 

Lionel jaspin 

Binnen zestien jaar voltrok zich voor de zesde keer 
een grondige ommekeer in de rechts-links-verhou
dingen: bij elke parlementsverkiezing werd de 
bestaande meerderheid verslagen, omdat de kiezers 
politici die hun beloften niet nakwamen of corrupt 
bleken afstraften. Daardoor is nu voor de derde 
keer een dubbelzinnige cohabitation ontstaan, een 
situatie waarin de Franse president - met voor 
West-Europese begrippen ongewoon ruime be
voegdheden - de macht moet deten met een oppo-
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sitieregering. Dit alles typeert de destabilisatie van 
de nu bijna veertig jaar oude Vijfde Republiek en de 
ontbinding van het gaullisme waar ze uit voort
kwam. 

De nieuwe leider van de Franse socialisten, 
Lionel Jospin - die niet de grootheidsmanie en 
ijdelheid van sommige van zijn voorgangers in de 
Vijfde Republiek uitstraalt, maar veeleer het tegen
deel - heeft bij herhaling verklaard een einde te wil
len maken aan de huidige politieke cultuur in Parijs, 
die hij betitelde als de sacralisation du pouvoir - de 
heiliging van de macht en de hiërarchische hofcul
tuur rond het staatshoofd en zijn ministers. Ook 
daarmee dient zich geleidelijk een ander Frankrijk 
aan. 

Omvangrijke sociale protestacties en diverse 
opiniepeilingen hadden in het afgelopen jaar duide
lijk gemaakt dat de politieke prioriteiten voor de 
meeste Fransen zijn: het tegengaan van de groeien
de werkloosheid ( 1 2,5 procent van de beroepsbe
volking) en van de toenemende sociale ongelijkheid 
en dat meer dan zeventig procent van de kiezers op 
deze punten geen heil maar slechts onheil verwacht 
van de huidige gang van zaken bij de Europese inte
gratie. De parlementsverkiezingen werden door 
president Chirac een jaar vervroegd uitgeschreven 
in de hoop op dit moment nog voldoende steun van 
de kiezers te kunnen vergaren voor het hardhandig 
doorzetten van saneringen van de overheids
financiën en het stelsel van sociale zekerheid als 
voorbereiding voor de totstandkoming van de 
beoogde Europese Monetaire Unie. 

Een herorièlltatie op Europa? 
De nu als regeringsleider aangetreden Jospin heeft 
de Franse kiezers echter een heroriëntatie van de 
Europese politiek van Frankrijk toegezegd; hij 
keert zich niet tegen de Europese Monetaire Unie 
als zodanig, maar tegen de wijze waarop deze 
momenteel tot stand wordt gebracht - tegen de 
fixatie op data, tegen het starre fetisjisme van 
betrekkelijk willekeurige criteriacijfers en tegen 
een daardoor mogelijke uitsluiting van Italië en 
Spanje, hetgeen een Europese desintegratie zou be
vorderen. 

In enkele Nederlandse commentaren op de ver
kiezingsuitslag in Frankrijk lijken sommigen de 
kiezers kwalijk te nemen dat zij het primaat van de 
politiek boven de economie hebben gesteld. Maar 
bij de Europese integratie gold het primaat van de 
politiek - de wederopbouw en stabiliteit van de 

Westeuropese democratieën na de ramp van de 
Tweede Wereldoorlog en hun beveiliging tegen 
een bedreigend overwicht van de Sovjet-Unie - van 
het begin af aan. Politieke vereniging wordt tegen
woordig al noodzakelijker in verband met nieuwe 
mondiale verhoudingen, het tegengaan van de ver
slechteringen van het klimaat en de urgente verbe
tering van de economische en sociale verhoudingen 
tussen de naar Westerse maatstaven hoog- en laag
ontwikkelde landen. Een primaat van de economie 
bij de vereniging van Europa zou het negeren van de 
mening van de bevolking, de ondermijning van de 
democratie en een niet meer wenselijke Europese 
integratie met zich mee brengen. 

Het foei-foei-geroep naar het zuiden door al te 
verambtdijkte regelneven uit het noordelijker deel 
van Europa kan tot niets goeds leiden. Wie zou 
warm lopen voor een verenigd Europa waarin we 
de minder zwaarmoedige liberale Brits-Europese 
en de veel zonniger en onbezorgder Latijns
Europese levenstijl en cultuur zouden ontberen? 

Een taak voor de Europese sociaal-democratie 
In dertien van de vijftien landen die bij de Europese 
Unie zijn aangesloten, waaronder Engeland en 
Frankrijk, vormen sociaal-democraten de regering 
of vervullen zij een belangrijke rol in de regerings
coalities. Dat schept ernstige verplichtingen voor 
de Europese sociaal-democratie als geheel. Zij 
maakt zich hoogst ongeloofwaardig als ûj, haar 
gemeenschappelijke beginselen en internationalisti
sche aspiraties en tradities ten spijt, een verdeeld en 
verward gezelschap blijft, waarin kortzichtige 
nationale overwegingen de doorslag blijven geven 
en een bredere oriëntatie op een geloofwaardig 
democratisch en sociaal Europa uitblijft. De be
hoefte aan een gedurfde maar weloverwogen 
socialistische toekomstvisie is nijpender dan ooit 

Na de periode waarin hoofdzakelijk de christen
democratie de agenda en de vooruitgang van de 
Europese integratie bepaalde, krijgt nu de sociaal
democratie de kans om daarin toonaangevend te 
zijn. Dat vereist grondiger realistische analyses en 
duidelijker conclusies en aansprekender en ver
trouwenwekkender ambities voor de naar meer 
veiligheid en sociale zekerheid verlangende Euro
pese bevolking. 

Voorkomen moet worden dat later in een terug
blik op de jaren negentig van de twintigste eeuw 
moet worden geconcludeerd: God sent meat but the 
devil sent the cooks. 
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Florerend staatsbestel 

Ron Hillebrand bespreekt: 

Miehiel Zonneveld, Het platte land, 

Het succes van de Nederlandse democratie, 

Amsterdam: Prometheus, 1997. 

Wie een vernieuwende bijdrage 
willeveren aan het debat over het 
Nederlandse politieke bestel kan 
beter nietschrijven dat de Neder
landse politiek zich in een diepe 
crisis bevindt en dat ingrijpende 
hervormingen noodzakelijk zijn 
om de dreigende chaos te vermij
den. Deze visie is de laatste jaren, 
vooral in de politiek en de media, 
zo veelvuldig uitgedragen dat het 
nauwelijks mogelijk lijkt om niet 
in de zoveelste herhaling te ver
vallen. Miehiel Zonneveld kiest 
in zijn boek Het platte land, Het 
succes van de Nederlandse democratie 
echter voor de frontale aanval op 
het crisisdenken en houdt een 
warm pleidooi voor het behoud 
van de door anderen zo verfoeide 
kenmerken van ons staatsbestel. 
Paradoxaal genoeg zorgt juist het 
behoudende in Zonnevelcis 
betoog er voor dat Het Platte land 
een verfrissende indruk maakt. 

In de talloze kritische beschou
wingen over het Nederlandse 
politieke bestel wordt een sa
menleving geschetst die onder 
toenemende druk staat en die, in 
het ergste scenario, onder die 
druk zal bezwijken. Het failliet 
van het huidige bestel vloeit vol
gens dezelfde beschouwingen 
voort uit de machteloosheid van 
de politiek die vooral tot uitdruk
king komt in de stroperige be
sluitvorming. Zonneveld gaat 
uitgebreid in op een reeks symp
tomen die de malaise van het poli-
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tieke bestel zou moeten aanto
nen: de steeds groter wordende 
kloof tussen burger en politiek, 
de opkomst van extreem-rechts, 
het verval van de politieke partij
en, het uitblijven van staatkundi
ge vernieuwing, politieke cor
ruptie, de ontoegankelijkheid van 
de politiek voor allochtonen en 
de bedroevende kwaliteit van de 
parlementaire pers. Hij tracht 
aannemelijk te maken dat de 
democratie niet aan ernstige ziek
teverschijnselen ten onder dreigt 
te gaan, maar in vergelijking met 
de ons omringende landen zelfs in 
een uitstekende gezondheid ver
keert. Tegelijk gaat hij op zoek 
naar 'de succesfactoren' van de 
Nederlandse democratie. Zo 
vraagt hij zich, niet ten onrechte, 
af hoe het komt dat extreem
rechts in ons land naar verhou
ding zo weinig steun heeft weten 
te verwerven, waarom er nauwe
lijks sprake is van terrorisme, 
arbeidsonrust en sociaal conflict, 
waarom de Nederlandse econo
mie zo floreert en waarom de 
politieke en maatschappelijke 
participatie en betrokkenheid, 
zeker in vergelijking met andere 
landen, onveranderd hoog is. De 
oorzaak van het succes van de 
Nederlandse democratie vindt hij 
in eigenschappen die de Neder
landse politieke cultuur al sinds 
de Republiek der Zeven Verenig
de Nederlanden kenmerken. Het 
gaat volgens hem dan met name 
om het gebrek aan centrale stu
ring en de wijze van politieke 
besluitvorming die omschreven 
kan worden als een proces van 
schikken en plooien tussen diver
se minderheidsgroeperingen in 
de samenleving. Juist het veel 
bekritiseerde Nederlandse over-
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legmodel heeft volgens Zonne
veld geleid tot de veel geprezen 
Nederlandse tolerantie, het we
derzijds respect en de traditio
neel kleine afstand tussen elite en 
bevolking. Hierdoor is er nauwe
lijks een voedingsbodem voor 
polarisatie, conflict en politieke 
vervreemding van grote groepen 
kiezers. 

Veel van de argumenten die 
Zonneveld naar voren brengt ter 
weerlegging van de kritiek op de 
Nederlandse democratie zijn niet 
nieuw. Niet alleen zijn zeven van 
de negen thematische hoofdstuk
ken bewerkingen van artikelen 
uit een serie die de auteur in 1 996 
als journalist voor het Parool 

schreef, hij maakt in deze hoofd
stukken tevens in ruime mate 
gebruik van bestaand politicolo
gisch werk. De verdienste van 
Zonneveld is dat hij diverse 
inzichten op journalistieke wijze 
heeft samengebracht in een vlot 
geschreven en daardoor makke
lijk toegankelijk boek waarin hij 
aanzet to nadenken over de vraag 
of er wel zoveel mis is met de 
Nederlandse politiek. De journa
listieke werkwijze heeft echter 
ook zijn nadelen. Het boek maakt 
namelijk een nogal fragmentari
sche indruk, hetgeen mede aan de 
samenbundeling van artikelen 
moet worden toegeschreven. 
Een geloofwaardige ontmaske
ringvan het 'crisisdenken' vereist 
minstens dat op alle belangrijke 
onderdelen van de kritiek op het 
Nederlandse bestel wordt inge
gaan en dat de daarbij gebruikte 
argumenten consistentie verto
nen. Aan beide voorwaarden is 
niet geheel voldaan. Zo wordt 
onvoldoende duidelijk gemaakt 
waarom gekozen is voor de 
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behandeling van thema's als de 
kwaliteit van de parlementaire 
pers (hoewel dit zonder twijfel de 
bijzondere belangstelling heeft 
van de auteur), of politieke cor
ruptie. Beide thema's spelen 
slechts een ondergeschikte rol in 
het principiële politieke en 
wetenschappelijke debat over de 
vermeende crisis van de Neder
landse democratie. De overigens 
geslaagde poging om aan te tonen 
dat nieuwe technologische ont
wikkelingen de vertegenwoordi
gende democratie geenszins 
overbodig zullen maken, past 
evenmin goed in de lijn van het 
betoog. Het draagt immers niet 
bij aan het verweer tegen de criti
ci van het huidige bestel. 

Overheid en multinationals 

Daar staat tegenover dat belang
rijke punten van kritiek nauwe
lijks aan bod komen. Een treffend 
voorbeeld daarvan is dat de natio
nale besluitvorming in steeds 
sterkere mate wordt beperkt 
door de schimmige besluit
vorming op Europees niveau of 
door de positie van multinatio
nals die zich aan de greep van 
nationale overheden weten te 
onttrekken. Daarbij volstaat het 
niet om te constateren dat Neder
land nooit een sterke centrale 
overheid heeft gehad. Dat de 
Nederland se overlegeconomie 
door een weinig heldere machts
verdeling wordt gekenmerkt is 
van een heel andere orde dan het 
ontbreken van effectieve demo
cratische controle op Europees 
niveau. Een zelfde probleem doet 
zich overigens voor op lokaal 
niveau waar tal van problemen de 
gemeentelijke schaal ontstijgen 
en een lappendeken van inter-

gemeentelijke samenwerkings
structuren is ontstaan die zich 
onttrekken aan het zicht van de 
gemeentelijke volksvertegen
woordiging, laat staan van de 
doorsnee kiezer. Uit het feit dat 
Zonneveld als parlementair jour
nalist in Den Haag werkzaam is, 
valt te verklaren dat hij weinig 
aandacht schenkt aan de speci
fieke problemen van de lokale 
overheden, terwijl in het debat 
over de crisis in de politiek de 
lokale politiek juist een van de 
grootste bronnen van zorg 
vormt. Veel voorstellen voor 
politieke en staatkundige hervor
ming hebben dan ook betrekking 
op het lokale niveau . 

Onderzoek toont aan dat de 
interesse en het vertrouwen in de 
politiek op ditniveau flink achter
blijft en dat kiezers hun stemkeu
ze bij de lokale verkiezingen nau
welijks baseren op de prestaties 
of opstelling van de lokale partij
en.' Het aantal uitgebrachte 
adviezen en uitgevoerde voor
stellen voor bestuurlijke vernieu
wing op gemeentelijk niveau is 
gigantisch. 2 De beoogde resulta
ten blijven tot nu toe echter vrij
wel uit. Op nationaal niveau wijt 
Zonneveld veel van de proble
men waarmee de politieke partij
en, en met name de PvdA en het 
co A, geconfronteerd werden aan 
het steeds fletsere inhoudelijke 
profiel. Juist in Nederland met 
zijn historisch bepaalde maat
schappelijke verscheidenheid, 
zouden partijen alleen mogen 
rekenen op aanzienlijke groepen 
kiezers (en leden) indien zij zich 
realiseren dat zij hun bestaans
recht putten uit de behartiging 
van de deelbelangen van hun ach
terban. Een partij komt volgens 
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Zonneveld onherroepelijk in de 
problemen indien zij zich ver
vreemd van haar natuurlijke ach
terban. Deze visie gaat naar mijn 
stellige overtuiging evenzeer op 
voor de lokale politiek. Waarom 
zouden burgers zich interesseren 
voor lokale politiek en zich 
geroepen voelen om op een 
bepaalde politieke partij te stem
men, indien de inhoudelijke ver
schillen tussen de partijen niet of 
nauwelijks herkenbaar zijn. Dit 
klinkt wellicht vanzelfsprekend, 
maar het staat haaks op de ook in 
wetenschappelijke kring aange
hangen stelling dat de lokale poli
tieke verschillen nu eenmaal te 
klein zijn om kiezers te werven en 
dat lokale politici zich beter kun
nen profileren door hun stijl van 
opereren.3 Het pleidooi voor 
scherpere ideologische profile
ring van partijen, ook op lokaal 
niveau, verhoudt zich slecht met 
de in dit kader door Zonneveld 
zelf bepleite verbreding van de 
recruteringsbasis van gekozen 
volksvertegenwoordigers buiten 
het ledenbestand van partijen. 
Terecht stelt hij dat partijen niet 
te bang moeten zijn voor wat hij 
noemt 'Charles Schwietert-ach
tige toestanden'. Bovendien zou 
deze verbreding het voornaamste 
probleem van het teruglopende 
ledenbestand van politieke partij
en kunnen wegnemen. Een 
gebrek aan voldoende gekwalifi
ceerde kandidaten doet zich nu 
reeds in veel gemeentelijke par
tijafdelingen voor. Daar staat 
echter tegenover dat met groot
scheepse recrutering buiten de 
partijkanalen allerminst de garan
tie bestaat dat partijen een voor 
de kiezers herkenbare en eendui 
dige inhoudelijke koers zullen 
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(blijven) varen. En daar toonde 
Zonneveld zich nu juist een pleit
bezorger van. 

Riferendurn 

Een andere inhoudelijke tegen
strijdigheid in het betoog doet 
zich voor ten aanzien van het refe
rendum, waarvan de auteur zich 
een warm voorstander toont. 
Volgens Zonneveld maakt het 
zoeken naar steeds weer nieuwe 
instrumenten, zoals overlegorga
nen en inspraakprocedures, om 
zoveel mogelijk mensen bij het 
beleid te betrekken, deel uit van 
onze nationale identiteit (pag. 
66) . Het referendum zou daarom 
slechts een voortgang op de 
bekende weg zijn. Bovendien zou 
invoering van het referendum 
noodzakelijk zijn om burgers de 
kans te geven zich ook uit te spre
ken over andere onderwerpen 
dan het sociaal economisch beleid 
(dat via de overlegeconomie tot 
stand komt). Het is juist dat de 
politieke macht in Nederland 
altijd, en met name ten tijde van 
de verzuiling, door diverse acto
ren gedeeld werd. Het in het 
boek geschetste beeld dat de 
bevolking in de loop van deze 
eeuw een hoge organisatiegraad 
bereikte is eveneens correct. Dat 
het een deel van onze nationale 
identiteit vormt om zoveel 
mogelijk mensen bij het beleid te 
betrekken is echter een volstrek
te misvatting. Ten tijde van de 
verzuiling werden maatschappe
lijke tegenstellingen, zoals 
Zonneveld zelf ook constateert 
(pag I 2 7- I 2 9), juist aan de poli
tieke top gedepolitiseerd door 
besluiten in geheim overleg voor 
te koken, door het debat zo zake
lijk mogelijk te voeren en door 
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waar nodig hete hangijzers in de 
ijskast te plaatsen. De organisa
tiegraad van de burgers was dan 
wel hoog, maar de communicatie 
binnen de zuilen verliep vooral 
top-down. En dat gold niet alleen 
voor het sociaal-economisch 
beleid, maar evenzeer voor ethi
sche en religieuze vraagstukken. 
Sterker nog, juist ten tijde van de 
Nederlandse pacificatiedemocra
tie zou het referendum, waarin 
per definitie bij meerderheid van 
stemmen wordt beslist en de 
mogelijkheid voor het sluiten van 
ingewikkelde politieke compro
missen sterk wordt bemoeilijkt, 
een gevaar voor de stabiliteit heb
ben betekend. Van Holsteyn 
noemt het Nederlandse verzui
lingsmodel en het belang dat tot 
op de dag van vandaag wordt 
gehecht aan het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging 
zelfs als een van de voornaamste 
verklaringen voor het feit dat 
Nederland het enige democrati
sche land in West Europa is waar 
geen nationaal referendum is 
gehouden.4 Natuurlijk is de 
invoering van het referendum, 
zeker het correctief referendum, 
goed verdedigbaar. De argumen
ten daarvoor moeten dan echter 
worden gezocht in de wens om 
het democratisch gehalte van de 
besluitvorming te vergroten. 
Dan is echter geen sprake van 
vervolmaking, doch van inper
king van het consensusmodeL 

Samenvattend kan geconclu
deerd worden dat Zonneveld in 
Het platte land op zeer verdienste
lijke wijze probeert om al diege
nen die roepen dat de Neder
landse democratie in groot gevaar 
verkeert op andere gedachten te 
brengen. Dat zijn redeneringen 
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niet in alle gevallen de toets der 
kritiek kunnen doorstaan, doet 
daaraan geen afbreuk. Door een 
geluid te laten klinken dat sterk 
afwijkt van het gangbare draagt 
hij bij aan het opgang brengen van 
een discussie die alleen maar kan 
leiden tot een evenwichtiger 
waardering van ons staatsbestel. 
Zonneveld concludeert terecht 
dat het politieke bestel in tal van 
opzichten in verandering is. De 
vorming van het Paarse kabinet 
vormt daar zonder twijfel een van 

Perspectieven op 
verzuiling 

Thom Duyvené de Wit bespreekt: 

Marcel Hoogenboom, Een miskende 

democratie: een andere visie op verzuiling en 

politiekesamenwerking in Nederland. 

Leiqen: oswo Press, 1996. 

Niet lang geleden, en wellicht 
nog steeds, werd de kwelbuis af 
en toe gevuld met de beelden van 
een reclame voor een merk whis
ky. Omgeven door enkel grasvel
den staat een houten huis. Voor 
het huis zit een man met zijn 
benen omhoog, op de balustrade 
van de veranda, relaxed te nippen 
aan het, ongetwijfeld overheerlij
ke distillaat. Onzichtbaar voor 
deze man, aanschouwt de kijker 
grote veranderingen achter het 
huis. Uiteindelijk blijkt een heuse 
stad uit de grond gestampt te zijn, 
compleet met wolkenkrabbers. 
De whiskydrinker is echter on-
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de meest sprekende voorbeelden 
van. Het versneld en wellicht 
geforceerd doorvoeren van ver
nieuwing dient alleen plaats dient 
te vinden indien daarmee een 
reële oplossing wordt geboden 
voor echte problemen en niet ter
wille van de wens tot vernieu
wingzelf 

RON HILLEBRAND 

Als politicoloos verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Leiden 

verstoorbaar. Genoeglijk drinkt 
hij verder. Een commentaarstem 
verklaart wat we in de beelden 
reeds hebben moeten waarne
men: 'nothing' s changed, really.' 

Eigenlijk is er niets veranderd. 
Dit is het motto van het boek Een 

miskende democratie: een andere 
visie op verzuilins en politieke samen

werkins in Nederland van Marcel 
Hocgenboom ( 1996). Hij consta
teert bitter weinig verandering in 
het Nederlandse politieke sys
teem. De zuilen mogen dan wel 
verdwenen zijn, de door Lijphart 
geformuleerde pacificatiepolitiek 
is nog steeds van kracht. Zijn 
spelregels worden nog immer 
gerespecteerd door de politieke 
elites, en oude structuren zijn 
niet vervangen. Het doel van de 
auteur is een verklaring te geven 
voor dit gebrek aan verandering. 
En passant wordt Lijphart's 
pacificatietheorie vernietigend 
bekritiseerd en een elegante 
nieuwe verzuilingstheorie ont
wikkeld. 

1. Vgl. R. Hillebrand en G.A. lrwin, 
'Spreiding van Gemeenteraads
verkiezingen zal invloed kiezers niet 
versterken', in: S.A.H. Denters (et. al.), 
Decentrale democratie, Enschede: 
Universiteit Twente, pp. 41-56 en 
M.J .F. van Tilburg, Lokaal'?[ nationaal?: 
Het lokale karakter van de gemeenteraads
verkiezingen in Nederlandse gemeenten, Den 
Haag: VNG-uitgeverij, 1993, p. 2o1. 
2. Zie P. Depla, technologie en de vernieu
wing van de lokale democratie, diss: 
Katholieke Universiteit Brabant, 1995. 
3· Zie bijvoorbeeld P. Tops, Moderne 
regenten. Over lokale democratie, 
Amsterdam: Atlas, 1994. 
4· J .J .M. van Holsteyn, 'The Nether
lands: national debates and local expe
rience', in: M. Gallagherand P.V. Uleri, 
The Riferendurn Experience in Europe, 
London: MacMillan, pp. 126- 138. 

Hocgenboom ziet zich genood
zaakt, zoals velen met hem die 
zich enigszins serieus met het 
onderwerp ver- of ontzuiling 
bezighouden, eerst de Boeifather 

van de verzuilingstheorie erop na 
te slaan ter verklaring . van het 
zojuist beschreven fenomeen. 
Hierbij wordt de lezer niet alleen 
geconfronteerd met de mentale 
flexibiliteit in Lijphart's gedach
tengoed, ook wordt een belang
rijk theoretisch manco van het 
pacificatiemodel zelf blootge
legd. 

Dit manco betreft de ver
meende passiviteit van de massa. 
Het boek Verzuilin9, pacificatie en 

kenterins in de Nederlandse politiek 

( 1990) is eigenlijk een case study 
van een democratische maat
schappij die volgens de pluralisti
sche theorie niet stabiel kan zijn. 
Deze theorie behelst onder meer, 
in Lijphart's woorden: ' ... het 
idee, dat dwars over de scheidslij
nen lopende lidmaatschappen de 
scherpte van deze scheidslijnen 
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vervagen en daardoor de maat
schappelijke saamhorigheid ver
hogen, terwijl evenwijdig aan de 
scheidslijnen lopende lidmaat
schappen het omgekeerde tot 
gevolg hebben'. Dit lijkt contra
dictoir met de Nederlandse situ
atie waarin evenwijdig lopende 
scheidslijnen samengingen met 
een stabiele democratie. Deze 
'paradox' wordt vrijwel geheel 
op het conto van de verzuilde eli
tes geschreven. Zij zagen het 
gevaar van desintegratie en om 
dit tegen te gaan ontwikkelden zij 
zich tot prudent leaders die door 
middel van overkoepelende con
tacten de stabiliserende functie 
van dwarslopende scheidslijnen 
overnamen. 

Hoe nu verklaart Lijphart de 
politieke bewegingsvrijheid van 
de elites om ondanks de scherpe 
tegenstellingen tussen de zuilen 
gezamenlijk tot een vergelijk te 
kunnen komen? Welnu, die is 
hen gegeven dankzij de passiviteit 
van de massa. De gewone man is 
politiek onverschillig en doet 
trouw en volgzaam datgene wat 
de elites van hem verlangen . Dit 
kenmerk van het pacificatie
model maakt volgens Hoogen
boom het gehele pacificatiemodel 
overbodig en de paradox tot een 
farce; 'indien de burgers passief 
en lijdelijk zijn, is de pacificatie 
door de elites in het geheel niet 
no~g. De heterogeniteit van de 
politieke cultuur doet helemaal 
niet ter zake, Lijphart kan alleen 
èn de paradox èn de pacificatie
these handhaven door tegelijker
tijd passiviteit èn activiteit te ver
onderstellen' . 

Aangezien Lijphart het pacifi
catiemodel gebruikt ter verkla
ring van de kentering, en in latere 
instantie ook ter verklaring van 
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de continuïteit in de ontwikke
ling van het Nederlandse politie
ke systeem, meent Hoogenboom 
een alternatief model voor de 
verzuiling te moeten ontwikke
len om de vermeende continuï
teit te verklaren. 

Eiaen theorie 
Hiertoe wendt hij zich tot vier 
alternatieve theorieën die vol
gens Hoogenboom geen van allen 
op zichzelf bevredigend zijn om 
als verklaring voor de verzuiling 
te dienen. In combinatie met 
elkaar echter wel. Hoogenboom 
stelt dan ook dat 'de verzuiling 
van bevolkingsgroepen in 
Nederland [ .. ] een multidimen
sionaal proces [was], waaraan 
tenminste vier motieven ten 
grondslag lagen: emancipatie, 
behoud van eigen identiteit, 
sociale controle en eeri politieke 
elite-cultuur van pluralisme. De 
toestand waarin de Nederlandse 
natie en haar verschillende delen 
zich in een bepaalde periode 
bevonden, was telkens het voorlo
piae resultaat van de botsing 
en/ of het samengaan van deze 
motieven'. Verzuiling is in zijn 
ogen een proces waarvan de ver
klaring afhankelijk van periode en 
bevolkingsgroep geformuleerd 
dient te worden . 

Het open karakter van deze 
hypothese vraagt om een kriti
sche beschouwing van de 
specifieke historische invulling 
die Hoogenboom eraan geeft. 
Problematisch hierbij is de ver
klaring van het moment en de 
gedaante van de verzuiling. Hoe
wel volgens Hoogenboom voor 
de gereformeerden het behoud 
van identiteit en voor de katholie
ken sociale controle en het 
behoud van identiteit in de perio-

de voor de jaren twintig belang
rijke drijfveren waren, meent hij 
dat in eerste instantie beide 
bevolkingsgroepen om emanci
patoire redenen verzuilden, zon
der aandacht te besteden aan de 
kritiek dat zowel het moment als 
de gedaante niet aan de hand van 
deze theorie verklaarbaar is. 

Met de voltooiing van de 
emancipatie van de confessionele 
bevolkingsgroepen in de jaren 
twintig en dertig nam volgens 
Hoogenboom de sociale controle 
toe als motief om de verzuiling in 
stand te houden. Tezelfdertijd 
bleef emancipatie voor de socia
listische zuil het hoofdmotief. Pas 
na de Tweede Wereldoorlog, 
met de acceptatie van de socialis
ten in de regering, nam de reden 
tot emancipatie ook voor deze 
bevolkingsgroep af. Het accent 
verschoof naar het traditionele 
pluralisme. Voor de jaren zestig, 
wat betreft de confessionele zui
len, ging dit nog gepaard met 
behoud van identiteit en sociale 
controle, na de jaren zestig wer
den deze motieven minder be
langrijk. 

Dit is een zeer aantrekkelijke 
en genuanceerde theorie. Hoo
genboom meent dan ook dat 'de 
sociale werkelijkheid [ .. . ] zelden 
zo eenvoudig [is], en maatschap
pelijke processen zelden eendi
mensionaal. [ ... ] meestal ligt de 
verklaring in een combinatie van 
twee of meer factoren'. En dat is 
juist. Echter, vooral het moment 
en de gedaante van de verzuiling 
blijven onverklaard. Dit komt 
omdathij zijn combinatie van fac
toren formuleert op basis van een 
kritiek die gedeeltelijk onge
grond is. 

-
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Ontzuilina 
Met deze theorie tracht Hoogen
boom ook de ontzuiling te 
verklaren, of liever, het gebrek 
daaraan. Volgens hem is de ver
zuiling slechts een culturele 
breuk geweest. De politiek, 
waaronder hij het politieke sys
teem en de politieke cultuur ver
staat, is onveranderd gebleven. 
Wijzigingen in het politieke stel
sel als een gekozen minister-pre
sident, hebben zich niet voorge
daan. Het huidige compromisbe
leid is niet wezenlijk verschillend 
van het beleid in de hoogtijdagen 
van de naoorlogse verzuiling. 
Hoogenboom zit op de veranda 
aan zijn glas whisky te nippen en 
denkt: 'nothing's changed, real
ly.' En dat klopt, vanuit zijn 
standpunt bezien. 

Het feit dat er zich weinig ver
anderingen hebben voorgedaan 
op politiek-institutioneel niveau 
en dat beleid nog immer gemaakt 
wordt aan de hand van compro
missen, wil niet zeggen dat de 
'culturele' omslag van de ontzui
ling haar weerslag op politiek 
niveau niet gevonden heeft. 
Hoogenboom onderkent dat het 
kiesgedrag is veranderd en dat de 
politieke zelfstandigheid van de 
burgers is toegenomen, maar dat 
deze ten onrechte 'door sommige 
wetenschappers en politici 
[gezien werden) als symptomen 
van ernstige instabiliteit van het 
politieke systeem, en het begin 
van fundamentele veranderin
gen'. 

Maar fundamentele verande
ringen hebben zich wel degelijk 
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voorgedaan, alleen deze hoeven 
niet noodzakelijkerwijs gepaard 
te gaan met de instabiliteit van het 
politieke systeem. Het exponen
tieel gestegen onderwijsniveau, 
de toename van informatie en de 
met zuilen de zuilen 'concurre
rende' werking van de verzor
gingsstaat zorgden voor een poli
tiek bewuster en kritischer elec
toraat. Niet langer was de stem 
een uiting van groepsidentiteit, 
alswel een politieke keuze. De 
vaste politieke verhoudingen 
kwamen hiermee op losse 
schroeven. In I956 bedroeg het 
aandeel van de confessionele par
tijen nog so procent, in I 9 8 2 was 
dat teruggelopen tot 2 9,4 pro
cent. Dit dramatische verlies was 
een van de redenen om over de 
grenzen van de zuilen heen naar 
verregaande samenwerking te 
zoeken, hetgeen eind I 98o resul
teerde in de fusie van de ARP, 

CH U en KVP in het CDA. Deze 
partij heeft ook steeds minder 
nadruk gelegd op de christelijke 
achtergronden van de partij en 
meer op de persoonlijke kwalitei
ten van haar leiderschap, zich 
daarmee electoraal een bredere 
basis verschaffend totdat het lei
derschap die persoonlijke kwali
teiten ontbeerde. Ook de sociaal
democraten ontkwamen niet aan 
de ontzuiling. In de PvdA was in 
I 966 een factie ontstaan onder de 
naam Nieuw Links. Zij bepleitten 
democratisering van de partij en 
radicalisering van de politiek. Zij 
veroverden binnen korte tijd veel 
macht binnen de partij. Ook de 
komst van D66 en haar electorale 

succes noopten de andere partij
en, en vooral de PvdA, tot demo
cratisering. De democratisering 
van de partijpolitiek betekende 
natuurlijk een afnemende macht 
van de elites van de partijen. Deze 
politieke elites moesten zich de 
kritiek van de achterban laten 
welgevallen, en soms deed zich 
ook een afscheiding van veelal 
kleine partijen voor als gevolg van 
onoverbrugbare tegenstellingen. 
Met de ontzuiling nam ook het 
aantal zwevende stemmers toe, 
hetgeen samen met de roep naar 
democratisering de politieke eli
tes van hun sokkel dwong en cam
pagne te gaan voeren en hun 
beleid en programma uit te leg
gen aan de achterban en de kie
zer. 

Hoogenboom meent dat in de 
jaren vijftig Nederland een 
'gewone', stabiele en effectieve 
democratie geworden is. Aan
gezien democratie een normatief 
begrip is zegt dit meer over wat 
de auteur onder democratie ver
staat dan over het objectieve 
democratische gehalte in een 
samenleving. Mijns inziens hecht 
Hoogenboom te weinig waarde 
aan het door hemzelf waargeno
men veranderde kiesgedrag van 
de burgers. Al met al is Een mis

kende democratie een lezens
waardig boek, dat de discussie 
rond de verzuiling van een genu
anceerde en interessante invals
hoek voorziet. 

THOM DUYVENÉ DE WIT 

is politicaloon 
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HET PUNT VAN VERTREK 6 

Het zwavelmannetje 

Het vuile wit van een verbaasde want 

wreef traag het sneeuwpluis van het zwarte glas . 

Heeft daar een zwavelmannetje gebrand? 

Verder beneden was een wuivend land. 

(De jongensschaatsen sneden op de plas.) 

Het vuile wit van een verbaasde want. 

Zeepaardjestuinen, kleiner dan een hand, 

bepoederd met een laagje fijne as? 

Heeft daar een zwavelmannetje gebrand? 

De vorst at met zijn ijskoude tand 

een blanke haas. Zij stenen pelsje was 

het vuile wit van een verbaasde want. 

Geen klok droeg tekens op haar cijferrand. 

Een wittig spoor was wat mijn vinger las. 

Heeft daar een zwavelmannetje gebrand? 

Een vondeling lag aan de waterkant. 

Zijn moeder vond hem bij het mistig gras: 

het vuile wit van een verbaasde want. 

Heeft daar een zwavelmannetje gebrand? 

Willem Veldhuizen 

Lokati• 
Blergy, een dorpje bij Luik; de vroegere 
kolenmijn trekt nu alleen toeristen aan. 
Volgens de gidsen, oud-kompels, heeft daar 
nooit een zwavelmannetje gebrand en is dat 
alleen bewaard gebleven in het woorden
boek van Van Dale: stukje zwaveldraad, aan 
het voorste gedeelte van een mijnlont 
geplakt. 

Hoe lang zal dat daar nog op te zoeken 
zijn? 

De dichter van deze villanelle vereeu
wigt op zijn manier het zwavelmannetje en 
de fotografe op de hare. 

RB 

Foto 
Johanna Speltie 
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De moraal van paars 
Sprookjes in het onderwijs 

De moraal van paars 

Het paarse kabinet is zeer aktief in 
het verbeteren van de infrastruc
tuur van het land. Het heeft de 
financiën onder controle en 
Nederland wordt alom geprezen 
om zijn beleid. Maar van paars 
werd toch iets meer verwacht. 
Het zou een nieuwe wind door 
ons land doen waaien. Opener, 
eerlijker, minder gesloten, min
der verkrampt, minder machts
belust, bereidheid tonend verant
woordelijkheid te dragen en ver
antwoordelijkheid af te leggen . 
Maar wie het kabinet ook op deze 
niet-materiële punten heeft ge
volgd, moet toch tot de conclusie 
kQmen dat er weinig verschil is, 
met een kabinet met het CD A. 

Srebrenica 
Eerste voorbeeld: natuurlijk 
Srebrenica, die molensteen om 
onze nek, die aanslag op ons 
geweten. Vanzelfsprekend is de 
Nederlandse regering niet ver
antwoordelijk voor of schuldig 
aan de val van Srebrenica (de VN), 
laat staan voor wat er daarna 
gebeurde (Mladic). Maar zij is 
wel aanspreekbaar voor het 
nemen van besluiten en voor de 
miserabie wijze waarop wij ons 
vege lijfhebben gered zonder ook 
maar een poging te doen het leed 
van de moslims te verzachten. 

Regering en parlement zijn er 
direct verantwoordelijk voor dat 
zij honderden Nederlandse mili
tairen in een onhoudbare positie 
hebben gebracht door hen met 
veel te lichte wapens naar een 
onverdedigbare enclave te stu
ren. Of dit met goede bedoelin
gen is gebeurd, doet weinig terza-

ke. Goede bedoelingen zijn geen 
excuus voor onzorgvuldig hande
len. De regering is eveneens 
direct verantwoordelijk - im
mers, dit geschiedde na overleg 
van minister-president Kok met 
minister van Buitenlandse zaken, 
Van Mierlo - voor het zenden van 
een order na de val van Srebre
nica aan Karremans, wel of niet 
opgesteld door de v N, waarin uit
sluitend werd gesproken over de 
veiligheid van personeel en mate
riaal en met geen woord melding 
werd gemaakt van de plicht 
zoveel mogelijk - hoe weinig dit 
in de praktijk ook kon betekenen 
- de moslims te beschermen. 
Hetzelfde geldt voor het afblazen 
van luchtsteun tijdens het Ser
vische offensief zoals Voorhoeve 
zelf verklaarde: 'Het dringende 
verzoek werd door mij gedaan in 
overleg met premier Kok en 
minister Van Mierlo'. 

Heeft de regering ooit spijt 
betuigd, met name tegenover 
Dutchbat, over het besluit dat zij 
Nederlandse troepen in een 
onaanvaardbare positie heeft 
gebracht? Heeft ze ooit verant
woordelijkheid afgelegd voor het 
afblazen van de luchtsteun en het 
zenden van een order zonder 
melding te maken van de mos
lims? Nooit. De enige kritische 
opmerking die minister-presi
dent Kok heeft gemaakt is dat de 
ontvangst in Zagreb 'wel een 
tandje lager' had gekund. En de 
regering heeft bij monde van 
Minister van Defensie V oorhoeve 
tot ver na de val van Screbrinica 
het VN-ingrijpen in Joegoslavië 
verdedigd hoewel toen al lang 
klip en klaar was dat het VN
ingrijpen ondanks de gegeven 
humanitaire hulp het leed van de 

-
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bevolking alleen maar heeft ver
groot. 

Een tekortschietend parlement 
Heeft het parlement dan zijn 

· verantwoordelijkheid genomen? 
Ook dat zweeg als het graf. Heeft 
het kritische opmerkingen ge
maakt over de uitsluitend op onze 
veiligheid gerichte order? Neen. 
Want dan had ook aan de orde 
moeten komen dat het vvo-par
lemenetslid W eisglas tezamen 
met De Hoop Scheffer scherpe 
kritiek uitoefende op minister 
Pronk omdat hij de veiligheid van 
Nederlandse troepen in gevaar 
had gebracht door het woord 
genocide in de mond te nemen 
voordat Dutchbat veilig in 
Zagreb was teruggekeerd. 

De minister van Defensie is direct 
verantwoordelijk voor de be
ruchte persconferentie in Zagreb 
waar Karremans de ongelukkige 
uitlatingen deed over bad auys en 
aood auys en Mladic prees als een 
gr~ot veldheer, een verklaring 
opgesteld na overleg met de chef 
van zijn voorlichtingsdienst en 
waarschijnlijk zelfs met diens 
goedkeuring. Hij is ook verant
woordelijk voor andere zaken, 
onder andere dat de legerleiding 
zonder overleg met hem 
Karremans tot een hogere rang 
bevorderde zonder dat hij dat 
besluit terugdraaide. 

De minister van Defensie is 
indirect verantwoordelijk voor 
de weinig heldhaftige houding 
van de leiding van Dutchbat. Van 
overste Karremans die een borrel 
dronk met Mladic, die gedurende 
de cruciale dagen zich nauwelijks 
liet zien, die zich nooit heeft ver
zet tegen de scheiding van vrou-

wen en mannen, verhalen van 
genocide van zijn ondergeschik
ten negeerde en later voor het 
Internationale Tribunaal stame
lend moest erkennen dat hij nooit 
bij Mladic had geïnformeerd naar 
het lot van de meegevoerde man
nen. Van majoor Franken die een 
verklaring tekende waarin op zijn 
minst de schijn werd gewekt dat 
alles correct was verlopen, die 
zijn manschappen de vrachtwa
gens waarmee de moslims wer
den weggevoerd, met dieselolie 
liet vulten, die geneesmiddelen 
en behandeling weigerde aan 
enkele doodzieke moslims en die 
eveneens weigerde ook maar een 
moslim op een lijst te zetten die 
hen van deportatie en de dood 
had kunnen redden. 

Heeft het parlement ooit de 
minister van Defensie ter verant
woording geroepen? Neen, ze 
heeft over die verantwoordelijk
heid een grauwsluier gelegd door 
alsmaar vragen te stellen als ande
ren weer iets hadden ontdekt dat 
ze nog niet wisten. Want het aan 
de orde stellen van die verant
woordelijkheid had wel eens kun
nen leiden tot het aftreden van de 
millister van Defensie met alle 
gevaren van dien voor het behoud 
van de coalitie. Ook voor paars 
gaat de macht boven de zuiver
heid van de politieke zeden. 

In Den Haag wordt graag meewa
rig gedaan over België met al 
zijn schandalen. Maar in België 
wordt in ieder geval een parle
mentair onderzoek gehouden 
over de verantwoordelijkheid 
voor de massa-moorden in 
Roeanda. De Belgische VN-mili
tairen waren al geruime tijd op de 

hoogte van het genocide-scena
rio, inclusief de plannen te begin
nen met het vermoorden van de 
Belgische lijfwachten van de pre
sident . . Was dit uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de VN 
of is er ook een Belgische verant
woordelijkheid? Eenzelfde vraag 
geldt de gebeurtenissen in Scre
benica. De VN draagt uiteraard de 
grootste verantwoordelijkheid 
maar is dat een reden onze eigen 
verantwoordelijkheid niet onder 
ogen te zien? Waarom wel een 
parlementair onderzoek naar een 
bouwschandaal in Limburg waar
aan hoogstens een staatssecretaris 
zich een buil kan vallen, maar niet 
over een belangrijker zaak als 
Srebrenica? 

Het verdoezelen van de verant
woordelijkheid gebeurde zoge
naamd - en vooral minister 
Voorhoeve had daar een handje 
van - om de eer van de Neder
landse militairen te verdedigen; 
het omgekeerde is natuurlijk 
gebeurd. Doordat de regering 
weigerde openlijk haar verant
woordelijkheid te erkennen, 
werd de kritiek automatisch naar 
Dutchbat gedirigeerd als enige 
overblijvende op wie de kritiek 
zich kon richten. Volstrekt ten 
onrechte is zo de kritiek op alles 
wat misging, terechtkomen op de 
hoofden van enkele honderden 
jonge Nederlanders die er ook 
niets aan konden doen dat zij in 
een onmogelijke positie waren 
gemanoevreerd. 

Indonesië 
Zo is het ook gegaan met de 
Nederlandse militairen in Indo
nesië, tot mijn verbijstering met 
medewerking van de veteranen-
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organisaties die overigens maar 
een paar percent van de toen uit
gezonden militairen vertegen
woordigden. Alle schuld aan wat 
we eerst excessen en nu oorlogs
misdaden durven noemen, is 
terechtkomen op de hoofden van 
de toen uitgezonden militairen. 
De hoge heren in Den Haag die 
direct verantwoordelijk waren 
voor het gevolgde beleid en daar
mee ook voor de gevolgen daar
van, bleven buiten schot en heb
ben hun handen in onschuld ge
wassen. 

Ook daaraan heeft paars meege
werkt door de koningin bij het 
bezoek aan Indonesië een toe
spraak te laten houden die in niets 
verschilde van een toespraak die 
door een kabinet met · het CDA 

zou zijn opgesteld. Abstracte 
woorden over tragiek, zelfs geen 
milde erkenning van schuld waar
op ook de Nederlandse bisschop
pen hadden aangedrongen. Het 
gevolg was dat het bezoek poli
tiek (niet economisch want de 
Indonesiërs staan er om bekend 
dat zij de politiek niet in de weg 
laten treden van hun economi
sche belangen) is mislukt. Hare 
Majesteit werd zelfs in een onmo
gelijk positie geplaatst. Soeharto 
zegde zijn afspraak met haar 
wegens gebrek aan tijd af, hoewel 
hij dezelfde dag wel de Duitse 
oud-bondspresident Von Weis
zäcker ontving. Ook de sultan 
van Djokja had geen tijd. Hare 
Majesteit mocht zich vermeien 
op buitenplaatsten als het vroege
re Celebes. Ook Van Mierlo 
mocht het ervaren. Hij kwam 
vast te zitten in het verkeer in 
Djakarta doordat hij een escorte 
had van een of twee motorrijders, 

normaal bestemd voor buiten
landse referendarissen der twee
de klasse. Het was geen ramp 
omdat op de betreffende bijeen
komst de Indonesische veteranen 
toch niet kwamen opdagen nadat 
de regering had besloten op rijks
kosten ook enige vertegenwoor
digers van veteranenorganisaties 
mee te nemen die bekend ston
den om het standpunt dat 'wij' 
alleen maar uit waren op het wel
zijn van de bevolking van 
Indonesië. 

Ook op andere gebieden is er 
weinig verschil tussen paars en 
een kabinet met het CDA. Het 
dualisme dat lievelingskindje van 
paars - was al stervende sinds het 
Torentje weer zijn oude status 
had teruggekregen. Het kan nu 
definitief worden afgelegd in het 
Haagse mortuarium nadat PvdA 
en D66 met grote boosheid heb
ben gereageerd op de uitlatingen 
van Bolkestein over de uitbrei
ding van de NA v o. Het gaat er 
niet om of Bolkestein gelijk heeft 
of de anderen. Maar wat stelt 
dualisme nog voor als een coali
tie-partij geen afwijkend stand
punt kan innemen over een kwes
tie die niet in het regeerakkoord 
is geregeld en waarop Nederland 
nauwelijks invloed kan uitoefe
nen? Die beslissing is voorbehou
den aan Washington en misschien 
een heel klein beetje aan Londen, 
Parijs en Bonn. Een discussie
onderwerp dus, niet meer en niet 
minder ... 

Paarse benoeminnen 
Misschien nog belangrijker is dat 
onder paars de 'verpolitisering' 
van publieke functies nog is toe
genomen. De politieke nomen-

klatoera, dat wil zeggen de vier 
grote partijen, verdelen functies 
en banen onder elkaar waarbij 
bekwaamheid pas op de tweede 
plaats komt. Praktisch alle 
belangrijke colleges worden op 
grond van partij-voorkeuren 
gevuld. Zelfs bij de benoeming 
van Kroonleden voor de Sociaal
Economische Raad wordt er 
zorgvuldig op gelet dat alle grote 
partijen aan hun trekken komen. 
Onafhankelijke Kroonleden in de 
zin van niet-gebonden aan partij
en, bestaan er nauwelijks meer. 
Ook bij de keuze van leden van de 
Raad van State wordt dit criteri
um gehanteerd, hoewel de statu
ten van de Raad dit nergens voor
schrijven. 

De steeds verder gaande ver
zelfstandiging van rijksdiensten, 
in het Engels quanao 's geheten -
quasi-autonomous non-govem
mental organisations - versterkt 
die ontwikkeling nog. Zij schept 
voor politici en oud-politici 
steeds meer functies die ook 
'marktconform' worden betaald. 
Het ledental van alle politieke 
partijen daalt maar het aantal 
functies stijgt zodat, zoals Marc 
Kranenburg in NRC-Handelsblad 
eens ironisch opmerkte, er steeds 
meer een situatie van one man, one 
job ontstaat. Het is zelfs de vraag 
of de gewraakte Belgische toe
standen waarbij ook baantjes als 
postbode worden gegeven aan 
trouwe partijaanhangers, zoveel 
slechter is als de Nederlandse 
waarbij alleen de betere functies 
naar die regel worden verdeeld. 

Mensen worden benoemd op 
grond van hun politieke overtui
ging, niet op grond van be
kwaamheid. Linschoten benoem-
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de in het cSTv-bestuur een vvD
er, weggestuurd als partijvoorzit
teren een PvdA-eren een CDA-er 
die politiek waren uitgerangeerd 
(en die, nauwelijks op hun zetel, 
weer op hun beurt een ander lid 
van het kringetje, het bureau van 
de heer Staatsen, inhuurde). 
Waren zij de besten? Hun ontslag 
wijst er niet op. Ik neem het de 
heer Linschoten persoonlijk niet 
eens kwalijk. Hij volgde het 
spoor dat ook door paars wordt 
gevolgd. 

Onder het paarse bewind zijn 
drie Commissarissen van de 
Koningin geïnstaleerd. Een, Ter 
Beek, omdat er voor hem geen 
plaats was in het paarse kabinet 
hoewel zijn naam niet op het 
Drentse lijstje voorkwam. Ter 
Beek was in ieder geval nog een 
Drent, maar Aiders werd als 
Limburger, zonder kennis van de 
noordelijke problematiek, in 
Groningen gedropt, opnieuw 
zonder dat hij op het Groningse 
lijstje voorkwam. En de derde, 
Kamminga, werd pas in Gelder
land benoemd nadat Bolkestein 
had laten weten dat hij bezwaren 
had tegen de benoeming van de 
keus van de provincie: zijn partij
genoot Nijpels. Zelf ben ik van 
mening dat het beter is dit soort 
benoemingen centraal te regelen 
maar zou het dan niet meer over
eenstemmen met de idealen van 

paars die schijn-inspraak af te 
schaffen? 

Slippendrasers van de macht 
Tegen de benoeming van Tjeenk 
Willink als 'onderkoning' van 
Nederland zal niemand bezwaren 
kunnen aanvoeren. Hij heeft er 
alle bekwaamheden, kennis en 
vaardigheden voor in huis. Hij is 
de juiste man op de juiste plaats, 
ook als hij geen PvdA-er was 
geweest. Bij de benoeming van de 
voorzitter van de Tweede Kamer 
speelde de verpolitisering werd 
een rol. Was Bukman, weinig 
aktief in de Kamer, de beste? 
PvdA en D66 deden even modi
eus mee met de feministische 
meetlat door een voorkeur uit te 
spreken van de nooit opgevallen 
mevrouw Doelman, maar ze zijn 
geen moment van plan geweest 
de deal over Bukman te doorbre
ken. Zij hadden pas echt de poli
tieke verstarring doorbroken als 
zij bijvoorbeeld Schutte hadden 
voorgesteld, een uitmuntend 
Kamerlid, beminnelijk en met 
een zeer grote kennis van het par
lement. Maar Schutte is geen lid 
van het CDA en maakt dus geen 
deel uit van de nomenklatoera. 

Ook bij de techno-lease con
structie is paars uiterst beducht 
om de zaak in volle openbaarheid 
te behandelen, bang dat de positie 

van minister-president Kok in het 
gedrang zou kunnen komen. Ook 
hierbij gedroegen de Kamerleden 
van paars zich minder als contro
leurs dan als slippendragers van 
de macht. Toen de Algemene 
Rekenkamer het verslag van de 
commissie opvroeg, weigerde zij 
zelfs, geheel in overeenstemming 
met het standpunt van de rege
ring, toestemming te geven. De 
banden zijn nu gewist. 

Ik heb ook nog een enkel lid 
van de paarse fracties een opmer
king horen maken over het arrog
ante gedrag van de regering ten 
aanzien van de Rekenkamer die 
het gewaagd had een kritisch rap
port over Fokker te publiceren 
en in het algemeen kritiek had 
geleverd op de overheidssteun 
aan bedrijven. Hetzelfde onder
vond de Raad van State die - en 
terecht - het had gewaagd de 
regering voor de voeten te lopen 
inzake de Ziektewet en de Na
bestaanden-wet. Minis.ter Zalm 
betitelde dit als 'gezeur'. 

Kortom, paars gedraagt zich in 
moreel-politieke zaken zoals het 
co A zich heeft gedragen. 

HERMAN WIGSOLO 

Oud-hoifdredacteur van het Vrije 
Volk en publicist 
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De goede afloop van 
het sprookje 

Er was eens, heellang geleden, in 
een ver land, een koningin. Ze 
heette Tineke Netelenbos, wat 
een vreemde naam is voor een 
koningin. Maar het volk vond het 
prachtig. Iemand had ontdekt dat 
de gevleugelde woorden tineke 
netelenbos zich als een versregel 
laten voordragen, met een prach
tige dactyllische hexameter erin. 
Lang kort kort lang kort kort 
lang: tineke netelenbos. Bij offi
ciële gelegenheden scandeerden 
de volksvertegenwoordigers luid 
de koninklijke naam. Zelf vond 
de koningin dit maar vermakelijk 
gedoe, echt iets voor alfa's die 
Iatijn kennen en geloven dat een 
jarenlange onderdompeling in de 
grammatica van dode culturen 
mensen voorbereidt op een leven 
als verantwoordelijk staatsbur
ger. Het plebs hield het kortweg 
op Staatssecretaris van Onder
wijs, een titel waar met de beste 
wil van de wereld geen dichterlij
ke ritmiek in viel te ontdekken. 

Besturen deed de koningin. En 
wel op het allerbelangrijkste ter
rein des levens: het onderwijs. 
Wat was er mooier dan kleuters 
op vierjarige leeftijd de eerste 
leerfabriek te zien binnengaan, 
die prozaïsch basisschool heet, 
om ze er jarenlang te zien door
stromen, naar vwo en HBO en 
wo en wat al niet meer? Wat was 
er bevredigender dan ze - als ze 
zelf kinderen hebben - voor een 
herkansing in de onderwijsstro
men te zien springen en als ze 
senioren zijn nog een derde keer, 
voor de kursus bloemschikken bij 
de open universiteit. Permanente 
educatie, dat was het staatsdoeL 

De koningin moest altijd glimla
chen als ze dacht aan al die geluk
kige leerders, die hun CITO tes
ten doen of juist achterover leu
nen in de studiehuizen. Maar wat 
er nu toch aan de hand is! De 
rekenmeesters hebben een pijn
lijke ontdekking gedaan. De 
doorstroming door de leerfabrie
ken valt een beetje tegen en dat is 
duur, te duur. Het moet sneller, 
en beter, en goedkoper. En wat 
blijkt: studenten die hebben leren 
lezen en schrijven, stromen tra
ger door dan studenten die heb
ben leren rekenen. Dus is de 
remedie simpel: laat voortaan 
alle studenten verplicht veel 
rekenen leren. De koningin 
begrijpt wel dat dit echt een rede
nering is voor rekenmeesters. Ze 
rekenen een beetje naar zichzelf 
toe. Haar gezonde verstand zegt 
haar dat als een aantal studenten 
die wiskunde gedaan hebben op 
dit moment sneller studeren dit 
nog niet betekent dat als iedereen 
straks wiskunde gedaan heeft 
iedereen ook sneller zal studeren. 
De snelle studenten hebben mis
schien nog andere eigenschappen 
dan kennis van wiskunde. Ze zijn 
misschien juist heel goed in taal of 
geschiedenis of ze kunnen 
gewoon beter leren omdat ze 
hebben leren leren. En ja hoor, 
het plan van de rekenmeesters is 
nog niet gepubliceerd of er 
komen meteen welluidende 
betogen van lieden die niet kun
nen rekenen maar des te beter 
kunnen lezen en schrijven. Hetis 
onzin om mensen die alfa willen 
worden beta te maken. Met meer 
rekenen word je geen betere 
jurist of historicus, met meer 
lezen en schrijven en geschiedenis 
en vooral met beter leren lezen 
en schrijven en nadenken gaan de 

rendementen misschien nog wel 
meer omhoog. Sommigen wûlen 
nu een vak filosofie op school of 
argumentatieleer of meer klassie
ke of juist meer moderne talen en 
maatschappijgeschiedenis en eco
nomische geschiedenis en nog 
veel meer. Zoveel verandering 
tegelijk is natuurlijk niet goed 
voor de mensen, denkt de konin
gin. Laten de scholen eerst maar 
eens goed les geven in de vakken 
die er al zijn. En ze bedenkt een 
list. 

Eerst laat Tineke Netelenbos, 
koningin van het onderwijs, pro
clameren dat de rekenmeesters 
gelijk hebben en dat er nog twee 
keer zoveel wiskunde in de het 
profiel cultuur en maatschappij 
moet komen dan deze wakkere 
lieden, in hun ijver toch al over
vragend, hebben durven voor
stellen. Glimlachend leest de 
koningin daarna in haar lijfblad 
welsprekende betogen van ver
bitterde alfa's. In de volksverte
genwoordiging worden vragen 
gesteld, die zij op een A4tje heeft 
laten bezorgen bij een partijgeno
te. En dan komt zij naar het parle
ment om daar mee te delen dat zij 
constateert dat er nog geen 
draagvlak is voor meer wiskunde 
en dat we de hele zaak tot de vol
gende eeuw moeten uitstellen. In 
de tussentijd mag professor Freud 
vast een rekenmethode ontwik
kelen die vooral geschikt is voor 
mensen met gevoel voor taal en 
geschiedenis. Divide et impera, 
denkt Tineke. Alles moet anders 
maar niets zal veranderen. Voor 
het parlementsgebouw scande
ren oudleerlingen van de Iatijnse 
school haar naam. 

WILLEM WITTEVEEN 

Redacteur s &P 
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Verschillende (met name o 66) politici, hebben ons allaten weten dat 
de toekomst van de gezondheidszorg hét issue zal zijn in de komende 
verkiezingscampagne. Tot nu toe hebben de meeste partijen zich 
ertoe bepaald op te merken dat er vooral veel geld bij moet in de zorg
sector. Om te voorkomen dat de verkiezingsprogramma's op dit 
belangrijke punt nauwelijks van elkaar gaan verschillen (I , 3% budget
taire groei per jaar versus I ,2%) lijkt het mij wijs de discussie op te 
hangen aan een onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid over de gezondheidszorg. De WRR 

betoogt daarin het volgende. Wij hebben te maken met een ouder 
wordende, steeds meer zorg vragende bevolking. Technologische 
vooruitgang in de gezondheidszorg leidt tot extra, dure levensjaren, 
waarin men veelal zorgbehoeftig is. Mondige burgers zullen steeds 
meer eisen stellen aan de zorg. Deze drie factoren veroorzaken een 
onontkoombare opwaartse druk op de kosten van de gezondheids
zorg. Ergo: op zeker moment moet er worden gekozen. Wij moeten 
vaststellen wat behoort tot onze collectieve verantwoordelijkheid . Als 
dat niet gebeurt zullen impliciete keuzes worden gemaakt. Op 
beperkte schaal zien we dat al gebeuren: werkgevers sluiten collectie
ve contracten met verzekeraars voor hun werknemers. Verzekeraars 
laten werknemers vervolgens met voorrang behandelen in zieken
huizen. Verzekeraars gaan steeds verder met premiedifferentiatie op 
grond van risicofactoren, en het is technisch steeds makkelijker om 
risicofactoren in kaart te brengen. Ziekenhuizen wier budget op is 
gaan willekeurig patiënten weigeren. 

De w R R vindt dat er expliciet moet worden gekozen, en wel juist 
nu de problemen nog niet uit de hand zijn gelopen, nu we nog rustig 
kunnen nadenken over onze principes ten aanzien van de gezondheids
zorg. Volgens de WRR zijn dat er twee. I. Het doel van de gezond
heidszorg moet strak worden afgebakend tot enerzijds het bevorderen 
van de volksgezondheid en anderzijds het verzorgen van zieken (zaken 
als•bejaardenhulp of gezinshulp na het overlijden van een moeder zijn 
wel belangrijk, maar geen gezondheidszorg). 2. De toegang tot de 
gezondheidszorg hoort voor iedereen gelijk te zijn. Op basis van dat 
tweede principe moet één uniforme ziektekostenverzekering worden 
ingevoerd. Pas daarna kunnen keuzes worden gemaakt. In het huidige 
systeem zijn keuzes in de zorg keuzes die niet gelden voor particulier 
verzekerden en dus (gezien het principe van gelijkheid in de zorg) 
moreel verwerpelijke keuzes. Vermarkting van de zorg is geen oplos
sing, al was het maar omdat een streng aan banden gelegde markt door 
de Europese rechter nooit zal worden geaccepteerd. 

Dit zijn mooie stellingen om de verkiezingsstrijd aan op te hangen. 
Men kan zo'n rapport niet afdoen met 'politiek niet haalbaar' zoals het 
kabinet heeft gedaan. Politieke partijen die dit advies van de w R R niet 
in hun programma willen opnemen zouden moeten uitleggen waarom 
niet. Deelt men de analyse niet? Is men van plan impliciete keuzes te 
bestrijden ongeacht hoeveel dat kost, ook als het economisch weer 
minder gaat? Vindt men dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun gezondheid? Verwerpt men het principe van gelijkheid in de zorg? 

De PvdA zou er goed aan doen de w R R te volgen en de verkie
zingsstrijd inzake de zorg te openen met de punten uit zijn rapport. 

Leve de 
WRR 

MARGO 

TRAPPENBURG 

Redacteur s &.P 
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Welke richting 
neemt de linkse 
mistral die door 

Twee varianten Grote aebeurtenissen 

Als het waar is wat Hofland 
onlangs schreef in N R c
Handelsblad, namelijk dat 
het denken over de maat-

Europa waart? Uit de commentaren wordt 
al duidelijk dat de twee 
overwinningen staan voor 
heel verschillende benade

schappij grote gebeurtenis
sen nodig heeft om op gang 
te blijven, dan zijn we de 
laatste maanden goed be
diend, om niet te zeggen 
verwend. Hofland had toen 

ARIE VAN DER ZWAN 
ringen die niet alleen 
getekend zijn door ver
schillen in politieke cultuur 
in Engeland en Frankrijk 
alsook door verschillen in 
electorale omstandigheden 

Decaan van de Universiteit Nijenrode, 

Hoon leraar, houder van de Drees-leerstoel, 

RU Utrecht 

hij dit schreef, het oog op 
de electorale ondergang van de Conservatieven in 
Engeland, de 'electorale overval' van Chirac was 
toen nog geen feit. Dat die overval als een boeme
rang zou kunnen terugslaan liet zich toen nog niet 
bedenken. Er zijn nu dus twee grote gebeurtenissen 
die het maatschappelijk denken in een ware 
stroomversnelling hebben gebracht. De speculaties 
over het hoe en waarom van de overwinning van 
Blair waren nog maar nauwelijks op gang gekomen 
of Jospin heeft door zijn nog veel verrassender 
overwinning 'voer voor politicologen' aangedra
gen. De politieke commentatoren weten er nog 
moeilijk weg mee. Was de overwinning van Blair 
voor hen nog te plaatsen ('de conservatieven waren 
uitgeregeerd, Blair heeft Labour 'klaar gestoomd' 
voor de volgende eeuw'), de overwinning van 
Jospin is bij de meeste commentatoren als een graat 
in de keel blijven steken ('het zappende Franse 
electoraat is wispelturig, dit is de overwinning van 
voorwaarts op weg naar het verleden'). Eén ding is 
duidelijk, Jospin heeft voor een dissonant accoord 
gezorgd. 

Voor socialisten hebben die beide grote gebeurte
nissen nog een extra lading. Krijgt het socialisme 
hierdoor de herkansing waarover ik in s &.P van 
vorig jaar geschreven heb 1 , is dit de omslag in het 
maatschappelijk denken waarop ik tijdens de was
conferentie van afgelopen januari preludeerde?2 

in die beide landen. Maar 
er is meer, de verschillen gaan dieper. In feite staan 
hier twee concepties tegenover elkaar, namelijk 
Blair's variant van het vrije marktsocialisme en 
Jospin's verdediging van de sociale markteconomie. 

Of en in hoeverre beiden zullen slagen staat te 
bezien, maar dat hun politieke posities fundamen
teel verschillen staat buiten kijf. In hoeverre hebben 
die verschillen nu ook electoraal een rol gespeeld? 
Is het electoraat in Frankrijk nu werkelijk zo wis
pelturig geweest en heeft in Engeland de behoefte 
aan nieuwe gezichten de overheersende rol 
gespeeld? Het valt moeilijk te loochenen dat zulke 
sentimenten tijdens verkiezingen een rol spelen, 
maar zijn ze overheersend geweest? 

Jospin 's dissonante accoord 

Voor de uitslag van de Franse verkiezingen is die 
verklaring al helemaal onbevredigend want die laat 
buiten beschouwing dat Chirac in feite gestraft is 
voor het schenden van zijn eigen electorale beloften 
uit 1995: helen van de sociale tweedeling en schep
pen van banen als hoogste prioriteit. Ook de socia
listen deden in 1995 zulke beloften, maar die waren 
op dat moment allerminst geloofwaardig, tijdens 
hun regeerperiode hadden ze zich er weinig aan 
gelegen laten liggen. Jospin is er in 1997 op over
tuigende wijze mee teruggekomen en heeft nu van 
het Franse volk een politiek mandaat gevraagd en 
gekregen: ernst te maken met die beloften. In die 
zin heeft Chirac met zijn 'electorale overval' in 
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feite een ultieme daad van democratie gesteld. Het 
loslaten van de politiek die hij in 1995 in het voor
uitzicht had gesteld, is door hem onderwerp van 
een uitspraak van het volk gemaakt en de Franse 
volksstem heeft duidelijk gesproken. Van wispeltu
righeid is zo gezien geen sprake, de uitgesproken 
voorkeur is juist opmerkelijk consequent. 

Dat Chirac hier een misrekening heeft gemaakt 
die tal van commentatoren in het verkeerde keelgat 
is geschoten, is een andere zaak. Hun oordeel is 
veeleer ingegeven door ergernis over de keuze die 
nu gemaakt is . De commentatoren in The Times 

slaan in dit opzicht alles: 'het Franse volk heeft zich, 
op de vlucht voor de realiteit, door Jaspin met een 
shot morfine wûlen laten verdoven' . 

Die ergernis is wel begrijpelijk want de Franse 
verkiezingsuitslag is niet alleen een misrekening van 
Chirac, maar dreigt ook een streep te halen door de 
rekening van het ongeschonden binnen halen van 
de Euro respectievelijk consolidatie van de E M u
criteria. Het stabiliteitspact - de geloofsbelijdenis 
van de heersende kaste - staat op het spel, Jaspin 
heeft zich openlijk uitgesproken voor heronderhan
deling van de toetredingsvoorwaarden. De ergernis 
wordt nog gevoed door het opmerkelijke herstel 
van de communisten alsook door de prominente rol 
die de vakbeweging heeft gespeeld in het rijp maken 
van de Franse publieke opinie voor de gemaakte 
keuze. De massale steun die de vakbeweging vorig 
jaar voor haar acties heeft weten te verwerven had 
Chirac wel wat voorzichtiger mogen maken, de 
publieke opinie gaf duidelijk tekenen van radicalise
ring, maar democraten zullen tegen zijn onvoor
zichtigheid weinig in te brengen hebben. Het 
Franse electoraat heeft inhoudelijk een vaste lijn 
aangehouden maar is in de keuze van de middelen 
geradicaliseerd. 

Blair's 'vernieuwinB' 

Hoe staat het nu met Blair's overwinning? Staat zijn 
succes nu in het teken van het verlangen naar nieu
we gezichten en een nieuw geluid, de conservatie
ven hadden het met hun onderlinge verdeeldheid 
en smerige affaires onder Major wel heel bont 
gemaakt, of is er ook in dit geval veeleer sprake van 
continuïteit en een vaste lijn? 

1 • Bestaat er voor het socialisme nog een 
herkansing?, s&.P, 1996, nr. 5, 
blz. 257-273 

Voor die laatste stelling valt veel te zeggen. Hoe 
paradoxaal het ook moge klinken, niet Major maar 
Blair is als de directe opvolger van Margaret 
Thatcher te beschouwen. Door het electoraat ook 
als zodanig omarmd en binnengehaald: de grote 
schoonmaker. Niet alleen zijn ze op elkaar lijkende 
exponenten van de omhoogstrevende middenklasse 
('lower middle class' om precies te zijn), ook hun 
politieke benadering vertoont opvallende trekken 
van overeenkomst. Als stoutste staaltje van 
Thatcher's regeerkunst geldt dat zij de ruggegraat 
van de Engelse vakbeweging heeft weten te breken. 
Blair heeft haar werk afgemaakt door de vakbewe
ging ook binnen Labour te marginaliseren en 
Labour te ontdoen van elk spoor van arbeiderisme. 
Een door de middenklasse gehate manifestatie van 
machtsvorming van de arbeidersklasse is hierdoor 
geminimaliseerd. De begroting van de conservatie
ven is voorts door Blair zonder wijziging overgeno
men, de City is verrukt van zijn benadering en 
voortzetting van het door Thatcher geïntroduceer
de monetaire beleid (waarop deze overigens uit 
electorale overwegingen vrijelijk inbreuk maakte 
op eenzelfde wijze als waarop Reagan dit deed). 
Naar de uitkeringstrekkers laat Blair geluiden horen 
die van Thatcher's uitlatingen weinig verschillen. 
Niet primair banen scheppen en zo het beroep op 
uitkeringen terugdringen, maar uitkeringstrekkers 
manen werk te aanvaarden, de arbeidsmarkt moet 
geflexibiliseerd worden. De uitgaven voor sociale 
uitkeringen moeten omlaag om zo ruimte te schep
pen voor koopkrachtbehoud respectievelijk ver
betering van werkenden en kostenverlaging ten 
behoeve van de werkgelegenheid. Hierbij moet dan 
nog in aanmerking genomen worden dat de onder
kant van de Engelse samenleving verarmd is op een 
wijze die binnen de Eu zijn weerga niet kent. 

De Engelse middenklasse die onder Thatcher 
haar finest hour beleefde, zich onder Major' s bewind 
in haar bestaanszekerheid en perspectieven voelde 
aangetast, heeft in haar hoop op herstel de kaarten 
op Blair gezet. Blair heeft hierop in zijn campagne 
feilloos ingespeeld. Hij is Thatcher ook in dit 
opzicht gevolgd door in zijn campagnes veel gezind
heid ten beste geven en weinig programma, 
'modernisering' was zijn trefwoord. Vaste pro
gramma's, zo luidde zijn suggestie, zijn in een tijd 

2 . De tekst van mijn inleiding op die 
conferentie is afgedrukt in De Volkskrant 
van 1 februari 1997 
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waarin alles verandert geen passend politiek mid
del, het komt op de juiste politieke agenda en toon
zetting aan. De lijn die Blair gekozen heeft, is niet 
zo zeer ingegeven door het succes van het polder
model als wel door het blakende voorbeeld van Bill 
Clinton: neem het financieel-economische beleid 
van de Republikeinen (lees Conservatieven) over, 
meng dat met zelfvertrouwen en koppel dat meng
sel aan een veelbelovend toekomstperspectief 
waarin kansen geboden worden aan iedereen. 'Als 
je gelooft in waar je mee bezig bent en als de enige 
manier waarop je succes kunt hebben inhoudt dat je 
meedoet aan het spel zoals het gespeeld moet wor
den, dan doe je dat', kan niet alleen als Blair's lijf
spreuk gelden maar als een vertolking van het post
moderne middenklasse-ethos. De boodschap: 
'alleen onder mijn leiding kan dit land een stralende 
toekomst tegemoet gaan', is aangeslagen. Blair is 
net als Clinton voor een jonge generatie een rolmo
del geworden zoals Thatcher dat in het voorgaande 
decennium was: op eigen kracht omhoog komen en 
die spiegel aan de maatschappij voorhouden, 'ik heb 
mijn kansen benut, dat perspectief komt er voor 
jullie ook'. Het Engelse electoraat is met Blair's 
benadering kennelijk ingenomen, zijn populariteit 
in de polls is sinds zijn uitverkiezing verder toegeno
men en tot recordhoogte gestegen. 

Tijdens de bijeenkomst van Eurosocialisten in 
Malmö öp 5 juni jongst leden bleek Blair's zelfbe
wustheid gelijke tred te houden met zijn populari
teit in eigen land: Blair's zelfbewuste, bijna arrog
ante uitspraak 'wij zijn de kracht van de vernieu
wing en zijn energieke 'nieuw, nieuw, nieuw - alles 
in onze wereld is nieuw'3, spreekt boekdelen. Nu 
heeft Anthony Giddens, de voormalige neo-marxist 
die als het intellectuele vernuft achter Blair geldt, 
groot gelijk als hij stelt dat tradities niet op traditio
nele wijze kunnen worden verdedigd, elke politiek 
moet de actuele omstandigheden meewegen. Maar 
wat kan Blair bewogen hebben om de organisatori
sche opzet van de Labour partij, namelijk haar unie
ke verbondenheid met wat in het huidige spraakge
bruik de civil society wordt genoemd, zo te ont
krachten? Hoe denkt hij met deze Labour partij de 
maatschappelijke tweedeling die zich nergens zo 
scherp als in Engeland aftekent, ongedaan te 
maken? Daar is een ingreep in het maatschappelijk 
krachtenveld voor nodig die zonder steun vanuit de 

civil society en een politiek mandaat niet tot stand te 
brengen is. Die keuze heeft Blair maar zeer ten dele 
durven maken, zoals hij in zijn campagne vrijwel 
elke politieke keuze uit de weg is gegaan, bang als 
hij was om fouten te maken en om de middenklasse 
af te schrikken. 

Het verschil tussen Blair en de Tories wordt 
gevormd door zijn bereidheid gehoor te geven aan 
de roep om 'devolution' (geografische decentralisa
tie) en andere constitutionele hervormingen alsook 
zijn belofte om het onderwijs grootscheeps te her
vormen. Hierin ziet het huidige Labour in combina
tie met flexibilisering van de arbeidsmarkt, de sleu
tel voor het dichten van de sociale kloof. Enkele 
commentatoren zijn al zo ver gegaan door Blair's 
politiek te kenschetsen als het marktliberalisme 
met een sociaal gezicht. Waar Thatcher vertolker 
was van het marktliberalisme tout court heeft Blair 
het Engelse volk achter zich gekregen om haar 
moderniseringstaak af te maken en er de scherpe 
sociale tegenstelling van te verzachten. 

Jaspin heeft het vertrouwen van het Franse volk 
gekregen om alsnog de beloften uit de verkiezingen 
van 1995 waar te maken. In beide gevallen heeft het 
electoraat zich duidelijk uitgesproken en is in de 
keuze opmerkelijk consequent geweest. 

Herkansing voor het socialisme: sociaal gezicht 

if sociaal beleid? 

Waart er een linkse mistral door Europa? In een 
paar maanden tijd is de politieke kaart van Europa 
er anders uitkomen te zien. Voor links fatalisme is 
geen plaats meer, de socialisten in Europa hebben 
de koude winter achter zich gelaten en zijn weer in 

the winning mood. Maar hoe verstrekkend zijn elec
torale verschuivingen nu eigenlijk en wat zullen 
socialisten, nu ze weer aan de macht zijn, klaar 
weten te maken? 

Uit de electorale verschuivingen valt op zijn 
minst af te leiden dat er ruimte is voor een paradig

ma-wisseling. De tijd is er rijp voor en de omstandig
heden zijn er naar. De omslag die het electoraat nu 
heeft laten zien is immers voorafgegaan door een 
ommekeer in het denken van toonaangevende insti
tuten als Unctad, oE c n en 1 L o, op het terrein van 
de sociaal-economische politiek. De veelgeprezen 
beleidsrecepten van de afgelopen twintig jaar -
terugbrengen van financieringstekort van de over
heid, marktwerking in de publieke sector, flexi-

3. De Volkskrant, 6 juni 1997 
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hilisering van de arbeidsmarkt en sanering van de 
sociale zekerheid - zijn op uiteenlopende wijzen 
beproefd en hebben zeker tot aanpassingen geleid, 
maar het dringende vraagstuk van de werkloosheid 
is er niet door tot een oplossing gebracht, terwijl de 
sociale tegenstellingen zijn opgelopen. Elke rege
ring, van welke samenstelling ook, wordt met dit 
actuele dilemma geconfronteerd: hoe een groeibe
leid dat goed is voor de werkgelegenheid te combi
neren met een sociaal beleid dat de tegenstelling 
overbrugd? Daar komt bij dat het electoraat genoeg 
lijkt te hebben van het technocratische niemandsland 
waarbij regeringen de pretentie om het lot van hun 
nationale samenleving te bepalen uit handen heb
ben gegeven zonder dat die verantwoordelijkheid 
door de Europese Unie overgenomen kan worden. 
Het zou te ver gaan om uit electorale verschuivin
gen af te leiden dat de burger genoeg heeft van 
Europa, maar hij lijkt zeker genoeg te hebben van 
het dictaat van de EMu-normen. Dat dictaat dwingt 
tot eenvormigheid in beleid en non-interventie in 
economisch opzicht in een wereld waarin de sociale 
conflictstof zich ophoopt. Op dit punt hinken de 
politieke commentatoren in de media achter de 
realiteit aan, met name door vast te houden aan wat 
ze als keurmerk van moderniteit zien. De mogelijk
heid van een paradigma-wisseling wordt door hen 
miskend en voor verdelingsvraagstukken hebben ze 
al helemaal een blinde vlek. Elk ingrijpen dat 
zweemt naar beïnvloeding van de verdeling van het 
nationale inkomen wordt weggehoond: daar heb je 
de socialisten weer met hun oude stokpaarden. Ze 
laten evenwel buiten beschouwing dat de markt een 
verdeler bij uitstek is, en wel in de richting van 
grove ongelijkheid die in de ogen van het electoraat 
te ver is doorgeschoten. Dat electoraat wil geen 
politiek met een sociaal gezicht maar een sociaal 
beleid4. Dat verdelingsvraagstukken weer terug op 
de agenda moeten, staat wel vast, maar het hoe is 
nog verre van duidelijk. Blair heeft er zich in zijn 
campagne nog helemaal niet aan gewaagd. Uit wat 
er nu bekend is geworden over zijn beleid zal hij 
zich beperken tot een voorwaardenscheppend beleid 
van gelijke kansen door beter onderwijs en scholing 

4· De Franse oud-minister Charles 
Pasqua maakte in zijn op effect bereken
de opmerkingen aan het adres van Juppé 
('Monsieur Ie premier ministre, parlez
nous d'amour') wel pijnlijk duidelijk dat 
in de slag om de gunst van het electoraat 
zelfs het thema van de liefde voor politici 

gekoppeld aan een overheid die tracht te stimuleren 
en een beroep doet op het sociale verantwoorde
lijkheidsgevoel van ondernemingen. Jospin ging in 
zijn campagne verder door werktijdverkorting en 
scheppen van banen bij de overheid te bepleiten en 
zo de uitkomsten van het sociaal-economisch proces 
direct te beïnvloeden. 

Stakeholders teaenover aandeelhouders 
Wat voor Blair en Jospin geldt, gaat ook op voor 
andere socialistische partijen die aan de macht 
komen: de verdeling kan door hen niet langer gene
geerd worden, maar een verdelingspolitiek van 
zero-sum loopt dood. Dit is ook het bezwaar dat 
terecht gemaakt kan worden tegen verdelingspoli
tiek van socialistische huize waarbij te weinig acht 
geslagen is op het mobiliserende en motiverende effect 
dat van verdelingsregimes uit moet gaan om niet op 
een doodlopend spoor terecht te komen. 

Die constatering houdt in dat verdelingspolitiek 
ook een creatief moment moet kennen, er moet 
een maatschappelijke hifboomwerkinB vanuit gaan. 
Wie die laatste stelling onderschrijft zal de stap naar 
het investerinasaedraa wel moeten zetten, want in 
abstracto valt heel wel aan te geven dat verdeling, 
incentive-werking en investeringsgedrag de magi
sche driehoek van economisch hervormingsbeleid 
vormen. En hier ligt mijns inziens ook de werkelij
ke uitdaging voor links. De huidige verdeling is niet 
alleen sociaal onacceptabel, de economische incen
tive-werking ervan staat haaks op de maatschappe
lijke prioriteitsstelling: beleggen is voordeliger dan 
investeren, shareholdervalue een eufemisme voor 
bevoordeling van een kleine groep managers en 
beleggers wier preoccupatie ligt bij koerswinsten, 
niet bij het scheppen van nieuwe welvaart. Het leidt 
geen twijfel dat de groep privé beleggers die van het 
verloop op de effectenbeurzen en onroerendgoed
markten hebben meegeprofiteerd, is verbreed. Dit 
maakt de politieke aanpak er niet gemakkelijker op. 
Het meer dynamische deel van het electoraat waar 
de politieke commentatoren zich doorgaans mee 
identificeren, heeft bij de beleggerseconomie 
inmiddels ook iets te winnen. Die omstandigheid 

niet veilig is . Zoals ook regeringsleiders 
die de mond vol hebben van het beleid 
dat dichter bij de bevolking 
gebracht moet worden hun topontmoe
ting in een 'kooi met dubbele hekken' 
laten plaatsvinden. 
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speelt inderdaad in de kaart van het kapitalisme met 
een sociaal gezicht en wijst niet direct in de richting 
van een sociale markteconomie. 

Blair, zo moet uit zijn opstelling en uitlatingen 
afgeleid worden, mikt in deze op een stakeholder
benadering. De onderneming heeft naast sharebol
ders ook stakeholders, zo luidt deze zienswijze en hun 
belangen dienen evenzeer gediend te worden. Maar 
verder dan een moreel beroep op ondernemingen 
om zich sociaal verantwoord te gedragen, mogelijk 
ondersteund door een publieke opinie die dit 
beroep bijvalt, komt Blair niet. En voor onderne
mingen die tot elkaar in internationale concurrentie 
staan gaat op dat ze geen verplichtingen op zich 
kunnen nemen die niet voor alle concurrenten in 
gelijke mate gelden. Ook als een minderheid het 
laat afweten, gaat het hele spel niet door. 

De belangen van aandeelhouders zijn allerminst 
blijven steken in een vaag beroep op goede wil maar 
zijn afgedwongen door de markt, hierin voorgegaan 
door de machtige 'institutional investors' die met 
steun van bijvoorbeeld de Cadbury Committee in 
Engeland binnen ondernemingen ook bestuurlijke 
hervormingen ten gunste van aandeelhoudersbelan
gen hebben weten te bewerkstelligen. De aanbeve
lingen waar de Cadbury Committee in I 994 op het 
vlak van corporate aovernanee mee kwam waren pre
cies en dwingend geformuleerd; anno I 997 zijn ze 
bij de meeste grote ondernemingen geïmplemen
teerd. Het is de moeite waard om Blair's stakehol
derconcept volgend, de beleidslijn die in de 'corpo
rate world' zulke ingrijpende veranderingen in de 
belangenverhoudingen te weeg heeft gebracht, 
door te trekken naar de maatschappij. 

Als Blair consequent wil zijn dan zou hij voor de 
belangen van stakeholders een vergelijkbare benade
ring moeten kiezen. De rol van 'institutional inve
stor' valt hier logischerwijze aan de overheid toe. 
Als de belangen van stakeholders even precies en 
dwingend geformuleerd zouden worden als die van 
de aandeelhouders en de sancties net zo evident, 
dan zouden de verschillen in aanpak tussen Blair en 
Jospin heel wel overbrugbaar zijn. 

Het is evenwel duidelijk dat Blair het politieke 
mandaat om tot zulke hervormingen te komen op 
dit ogenblik mjst, eenvoudigweg doordat hij het 
electoraat er niet om heeft gevraagd noch erop 
heeft voorbereid. Bij Jospin ligt dit anders, maar zal 
hij zijn mandaat ook in politieke daden weten om te 
zetten? 

Voor beiden geldt dat hun politieke overleving staat 
en valt met het scheppen van werkgelegenheid en 
het verminderen van de sociale tegenstellingen. 
Maar aan welke politiek-maatschappelijke dyna
miek zullen ze in hun streven onderhevig zijn? Hoe 
ver willen ze gaan, hoe ver moeten ze gaan om hun 
electorale beloften waar te kunnen maken en reikt 
hun politieke polsstok wel zo ver? 

Komt er een paradiama-wisselina; een sterkte
zwakte analyse 

Het feit dat er ruimte is voor een paradigma-wisse
ling, dat de tijd er rijp voor is en de omstandighe
den er naar zijn mag dan wel een noodzakelijke 
voorwaarde zijn, maar het betekent allerminst dat 
het er ook daadwerkelijk van komt. Hoe liggen de 
kansen? 

Het is interessant om een parallel te trekken 
met de twee naoorlogse paradigma-wisselingen die 
we gehad hebben. Eerst de doorbraak van de socia
le markteconomie in de jaren vijftig en het 
Reaganisme/Thatcherisme dat er in de jaren tachtig 
op gevolgd is. Beide wisselingen waren georiën
teerd op concrete uitgangspunten - van politiek
economische, sociale en ideologische aard - maar 
ze zijn niet als afgeronde beleidsconcepten ontwik
keld die vervolgens in de praktijk werden toege
past. Ze zijn veeleer de uitkomst geweest van een 
op herijking van belangen en op sentimenten 
gericht beleid dat bleek aan te slaan . Daarbij is van 
het ontstane momenturn gebruik gemaakt om het 
beleid in meer consequente en afgeronde vorm 
door te zetten. Tenslotte tot over de grenzen van 
zijn eigen effectiviteit heen en zo de tijd rijp 
makend voor een nieuwe wisseling. Op inhoudelij
ke gronden alleen is het dus moeilijk aan te geven 
welke aanzet het beste perspectief op een njeuwe 
beleidsdoorbraak biedt. De betekenis van Reagan 
en Thatcher werd bij hun aantreden zwaar onder
schat. In dit licht bezien valt voor Blair's weerzin 
tegen een vast omlijnd regeerprogramma en zijn 
voorkeur voor een politieke agenda wel iets te zeg
gen. Die situatie biedt hem in zekere zin vrijheid 
van handelen, maar de prijs die hij ervoor betaald is 
een beperking van zijn politieke armslag. 

Hoe dit zij, het feit dat zich zulke uiteenlopende 
alternatieven aandienen mag op zichzelf als een 
winstpunt worden beschouwd. Lukt het linksom 
(Jospin) niet, dan wellicht rechtsom (Blair). Het 
poldermodel (Kok) dat een tussenpositie inneemt, 
heeft zijn effectiviteit voor een klein land met een 
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binnenlandse markt van beperkte omvang al wel 
bewezen. De generaliseerbaarheid ervan is evenwel 
beperkt, grote landen kunnen geen op 'marktni
ches' gericht beleid voeren. De echte beleidsdoor
braak zal dus in Frankrijk, Engeland of Duitsland 
moeten worden bewerkstelligd5. 

De weerbarstigheid van de materie is groot, tussen 
gewekte verwachtingen en hun vervulling staat een 
maatschappelijk krachtenveld, terwijl niemand 
weet wat de economische conjunctuur gaat doen . 
Door de langdurige periode van hoogconjunctuur 
lijkt het er wel op dat voor de notie van conjunctu
rele wisselingen in het maatschappelijk denken van 
dit moment geen plaats meer is. Toch wordt elke 
hoogconjunctuur gevolgd door recessie en laagcon
junctuur, de kans is reëel dat de omslag niet lang 
meer op zich zal laten wachten. Het feit dat de 
arbeidsmarkt na lange tijd van geringe vraag op 
deelmarkten weer krapte laat zien, past in dit 
beeld. Als de hoogconjunctuur namelijk in zijn laat
ste fase verkeert, begint de arbeidsmarkt pas goed 
aan te trekken en gaan de loonkosten omhoog. De 
impact van een conjuncturele omslag op de kansen 
van Jospin en Blair zal niet gering zijn. Dit geldt 
zeker voor Blair die gekozen is op de golven van 
hoogconjunctuur. Voor Jospin ligt dit wat anders 
aangezien het conjuncturele verloop in Frankrijk 
zich onttrekt aan het internationaal geldende beeld. 
De Franse economie vertoont nu pas enige tekenen 
van aantrekkende groei. 

Als het slagen van een regering mede afgeleid 
kan worden uit haar stabiliteit dan kan uit een empi
rische analyse het volgende geconcludeerd worden. 
Van alle kabinetten die sinds de Eerste Wereld
oorlog in Nederland zijn opgetreden hebben de 
kabinetten die tijdens een hoogconjunctuur zijn 
gevormd en vervolgens in een recessie en laagcon
junctuur beland zijn, gefaald. Ze zijn door desinte
grerende krachten voortijdig uit elkaar gevallen 
doordat ze in hun plannen niet berekend waren op 
de wisseling in omstandigheden. De conjuncturele 
tegenwind geeft interne partijtegenstellingen 
bovendien weer de kans om op te leven en zo de 
regeerkracht te ondermijnen. Voor Blair is die 
mogelijkheid allerminst denkbeeldig, hij heeft in de 
Labour partij immers een ware zuivering doorge-

voerd. In de Engelse pers wordt al spottend over 
'Blair' s thought police' gesproken, wie zich niet aan 
de politiek correcte denkbeelden conformeert 
wordt met sancties, namelijk uitsluiting van aan
trekkelijke ambten en functies, geconfronteerd. 

Op het moment dat Blair met tegenwind gecon
fronteerd wordt en zijn populariteitsscore onder 
druk komt, zal hij die rekening ongetwijfeld gepre
senteerd krijgen. Blair mag er voor 'the time being' 
in geslaagd zijn Labour tot een echte middenklasse
partij om te smeden; het arbeiderisme is in Labour 
niet verdwenen. Het is onderdrukt en zal de kop 
weer opsteken zodra de omstandigheden dit toela
ten. Jospin heeft in dit opzicht betere kansen om de 
homogeniteit in zijn regeringsploeg te handhaven. 
Niet alleen doordat het conjuncturele getij in 
Frankrijk hem in de kaart kan spelen, regeringen 
die in tijden van laagconjunctuur gevormd worden 
en daarna de wind meekrijgen blijken de meest suc
cesrijké, maar ook zijn politiek-maatschappelijke 
benadering draagt hiertoe bij. Binnen zijn eigen 
partij zijn alle stromingen aan bod gekomen terwijl 
zijn coalitie met de communisten de complexiteit 
qua beheersing van het politieke krachtenveld wel
iswaar heeft doen toenemen, maar de kansen op 
een solide maatschappelijke coalitie sterk hebben ver
groot. Ook het feit dat Jospin met de vakbeweging 
goede relaties onderhoudt, steunt hem in dit 
opzicht. Blair heeft zo gezien de beste kansen op 
een succesvolle start, terwijl Jospin een moeilijker 
start zal kunnen hebben maar als hij die doorkomt 
zullen zijn politieke armslag alsook zijn Ausdauer 
groter zijn. 

Prifielen van politiek leiderschap 
Het is interessant om de profielen van het politieke 
leiderschap van Jospin en Blair meer volledig tegen
over elkaar te plaatsen om zo ook de sterkte-zwak
te analyse te kunnen verdiepen. Zoals opgemerkt is 
de omslag die Reagan en Thatcher hebben weten te 
bewerkstelligen niet gebaseerd geweest op hun 
superieure programma, maar op hun politieke lei
derschap en de hefboomwerking die ze hieraan ont
leend hebben. Hun programmatische aanpak heb
ben ze in de 'slipstream' van hun politieke succes 
pas ontwikkeld. Hoe sterk staan Jospin en Blair in 
hun politieke leiderschap? 

5. Dit betekent overigens niet dat het 
poldermodel in dit verband geen bete· 
ken is zou hebben . Radicale mutaties 
ontwikkelen zich vaak in deelpopulaties. 
In een niche met relatief gunstige 

omstandigheden krijgen mutaties de 
ruimte zich te ontwikkelen . Zodra een 
mutatie zo succesvol blijkt dat de gren
zen van de niche 'overstegen' worden, 
zal die zich over een groter domein 

kunnen uitbreiden. 
6. Het eerste paarse kabinet in 
Nederland is hier een treffend voorbeeld 
van. 
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JOSPIN BLAIR 

Basismotivatie Instandhouding/ actualisering van 
politieke traditie ('functionele plaats') 

Machtsvorming op basis van actuele 
beleidsagenda ('actuele plaats') 

Politieke positionerinB Politieke keuzen Imago ('Modern', 'nieuw') 

Persoonlijk leiderschap Karakter/ overtuiging Charisma 

Interne oraanisatie Partij als basis voor politieke besluit
vorming (politieke mandaterina) 

Partij als electorale maschine, besluit
vorming in staf van het leiderschap 
(politieke deleaatie). 

Loyaliteit Gericht op partij als organisatie Gericht op persoon van de leider 

Politiek-maatschappelijke oriëntatie Maatschappelijke coalitievorming 
(w.o. met vakbeweging) 

Postmoderne oriëntatie op 
issue-bewegingen 

Rol overheid Sturend (uitkomstgericht) Stimulerend (voorwaardengericht) 

Maatschappelijke cohesie Solidariteit Toekomstperpectief 

Sociale verankerins Arbeidersklasse en 'geproletariseerde' 
delen middenklasse 

Brede middenklasse 

Deze profielschets biedt een aanknopingspunt voor 
enkele gevolgtrekkingen. In de eerste plaats komen 
de verschillen tussen Jospin en Blair er scherp door 
tot uitdrukking, ze doen zich in feite in elk opzicht 
voor. De vraag is natuurlijk in hoeverre ik als 
opsteller ontkomen ben aan de neiging om deze 
verschillen juist zo scherp mogelijk aan te zetten . 
Dan zou deze conclusie met meer voorstellen dat 
het 'vinden van zelf verborgen paaseieren'. Mijn 
verweer hiertegen luidt dat ik me zo nauwgezet 
mogelijk gebaseerd heb op de analyses van politieke 
commentatoren, uitlatingen van Jospin en Blair zelf 
alsook op voor iedereen verifieerbare feiten. Ervan 
uitgaande dat aan deze profielschets een reële bete
kenis kan worden toegekend, raakt de belangrijkste 
gevolgtrekking de politieke hefboomwerking die 
aan de twee typen politiek leiderschap kunnen wor
den toegekend. We veronderstellen hierbij dat de 
kansen op een paradigma-wisseling hiervan primair 
afhangen. 

Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat Jospin in 
dit opzicht de sterkste kaart in handen heeft. De 
strategische mix van Blair lijkt te veel op die van 
Thatcher. Voor het vrijmaken van marktkrachten 
en het bevorderen van de belangen van aandeelhou
ders was die mix indertijd goed toegesneden, maar 
welke hefboomwerking denkt Blair er nu voor zijn 
politieke missie aan te kunnen ontlenen? Hoe denkt 
hij op die wijze de belangen van de stakeholders, in 
de ondernemingen, met name werkgelegenheid, 

veilig te stellen? Een ernstige poging hiertoe, waar
toe de omstandigheden hem kunnen dwingen, zou 
hem al heel snel in conflict brengen met de finan
ciële markten, de City voorop, waarop Thatcher nu 
bij uitstek kon steunen. Blair lijkt - uit angst voor 
electorale kwetsbaarheid - voorbij gegaan te zijn 
aan mogelijkheden om sociaal getroffen delen van 
de middenklasse te interesseren voor een politiek 
radicalere aanpak van de centrale maatschappelijke 
thema's. 

Jospin 's leiderschap is beter gepositioneerd 
voor het bewerkstelligen van een ingrijpende wijzi
ging in het maatschappelijk krachtenveld. Hij 
beschikt over de mogelijkheid om tegenover de 
financiële belangen maatschappelijke krachten te 
mobiliseren. Of hij die krachten zal willen of dur
ven ontketenen is de vraag. 

Traditie maar niet traditioneel 

Blair lijkt dus op generaals die zich op de vorige 
oorlog voorbereiden. Maar eerlijkheidshalve moet 
hieraan worden toegevoegd dat Jospin het gevaar 
van regressie bedreigt, zich namelijk voor te berei
den op de voor-vorige oorlog. Op dit punt zal 
Jospin de waarschuwing van Anthony Giddens ter 
harte moeten nemen. Zijn vasthouden aan politieke 
tradities is zijn sterke punt. Het groeiende maat
schappelijk verzet tegen een Europa dat zich met 
het kapitaal identificeert, toont ten overvloede aan 
dat de 'functionele plaats' van links niet overleefd is 
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noch heeft afgedaan. De unieke publieke demon
straties in Amsterdam tijdens de Europese top en de 
roep om een so,ciaal beleid geven de omslag in het 
maatschappelijk denken extra profiel. Het is niet 
onmogelijk dat de Europese top van Amsterdam die 
bedoeld was als afronding van het Europa van de 
E M u en het stabiliteitspact de geschiedenis ingaat 
als keerpunt in die ontwikkeling. Maar in de wijze 
waarop aan de functionele positie inhoud wordt 
gegeven, moet naar inhoud en vorm aansluiting 
gevonden worden met de actuele omstandigheden: 
tradities kunnen niet op traditionele wijze worden 
verdedigd. Terug naar de sociale markteconomie 
van de jaren vijftig/ zestig met zijn bestaanszekerhe
den is in de huidige wereld-economie niet realiseer
baar te achten en zal hem in Europees verband al 
heel snel in een positie van isolement brengen. Zou 
hij alleen komen te staan in zijn conflict met de 
internationale marktkrachten dan is zijn politieke 
lot snel beslist en zou zich de geschiedenis van het 
eerste socialistische kabinet onder Mitterand herha
len. Aan Blair zal Jaspin in zijn strijd om herijking 
van onze sociale orde - als de tekenen niet bedrie
gen - geen bondgenoot hebben die bereid is met 
hem de kastanjes uit het vuur te halen. Voor het sla
gen van Jospin's missie zal zo gezien van doorslag
gevende betekenis zijn of de linkse mistral ook de 
Duitse laagvlakten bereikt7. En dan nog moet de 
sPo niet door Schröder gedomineerd gaan worden, 
want dan zou die partij naar het evenbeeld van 
Labour herschapen worden. De kansen hierop lij
ken overigens niet groot. De Duitse vakbeweging 
die de opening naar de middenklassen zelf al lang 
geleden tot stand heeft gebracht, laat zich niet zo 
makkelijk politiek marginaliseren en bovendien is 
haar aanhang niet afkerig van radicalisme als het om 
de werkgelegenheid gaat. Op het slaan van wonden 
doen de grote Duitse ondernemingen voor hun 
Franse collega's niet onder. 

Voor de Franse en Duitse socialisten geldt ten
slotte de vraag die voor alle socialistische partijen in 
Europa op gaat, namelijk of ze bereid zijn de ver
taalslag te maken van traditie naar actualiteit. Niet 
door hun traditie op te offeren aan electoraal 
gewin, een paradigma-wisseling kan ook buiten 

regeringsdeelname worden bewerkstelligd, maar 
door die traditie vorm te geven op een wijze die 
onder de huidige omstandigheden hout snijdt. 

Een meer sturende rol voor de nationale overheid 
ten gunste van een ·op werkgelegenheid gericht 
beleidsaccoord, maar staatsdirigisme is een brug te 
ver. In Europa tekent zich onder de oppervlakte 
een economische revitaliseringsbeweging af in de 
vorm van nieuw ondernemerschap met name in het 
M KB dat als banenmotor optreedt terwijl de grote 
gevestigde ondernemingen vernietigers van banen 
zijn. Het zou een tragische vergissing zijn om die 
revitaliseringstrend te missen, respectievelijk het 
M KB en het grote bedrijfsleven beleidsmatig over 
één kam te scheren. Vergroting van de overheids
uitgaven ten gunste van de economische groei lijkt 
geboden, maar dan productieve overheidsuitgaven, 
investeringen waarop particulieren kunnen inhaken 
en niet louter consumptieve uitgaven (uitkeringen) 
of kostbare banenplannen gericht op de collectieve 
sector. Ook socialisten die niet geloven in privati
sering van publieke dienstverlening ontkomen niet 
aan de verplichting om die publieke dienstverlening 
grondig te moderniseren. Binnen de publieke sector 
zou een revitaliseringsbeweging op gang gebracht 
moeten worden analoog aan die in de bedrijvenwe
reld. Een dergelijke beweging zou de publieke sec
tor ook kunnen bevrijden uit de klem van afbraak, 
bezuiniging en improductiviteit. Het is niet de 
publieke dienstverlening waartegen de bezwaren 
zich richten maar de wijze waarop die functioneert. 
De competentie van overheid en publieke sector is 
van grote betekenis voor het economisch prestatie
vermogen van een land. Dit is in het recente World 
Development Report nog eens bevestigd. Een incom
petente overheid moet haar effectiviteit vergroten: 
verbeteringen blijken in een meer dan evenredige 
groei van de levensstandaard van de bevolking te 
resulteren. 

Het heetste hangijzer in deze is het verdelings
vraagstuk. Zijn socialisten bereid te kijken naar 
risicodragende inkomensbestanddelen of hebben ze 
alleen oog voor vaste inkomensaanspraken ter ver
betering van de inkomensverhoudingen. Ook 

7. De wijze waarop Jespin tijdens de 
Eurotop in Amsterdam om een Frans 
isolement te vermijden, heeft moeten 
inbinden met betrekking tot het 
stabiliteitspact onderstreept die nood
zaak nog eens. 
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socialisten kunnen niet de ogen sluiten voor de 
sterk toegenomen onzekerheden in het economisch 
leven. Niet alleen financiële aandeelhouders maar 
ook stakeholders zullen bereid moeten zijn om in die 
onzekerheden te delen. Als het goed gaat meede
len, als het slecht gaat pas op de plaats. 

De door Blair voorgestane stakeholder-benade
ring zou zo gek nog niet hoeven zijn. De politieke 
vertaling van de actuele sociale conflictstof in ter
men van nood aovernanee en belangen van stakeholders 
heeft het voordeel dat deze aansluit op een bestaan
de beweging waarvoor ook maatschappelijk 'ther
miek' bestaat. Gavernanee beperkt zich namelijk niet 
tot de bedrijvenwereld, maar strekt zich uit tot alle 
'regeerders'. De rol die binnen de aovernanee
beweging toegekend wordt aan de ei vil society maakt 
deze beweging politiek nog interessanter, zonder 
maatschappelijke coalitie-vorming heeft deze mis-

8. In dit verband is het interessant te 
wijzen op een debat dat in Nijenrode 
Manoaement Review gevoerd wordt. In vijf 
achtereenvolgende nummers van dit blad 
zijn uiteenlopende bijdragen aan dit 

sic immers geen kans van slagen. Deze benadering 
heeft evenwel alleen betekenis indien de belangen 
van de stakeholders in Europees verband naast die 
van de financiële aandeelhouders goed geregeld 
worden8 . Tenslotte moeten er ook sancties gescha
pen worden om de naleving ervan af te dwingen. 

Zo zou wellicht toch nog de brug geslagen kun
nen worden tussen de continentale en Angel
saksische socialisten. Met Kok en het poldermodel 
als positie tussen beide in. 
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thema gewijd en het ziet er niet naar uit 
dat het hierbij blijft. Ook binnen de 
bedrijvenwereld is een herwaardering 
aan de gang van ondernemingsdoel
stellingen. 
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De sociaal
democratische 

In mei 1996 leed de 
Australian Labour Party 
(ALP) een historische ver
kiezingsnederlaag. Histo
risch omdat aan een perio
de van dertien jaar onafge
broken regeren van de 
Australische sociaal-demo
cratie een einde kwam 
( 198 3-1996). Historisch 

sanering van de 
Australische 

hoeverre de sociaal-demo
cratische regeringen van 
respectievelijk Hawke en 
Keating - van 1983 tot 
1996 - erin geslaagd zijn 
om de transformatie van 
het Australische sociaal
economische beleid, en 
daarmee de toekomst van 
de verzorgingsstaat, zoda
nig gestalte te geven dat zij 
houdbaar en haalbaar blijft. 
Dat wil zeggen: onder de 
veranderde omstandighe-

ook omdat de omvang 
ervan uniek was in de 
naoorlogse geschiedenis. 
De belangrijkste reden ech
ter om deze nederlaag als 

verzorgingsstaat 
De paradox van 

goed beleid en 

electoraal verlies 

historisch aan te merken 
den, zowel in politiek 
opzicht - immers er is nu 

was dat deze volgde op een 
ongekende koersverande
ring van de Australische 
Labour Party. De 'natuur
lijke' oppositie van de ALP, 

de 'Liberal-National Party' 
-coalitie, verkreeg haar 
electorale overwinning on

danks de veranderende op
stelling van Labour met 

FRANCIS G. CASTLES 
een liberaal/ conservatieve 
regering onder leiding van 
honest john Howard, als in 
sociaal-economisch opzicht: 
ook Australië wordt gecon
fronteerd met een snel ver
grijzende bevolking en een 
verhoudingsgewijs hoge 
werkloosheid en inflatie' . 
Anders gesteld: wat heeft 

& HANS KEMAN * 
De auteurs zijn resp. hoosleraar/di rector van 

het onderzoeksproject 'Reshapins Australion 

lnstitutions' aan de Australion National 

University en hoosleraar Politicolosie aan de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. 

betrekking tot de sturing 
door de staat van het economisch leven en de her
vorming van het sociale stelsel. 

De vraag die in dit artikel centraal zal staan is niet 
zozeer of door de koerswijziging van de ALP de 
'ware' waarden van de Australische sociaal-demo
cratie, te weten volledige werkgelegenheid, sociale 
rechtvaardigheid en inkomensgelijkheid, teloor zijn 
gegaan, hetgeen geleid zou hebben tot de dramati
sche verkiezingsnederlaag in 1996. Niet alleen zou 
dit een al te simplistische verklaring zijn, maar dit 
gaat ook voorbij aan de complexe interactie tussen 
internationale economische ontwikkelingen en 
nationale economische structuur enerzijds, en de 
herstructurering van de Australische verzorgings
staat - die mede daar een gevolg van was - ander
zijds. De vraag die hier wel centraal zal staan is in 

dertien jaar sociaal-demo
cratische regering opseleverd aan blijvende resulta
ten en waarom verloor zij desalniettemin de meer
derheid in zowel de Senaat als in het House rif 
Representatives? 

in het 
Een 'loonwerkers-verzorsinssstaat' 

Vooropgesteld: een koersverandering 
Australische sociaal-economisch beleid was ge
wenst en nodig met het oog op een periode van 
economische recessie en een snel veranderende 
wereldmarkt. Die aanpassingsnoodzaak werd ver
der versterkt door de wereldwijde stagflatiecrisis, 
die een einde maakte aan een lange periode van eco
nomische groei, maar tevens door de verdere poli
tieke Europese integratie van Groot-Brittannië na 
199 2, de snelle opkomst van de sterk concurreren-
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de Asian Tiaers in Zuidoost-Azië alsmede de groei
ende economische invloed van Japan in Australië. 
Het was daarom pure noodzaak voor elke 

Australische regering om te komen tot een her
structurering van de Australische economie zodat 
het land als slagvaardige producent en concurrent 
op diezelfde wereldmarkt zou kunnen blijven ope
reren. Dit was de situatie waarmee de A LP-rege
ring werd geconfronteerd bij haar aantreden in 
1983. Na het aftreden van Labour-Premier Bob 
Hawke, die in 199 1 opgevolgd werd door Paul 
Keating, maakte de ALP een begin met een proces 
van macro-economische herstructurering, hetgeen 
(bijna) vanzelfsprekend impliceerde dat ook het 
sociale beleid anders ingevuld diende te worden. 

Overigens was deze situatie niet uniek voor 
Australië. Vrijwel overal, en vooral in West
Europa kon men waarnemen dat het 'sociaal-demo
cratische project' niet meer zonder meer uitvoer
baar leek. Vrijwel overal nam het politieke gewicht 
van de sociaal-democraten - electoraal en qua rege
ringsmacht - af. In dat opzicht kan Australië wel
licht als voorbeeld en ter lering dienen voor een 
aantal sociaal-democratische praktijken elders. 
Immers - zo luidt onze centrale stelling - de perio
de dat de ALP aan de macht was heeft ervoor 
gezorgd dat zowel de welvaartsstaat (de mede via 
overheidsingrijpen en sturing gegenereerde econo
mische rijkdom) als de verzorainasstaat (het door de 
overheid gegarandeerde sociale welzijn voor ieder
een die het nodig heeft; zie voor dit onderscheid: 
Keman, 1988) in een gezondere toestand verkeren 
dan in vergelijkbare o ES a -landen. Deze uitzonder
lijke vorm van een op de werkende bevolking gerich
te verzorgingsstaat stond reeds ter discussie in de 
periode die vooraf ging aan de komst van de ALP
regering onder leiding van Bob Hawke in 1 9 8 3. Dit 
als gevolg van de gewijzigde economische omstan
digheden. 

Het onaelijk van Espina-Andersen? 

Uit vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling 
en het niveau van verzorgingsstaten komt boven
dien steevast het beeld naar voren dat Australië in 
dit opzicht onderontwikkeld, zo niet achtergeble
ven zou zijn. Zonder te stellen dat Australië een 

*Dit artikel is tot stand gekomen tijdens 
Keman's verblijf als Visting Fellow aan de 
Australion National University in Canberra . 
Hij is erkentelijk voor de steun van het N w 0 

tijdens zijn verblijf 

koploper is, kunnen hierbij evenwel vraagtekens 
geplaatst worden (Castles, 1985; Keman, 1990). 
We nemen hiervoor het werk van Gösta Esping
Andersen als uitgangspunt, The Three Worlds rif 
Welfare Capitalism, dat reeds eerder in Socialisme &.. 
Democratie werd besproken ( 1996/2). Esping
Andersen verdeelt de wereld van verzorgingsstaten 
in drie typen, te weten: de Sociaal-democratische, 
de Conservatieve en de Liberale - op basis van twee 
dimensies: 

1. de mate waarin individuen onafhankelijk zijn 
van inkomen dat gegenereerd wordt via de 
markt (het 'primaire' inkomen). Dit noemt hij 
de-commodification. 

2. De wijze waarop het uitkeringsstelsel georga
niseerd is, namelijk direct via de overheid of 
anderszins, en of het min of meer doelgericht 
(geïndividualiseerd) is of meer een universeel 
'recht' betreft. Een en ander zou een indicatie 
zijn voor de mate van 'sociaal burgerschap' 
(Esping-Andersen, 1990: 7 5-77). 

Op basis van deze criteria trekt Esping-Andersen de 
conclusie dat Australië - samen met de meeste 
andere Angelsaksische landen - laag scoort op de 
eerste dimensie, 'de-commodification', terwijl bij
voorbeeld Nederland hierop hoog scoort. Voor wat 
betreft de tweede dimensie behoort Australië tot de 
landen waar de gevolgen van de inrichting van de 
verzorgingsstaat zouden leiden tot grote(re) onge
lijkheid. Nederland behoort juist tot de categorie 
waarin minder ongelijkheid aanwezig lijkt te zijn. 
Kortom, en dat is een wijdverbreide opvatting 
onder de verzoringsstaat-onderzoekers: Nederland 
is een 'topper' qua verzorgingsstaat (behorend tot 
de sociaal-democratische wereld) en Australië is 
een 'achterblijver' (behorend tot de liberale 
wereld) in vergelijkend perspectief. 

Dit beeld verdient ons inziens echter bijstelling. 
Ten eerste is het zo dat het 'primaire' (markt)inko
men in Australië in belangrijke mate gereguleerd 
wordt door middel van wettelijk verplichte arbitra
ge (onafhankelijk van de marktpartijen, maar sterk 
beïnvloed door eeh machtige vakbeweging). Ten 
tweede is er sinds de Tweede Wereldoorlog een 
selectief immigratiebeleid gevoerd ter bescherming 

1 • De werkloosheid en inflatie in 
Australië is respectievelijk 8. 6% en 
4 .6%; ter vergelijldng: in Nederland zijn 
deze cijfers respectievelijk 6.9% en 1.7% 
in 1996. 
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van de arbeidsmarkt waardoor vraag en aanbod 
gereguleerd kon worden. Ten derde is de belasting
druk - zowel voor werknemers als -gevers vergelij
kenderwijs laag te noemen. Hierdoor is het inko
menspeil voor de gehele (tot recent: mannelijke) 
werkende bevolking hoog. Anders gezegd: de mate 
van 'de-commodification' is inderdaad lager dan 
elders in de oEso-wereld, maar wordt gecompen
seerd door de bescherming van 'werk & inkomen' 
(voor broodwinners). Het stelsel van uitkeringen 
sluit daarop aan: het is selectief en gebaseerd op 
behoefte welke aangetoond moet worden (de zgn. 
'means-tested' benefits). Dit stelsel, dat reeds ont
wikkeld is tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt 
nog steeds gedragen door brede lagen van de bevol
king, inclusief de ALP en de vakbeweging (Castles, 
1985: 54-62). 

In termen van ongelijkheid scoort Australië laag 
indien men het 'beschikbare inkomen' na belasting
heffing in ogenschouw neemt en indien men de ver
krijging van een 'eigen huis' met behulp van belas
tinginkomen en -aftrek erbij betrekt. Vanuit deze 
invalshoek wordt het beeld geheel anders: terwijl in 
Nederland de primaire inkomensongelijkheid aan
zienlijk groter is dan in Australië, is de secundaire 
ongelijkheid in beide landen ongeveer gelijk. 
Echter de omvang van het huiseigendom onder de 
gehele bevolking is zeer verschillend: in Nederland 
is dat 44 procent en in Australië 8 1 procent van de 
bevolking. Ons inziens betekent dit dat in Australië 
de afhankelijkheid van de markt gedurende 
de levenscyclus afneemt (dus meer 'de-commodi
fication') en ook dat door een relatief hoger 
besteedbaar inkomen de bescherming daarvan, ook 
in geval van werkloosheid en pensionering, in de 
praktijk even effectief is als in het OESo-Europa. 
Echter - en dat is het verschil met de Europese 
praktijk (met uitzondering van Zwitserland), het is 
een geïndividualiseerde vorm van sociale verzekering 
waarbij de staat een actieve en ondersteunende rol 
speelt. Het laatste is tegelijkertijd het cruciale ver
schil met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en 
Canada: hier staat de werking van de 'vrije' markt 
centraal (Castles/Mitchell, 1993). 

Esping-Andersen heeft dus niet zozeer ongelijk 
als hij Australië indeelt als 'radicaal' verschillend 
van de Europese verzorgingsstaten. Echter de 
implicaties hiervan qua effect op de inkomensver
deling en sociale zorg is geheel anders dan hij voor
stelt. In onze opvatting zullen de West-Europese en 
Australische praktijk in de nabije toekomst alleen 

nog maar dichter bij elkaar komen. Dit geldt zowel 
voor de inrichting als de effecten van het verzor
gingsstaatsbeleid voor wat betreft uitkeringen en 
inkomensbescherming. Het is zeer wel denkbaar 
dat er een nieuw type of 'vierde wereld' ontstaat: 
het 'LibLab'-model (Keman, 1993). 

De neo-liberale oplossing? 

Deze discussies, die in de gehele hooggeïndustriali
seerde wereld vanaf de tachtiger jaren werden 
gevoerd (denk aan: Thatcherism en Reaganomics) 

leken vooral relevant voor Australië: deregulering 
van de arbeidsmarkt en de invoering van een soepe
ler immigratiebeleid. Tegelijkertijd werd de roep 
luider om een geleidelijke afschaffing van invoerta
rieven en andere vormen van handelsprotectie. En 
juist dit instrumentarium vormde de hoeksteen van 
de Australischewelvaarts-en verzorgingsstaat. Ten 
slotte werd ook het systeem van centrale loonvor
ming ter discussie gesteld. Dit stelsel - dat grote 
overeenkomsten vertoond met het naoorlogse 
Nederlandse stelsel - was in Australië reeds sinds 
het begin van deze eeuw in hoge mate geïnstitutio
naliseerd via wettelijke bepalingen ten aanzien van 
dwingende en onafhankelijke arbitrage. Alhoewel 
over dit stelsel een 'kamerbrede' politieke consen
sus bestond dat aan dit systeem niet getornd moest 
worden, zou het voor de hand gelegen hebben -
gegeven de wereldwijde economische ontwikkelin
gen met stagflatieverschijnselen en wereldmarktin
tegratie - dat Australië dezelfde economisch-libe
rale weg zou zijn opgegaan als het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten én Nieuw
Zeeland (een land met eenzelfde vorm van verzor
gings- en welvaartsstaat; zie hiervoor : Castles/ 
Vowles, 1996). 

Die weg is Australië opmerkelijkerwijs nu juist 
niet ingeslagen. Wel werd de economie stapsgewijs 
geïnternationaliseerd (met name om interne kapi
taalvlucht tegen te gaan en om externe handelssanc
ties te voorkomen) en werd het immigrätiebeleid 
verder versoepeld, vooral ten behoeve van Azia
tische immigranten. De centrale loonvorming 
werd niet meer op federaal, maar op deelstaatni
veau georganiseerd (zeker daar waar de Liberale 
Partij in een deelstaat/ gebied aan de regering 
was 2). Deze ontwikkelingen zijn zeker debet 
geweest aan de toename van de werkloosheid, 
enerzijds, en de vergroting van inkomensverschil
len, anderzijds. Deze tendens naar meer markt en 
minder (vooral federale) staat werd echter tegelij-
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kertijd afgeremd door een omvattend werkgele
genheidsbeleid, met gebruikmaking van Keyne
siaanse beleidsinstrumenten via de federale over
heid. Kortom, de sociaal-economische koerswijzi
gingen in Australië waren deels liberaliserend van 
aard, maar veel minder radicaal dan verwacht kon 
worden in vergelijking met andere - met name -
Angelsaksische landen (Castles/Mitchell, I993). 
Waarom is dit het geval? Is dat wellicht een gevolg 
van het feit dat Australië in I 98 3 een sociaal-demo
cratische regering kreeg die tot aan I 996 aan de 
macht is gebleven? 

De rol van de Australische sociaal-democratie 

In I 99 I presenteerde Premier Paul Keating een 
beleidspakket The Workina Nation, waarin de 
nieuwe koers van Labour met betrekking tot de 
ontwikkeling van de Australische W elvaarts- en 
Verzorgingsstaat in de negentiger jaren geschetst 
werd. Dit 'plan van aanpak' beantwoordde niet of 
nauwelijks aan de wensen en eisen van het econo
misch-liberalisme, zoals dat elders omarmd werd
vaak ook door sociaal-democraten (zoals in Nieuw
Zeeland). Een belangrijke oorzaak daarvoor was de 
kracht en macht van de Australische vakbeweging, 
de 'natuurlijke' bondgenoot van de ALP waarmee 
elk jaar een 'Akkoord' werd gesloten over het 
raamwerk waarbinnen het inkomens- en werkgele
genheidsbeleid gestalte kreeg. 

Het grootste verschil met veel andere hooggeïn
dustrialiseerde landen is uiteindelijk de mate waar
in de verzorgingsstaat werd 'afgebroken', resp. 
werd 'omgebogen'. Zeker, Australië is meegegaan 
met de mode om aanspraken op uitkeringen strik
ter te controleren, respectievelijk in te perken. Het 
laatste is het meest duidelijk geworden op het ter
rein van 'means-testing' van ouderen en andere 

economisch inactieven met betrekking tot hun 
inkomen uit bezit (met uitzondering van het 'eigen 
huis') en het afschaffen van de algemene kinderbij
slag (die universeel was). Toch is dat de halve waar
heid: de verzorgingsstaat werd uiteindelijk niet 
omgevormd tot een versoberd social scifety net voor 
de allerarmsten; zoals dat voorgeschreven werd 
door liberale economen als Jeffrey Sachs. In tegen
stelling tot wat beweerd is na de verkiezingsneder
laag van Labour, namelijk dat deze de minima en 
'Jan Modaal' zou hebben veronachtzaamd, kan 
vastgesteld worden dat het bruto-basisinkomen 
voor een echtpaar met twee kinderen ca. Aus. 
$ 64.ooo,- bedraagt. Indien dit lager is dan komt 
men voor uitkeringen in aanmerking3. Daarnaast is 
de bepaling wie wel of niet in aanmerking komt 
voor aanvullende uitkeringen niet bedoeld om de 
overheidsuitgaven te dienaangaande te verminde
ren. In het algemeen steeg de gemiddelde uitke
ringssom per individu mee met het gemiddelde 
loonpeil, en sommige uitkeringen, zoals pensioe
nen, zijn beduidend toegenomen. Desalniettemin is 
het zo dat - mede door de toenemende vergrijzing 
en de stijgende werkloosheid - meer mensen met 
minder toe moesten dan aan het begin van de soci
aal-democratische regeringsperiode in I 98 3. 
, In 'progressieve' zin heeft de Labour-periode in 
elk geval deze betekenis gehad. De bevordering van 
inkomensgelijkheid, vooral van de lager betaalden 
werd wettelijk vastgelegd als een 'recht'{in I986). 
Voorts kunnen nu ook werkloze 'partners' (vaak 
ongetrouwde vrouwen) zelfstandig aanspraak 
maken op een uitkering. De toegang van vrouwen 
tot de arbeidsmarkt is verbeterd door middel van 
betaald moederschapsverlof en belastingaftrek voor 
crèche-onkosten. Tenslotte, door de wederinvoe
ring van de National Health Service en uitbreiding van 

2. Australië is een federale staat: The 
Commonwealth'![ Australion States. Sinds 
1901 is het gebied formeel onafhankelijk 
(alhoewel het staatshoofd 'Queen of 
Australia' nog steeds de Engelse konin
gin Elizabeth Il is). Naast de zeven deel
staten: Victoria, New South Wales, 
South Australia, Queensland, Tasmania 
en Western Austral ia, maken twee deel 
gebieden: Northern Territory en 
Australian Capital Territory (waarin de 
hoofdstad Canberra ligt) deel uit van de 
Federatie. Al deze gebieden hebben een 
hoge mate van bestuurlijke en politieke 
autonomie die te vergelijken is met de 
Duitse deelstaten en stadstaten. Dit 

betekent dat op tal van terreinen van 
overheidszorg - zoals onderwijs, poli 
tiezaken, gezondheid en sociale voorzie
ningen - de deelstaten/ gebieden zelf 
besfi sen over de regulering en uitvoe
ring van deze taken. Deze staatsvorm 
heeft implicaties voor de werking van en 
het optreden van de federale regering. 
In veel zaken dient de centrale regering 
van de Federatie politieke overeenstem
ming te bereiken met de deelstaatrege
ringen. Het is daarom van belang voor 
de federale regering om niet alleen de 
nationale verkiezingen te winnen, maar 
ook dat in zoveel mogelijk deelstaten de 
regering in handen is van aan haar loyale 

partijen. Op dit moment is alleen New 
SouthWales (waarvan Sydney de hoofd
stad is) niet in handen van de National 
Party of van de Liberals. Anders gesteld: 
de onderhandelingen tussen deelstaten 
en deelgebieden en de federale regering 
in Australië kunnen vergeleken worden 
met de onderhandelingen in Nederland 
tussen de regering en de haar loyale 
kamerfracties enerzijds, en de oppositie 
anderzijds. 
3. Op dit moment is 1 Aus $- circa 1,45 
gulden; dus het gemiddelde bruto-jaar
inkomen is omgerekend ongeveer 
j 92.5oo,- . 
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gemeenschapsvoorzieningen is de inkomensonge
lijkheid in vergelijking met het OESo-gemiddelde 
zichtbaar afgenomen (Sanders, 1994). 

Het is hierbij van betekenis zich het volgende te 
realiseren: in termen van overheidsuitgaven via de 
centrale regering lijkt Australië ver achter te liggen 
op de meeste landen in Noord-West Europa 
(Castles, 1993). Wanneer men evenwel in ogen
schouw neemt dat: a. een groot aantal uitkeringen 
via het zgn. belastinsinkomen worden uitgekeerd (dat 
wil zeggen via de belastingaangifte of via de werk
gever); b. een groot aantal diensten op deelstaatsni

veau zijn georganiseerd en via de overheidscon
sumptie worden gefinancierd 4 dan is de inspanning 
door de Australische overheden groter dan vaak 
wordt aangenomen. 

Een goed voorbeeld hiervan is de 'Super
annuation Guarantee Levy' (een soort koopsompo
lis) waaraan werkgevers, werknemers en de over
heden bijdragen. Onder Labour is dit stapsgewijs 
ingevoerd: eerst vrijwillig via loonakkoorden 
( 19 8 6), en later tot een wettelijke maatregel verhe
ven (1992). Deze stap is wellicht laat vergeleken 
met een aantal West-Europese landen, maar zij is 
door Labour wel genomen. Tezamen met bestaan
de collectieve verzekeringen zoals ziektekosten/ 
verlof en vuT-mogelijkheden - in Australië al 
mogelijk op ss-jarige leeftijd - houdt het in dat 
rond 2o 1 o Australië qua vergelijkbare uitgaven 
elders op hetzelfde niveau zal zijn als de meeste 
West-Europese landen. De Australische verzor
gingsstaat- zeker (nog) niet de meest genereuze in 
vergelijking met Scandinavië en Nederland - valt 
vergelijkenderwijs niet op qua voorzieningen en 
uitgaven omdat zij georganiseerd is via dienstverle
ning voor de gemeenschap als geheel én door mid
del van inkomensgaranties via het individuele 
werknemerschap. Hierdoor raakt het beeld in ver
gelijkend opzicht vertroebeld. 

Een ander element van de nieuwe koers van de 
ALP-regering in dit opzicht was het beleid met 
betrekking tot vrouwenemancipatie. Door de grote 
nadruk op het werknemerschap en de male bread

winners-mentaliteit in het verleden (ook bij Labour 
en de vakbeweging) viel hier veel te doen (Shaver, 

1993). In de periode 1983-1996 is dan ook het 
nodige veranderd: formeel is de positie van de 
vrouw voor wat betreft aanspraken op uitkeringen 
nu gelijkberechtigd, ook qua beloning. Daarnaast 
zijn de mogelijkheden op participatie in de arbeids
markt vergroot (we wezen daar reeds op). Dit heeft 
vooral - zij het onbedoeld - geresulteerd in een 
stijging van het aantal tweeverdieners. Het effect 
hiervan is dat juist in Australië, ondanks de 
stagflatiecrisis, het huisbezit verder is gestegen en 
veel hoger is dan in de rest van de oE s o-wereld5. 
Volgens Travers & Richardson ( 199 3) is deze factor 
met name bepalend geweest voor het feit dat de 
meeste Australiërs- jong( er) en oud( er) - een aan
vaardbaar levenspeil hebben gekend. Dit is niet 
alleen aan de Labour-regeringsperiode te danken, 
maar de mate waarin huisbezit bereikbaar bleef, is 
van belang voor een oordeel wat de sociaal-demo
cratie bereikt heeft, resp. heeft weten te behouden 
voor de doorsnee-Australiër. En dit oordeel kan 
ons inziens positiefluiden. 

De sociaal-democratische periode van rege
ringsdominantie kan als positief beoordeeld wor
den in termen van behoud en zelfs uitbreiding van 
de verzorgingsstaat in Australië. Ook of juist in ver
gelijking met de overige oEso-landen, inclusief de 
erkende verzorgingsstaten en welvaartsstaten als 
Zweden en Nederland. Labour mag dan redelijk 
hebben gepresteerd; het hield onvoldoende reke
ning met de directe effecten van het transformatie
proces van de verzorgingsstaat voor de Australische 
'Jan en Jans Modaal'. Effecten die het electorale 
verlies in 1996 deels kunnen verklaren. 

Waarom de Australische sociaal-democratie de 

verkiezinaen niet won 
Want inderdaad, een van de voornaamste oorzaken 
voor de verkiezingsnederlaag in mei 1996, en daar
mee het verlies van de regeringsmacht, is toe te 
schrijven aan de manier waarop Labour de verzor
gingsstaat betaalbaar heeft willen houden. Door een 
aantal 'rechten' op sociaal burgerschap vast te leg
gen moesten er tegelijkertijd een aantal keuzen 
worden gemaakt. Deze keuzes hebben als 'onbe
doeld' effect gehad dat de Australische Familie 

4· Dit houdt in dat de dienstverlening in 
kwestie in geldtermen niet afgeboekt 
wordt op centraal/federaal niveau zoals 
dat wel gebeurd in een eenheidsstaat als 
Nederland. Dit levert een vertekend 
beeld op in veel vergelijkende onder-

zoekingen. Dit euvel geldt overigens 
voor meer federale staten (zoals bijvoor
beeld de notoire 'achterblijver' op ver
zorgingsstaatsgebied: Zwitserland). 

resp. 44 en 42 procent, waarvan het 
grootste deel gefinancierd wordt met 
behulp van langlopende leningen. In 
Australië is ruwweg 2/3 deel financieel 
niet hypothecair bezwaard. 5. Ter vergelijking: in Nederland en 

Zweden is het particuliere huiseigendom 
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Doorsnee er niet op vooruit is gegaan (ook niet veel 
erop achteruit, overigens) tijdens de sociaal-demo
cratische kabinetten van Hawke en Keating. Met 
andere woorden: de kiezers uit de 'middenklasse' 
hadden individueel het gevoel dat ze weinig (meer) 
te winnen hadden bij een stem op de ALP. De keu
zen, die - vanuit macro-perspectief -logisch en ver
klaarbaar zijn, werkten op den duur averechts uit 
op het micro-niveau: daar waar de kiezer leeft, 
werkt, spaart en stemt. 

Allereerst is het een keuze van de regering, in 
samenwerking met de vakbeweging, geweest om 
voorrang te geven aan het scheppen van economi
sche groei en het behoud van werkgelegenheid. Dit 
is voor een belangrijk deel bewerkstelligd door 
loonmatiging op basis van het nation-wide accord dat 
elk jaar (vanaf 198 3) is vernieuwd en bijgesteld. 
Alhoewel de recessie in Australië hierdoor minder 
dramatisch is verlopen dan in veellanden in West
Europa, heeft dit wel gevolgen gehad voor de 'klei
ne man en vrouw' door de geïndividualiseerde vor
men van sociale protectie en de controle op de uit
keringen als zodanig. Immers, onder gelijkblijvend 
inkomen moest tegelijkertijd onder duurdere 
omstandigheden (als gevolg van de toenemende 
inflatie en de stijgende dollar) én geleefd én 
gespaard worden (ten behoeve van het eigen huis en 
de bijdragen aan de 'superannuation levy'). Een 
tweede gevolg van het 'vastleggen' van de verzor
gingsstaat en de aceoorden met de vakbeweging is 
geweest dat zij die jong begonnen minder kansen 
hadden om een en ander op te bouwen of uit te bou
wen (moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt en een 
vlakke loonontwikkeling). Beide effecten hebben er 
toe geleid dat een grote groep kiezers die na 1 9 8 3 
tot het electoraat toe waren getreden zich op den 
duur van de sociaal-democraten hebben afgewend, 
of in elk geval zich er minder mee verbonden voel
den. 

De tweede keuze betreft de ontwikkeling van 
het verzorgingsstaatsarrangement. De transforma
tie ervan blijkt vooral gunstig uit te werken voor 
het economisch actieve deel van de bevolking. 
Echter gezien de toenemende werkloosheid in de 

jaren negentig en ondanks de loonmatiging en een 
actief arbeidsmarktbeleid heeft dit tot gevolg gehad 
dat met name jeugdigen en vrouwen binnen het 
electoraat minder kansen kregen op een baan, 
waardoor de kloof tussen economisch actieven en 
inactieven groter is geworden. Anders gezegd: de 
ALP heeft zich wellicht te weinig bekommerd om 
het 'nieuwe' electoraat en te veel de belangen van 
haar oorspronkelijke achterban beschermd. Kort
om, zowel de 'minima' als de 'modale' werknemer 
voelden zich in toenemende mate sociaal en econo
misch kwetsbaar, zoniet in de steek gelaten door de 
sociaal-democraten. 

Een laatste reden voor de verkiezingsnederlaag 
heeft minder te maken met een gemaakte politieke 
keuze en meer met de werking van het federale 
stelsel. In de periode 1991-96 hebben op deel
staat/ gebieds-niveau zowel de Liberalen als de 
National Party in meerdere deelstaten de controle 
over de regering verkregen. Hierdoor werd het 
steeds moeilijker om beleid op centraal niveau ont
wikkeld effectief uit te voeren. Immers, juist een 
aantal cruciale terreinen van overheidszorg zijn juist 
op het decentraal niveau georganiseerd voor wat 
betreft de uitvoering. Dit leidde tot verschillen in 
behandeling van hen die bijvoorbeeld een beroep 
deden op sociale uitkeringen en had ook gevolgen 
voor de belastingdruk in die staten waar een ruim
hartiger sociaal beleid werd gehandhaafd6 . De deel
staten gedomineerd door de Liberale.n en de 
National Party vormden 'veto-coalities' bij de 
onderhandelingen over het 'nation-wide' beleid 
met de federale regering in Canberra. 

De paradox van terechte beleidskeuzes en averechtse 

aevolaen 
Al deze ontwikkelingen- die deels niet beheersbaar 
of beïnvloedbaar waren door de ALP-regering -
hebben dat voor de individuele burger, en vooral 
degenen die tot het 'nieuwe' electoraat behoorden 
het idee gegeven dat de sociaal-democratie niet in 
staat meer was om voor hen op te komen, respec
tievelijk hun toekomst te 'verzekeren'. De opposi
tie daarentegen kon wel appelleren aan deze gevoe-

6. Zo vindt er migratie plaats van bijv. 
Queensland (met een conservatieve 
regering) naar het naastliggende New 
SouthWales (sociaal-democratisch gere
geerd) gedurende de Australische win
ter. Hierdoor verruimt het individu zijn 
inkomensmogelijkheden. Immers, waar 

men ook vandaan komt men is en blijft 
Australisch onderdaan met alle rechten 
van dien. Gevolg is dat in N s w de over
heidsuitgaven toenemen, terwijl 
Queensland budgettair een effectief 
beleid lijkt te voeren. Dit zelfde ver
schijnsel ziet men overigens ook in 

West-Europese federale staten, zoals 
Duitsland (migratie van Oost naar 
West) en Zwitserland (van behoudende 
kantons naar progressieve: zoals Base!, 
Genève en Zürich). 
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lens van onzekerheid en zij kon wijzen op haar staat 
van dienst op deelstaat/ gebieds-niveau, juist in de 
recente periode. Daarbij kwam ook nog dat de libe
rale politieke leider (de huidige Premier) Honest 
John Howard als persoon het electoraat meer bleek 
aan te spreken dan Macho Pa u! Keating. 

De conclusie van deze analyse - en daarmee de 
moraal van ons verhaal - is dat in feite een paradoxa
le ontwikkeling heeft plaatsgevonden: in structu
reel opzicht lijkt de sociaal-democratie erin 
geslaagd te zijn de Australische economie adequaat 
te hebben gereorganiseerd en de verzorgingsstaat 
op essentiële onderdelen te hebben behouden en 
vast te leggen voor de toekomst. Echter de positie
ve effecten van dit proces zijn op de korte termijn 
onvoldoende merkbaar en voelbaar voor de meer 
kwetsbare delen van het electoraat. Integendeel, 
voor het individu is met name de porternonnee of 
de kans op werk op dit moment criterium voor zijn 
of haar sterngedrag nu. Zij hebben gekozen voor de 
beloftes van lagere belastingen, een zuinige over
heid en meer markt. Hoe onrechtvaardig dat ook 
moge lijken, het lijkt ons een les die ook de 
Nederlandse sociaal-democratie zich ter harte kan 
( zoniet moet) nemen met het oog op de verkiezin
gen in mei 1998! 
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Georganiseerde 
spraakverwarring? 

Publiek debat over 
Inleidins 

Wie tegenwoordig het 
publiek debat wil volgen 
komt ogen en oren te kort, 

buitenlands beleid 
kei en kijkplezier, maar 
versterken geenszins de 
politieke besluitvorming in 
de democratie.' Het is 
hiermee evenwel als met 
de democratie zelf: die is 
pas echt in gevaar wanneer 
niemand meer roept dat ze 
slecht werkt.3 

ook op terreinen van buiten-
lands beleid. Trouw' s media
redacteur Ruud Verdonck' 
telt 'vijfhonderd Neder
landers' die onder elkaar 
disputen voeren op de 

SAM ROZEMOND 

Voorzitter redactieraad s&.P 

diverse opiniepagina's. Beperken we ons tot inter
nationale aangelegenheden dan leert enig turven 
dat alleen al Volkskrant en N R c Handelsblad in hun 
open fora samen per maand zo'n zestig beschou
wingen brengen over Europese integratie, ex
Joegoslavië, Nabije Oosten of wat zich zoal voor
doet. Kwantitatief is er eerder reden zich zorgen te 
maken over een te ruim dan te klein aanbod, ruim 
zowel qua hoeveelheid als spreiding. En dan hebben 
we het nog niet eens over de televisie met steeds 
meer zenders en talkshows. De tijd dat een micro
foon kon volstaan om een boodschap aan heel Neder
land over te brengen is voorbij. Aan de ontvangers
kant vermag hooguit nog een burger met een zee 
van tijd en een toren van scherp afgestelde opname
apparatuur het audiovisuele debat bij te houden. 

De woorden publiek debat veronderstellen 
althans een zekere graad van kwaliteit. Dit element 
ontbreekt in een definitie waarmee twee jaar terug 
een overigens heel nuttige bundel over dit onder
werp opende, te weten: 'een voor een brede groep 
mensen, actief dan wel passief, toegankelijke con
frontatie van verschillende meningen over politieke 
en maatschappelijke zaken. ' 2 Een dispuut voltrekt 
zich nu eenmaal niet via spandoeken, doch door het 
wisselen van argumenten. 

Over de kwaliteit van het hedendaags publiek 
debat hoort men dikwijls klagen . Zo schrijven 
KleinDijenhuis & Oegema verderop in dezelfde 
bundel: 'Het gebrek aan inhoud, de nieuwsgolven, 
de nadruk op personen, conflicten en schandalen, 
de verkiezingswedloop tussen de partijen en de 
vluchtigheid van het debat bieden wellicht spekta-

Was het voorheen allemaal beter? In verschillende 
opzichten niet, in het bijzonder wat betreft partici
patie (destijds veelal beperkt tot verzuilde elites) en 
pregnantie (meer algemene kreten en vaagheden). 
Johan de Kievid zegt hierover: 'Het lijkt alsof er 
vroeger - vóór het televisietijdperk - een ratione
le, geïnformeerde discussie is geweest, waarbij niet 
personen en belangen, maar argumenten de door
slag gaven. Dat is een te fraaie voorstelling van 
zaken.' 4 

De kwaliteit laat zich intussen beoordelen aan 
de hand van vijf vereisten. Om te beginnen zijn dit: 
diversiteit, rationaliteit, cumulatie en relevantie. 
Dus geen rituele beurtzang; geen uitwisseling van 
leuzen of stoten onder de gordel; geen herhaling 
van zetten of heruitvinding van het wiel; en geen 
spel zonder knikkers. Doch een vijfde vereiste 
wordt meest uit het oog verloren, namelijk dat de 
deelnemers bij gebruik van dezelfde trefwoorden 
ook ongeveer hetzelfde bedoelen. Menige publieke 
discussie draagt het karakter van een doorlopende 
spraakverwarring, en zou goeddeels achterwege 
kunnen blijven of een hoger peil bereiken als 
iemand het zich tot taak rekende wat orde in de ter
minologie te brengen. 

Met de diversiteit van opvattingen die in het 
Nederlandse debat aan bod komen zit het meestal 
wel goed, vooral dank zij een veelheid aan media, 
politieke partijen en pressiegroepen. Behalve bij 
referenda en betogingen krijgt polarisatie weinig 
kans, tenzij de protagonisten in het debat zelfbeho
ren tot de politici van het voorste plan. 
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Het gehalte aan rationaliteit steekt voor wie weet te 
selecteren gunstig af bij het buitenland. Colum
nisten en forumleden met veel intellectueel talent 
specialiseren zich in oorspronkelijke, niet al op 
grond van hun plaats in het politieke of maatschap
pelijke spectrum voorspelbare argumentatie of 
standpuntbepaling. Een hier werkzame Duitse cor
respondent zegt zich 'te verbazen over die cultuur 
van al die stukjesschrijvers. Die is nergens zo ont
wikkeld als in Nederland.' 5 

Somberder is het gesteld met het vereiste van 
cumulatie. Dikwijls herhalen, met enige tussenpo
zen, discussieronden zich vrijwel woordelijk, zon
der dat een redactie ook maar overweegt een 
samenvatting van het voorafgaande te bieden. Het 
komt zelfs voor dat een krant op haar podiumpagina 
een met tal van argumenten gestaafde opinie publi
ceert om even later vrolijk te zelfder plaatse een 
klacht af te drukken inhoudend dat nooit iemand de 
moeite neemt die opinie te onderbouwen. Als het 
carrousel maar blijft draaien. 

De relevantie van een publiek debat is slechts af te 
lezen aan de functies die ermee kunnen zijn beoogd. 
Behalve educatie en een theater-platform voor 
langdurige of permanente minderheden dienen zich 
aan: toetsing van feiten en opvattingen, legitimatie 
en problematisering van beleid, maar ook los daar
van beïnvloeding van macht. 

Als gezegd telt als vijfde, maar minst expliciet 
onderkende kwaliteitsfactor van publiek debat een 
gemeenschappelijk bearippenkader, zodat degenen 
die het voeren of volgen zich bij gehanteerde ter
men ongeveer hetzelfde voorstellen. Neem de 
nacht te Beek: hoe laat begint en eindigt die? Of het 
Groene Hart: waar ligt dat? De meesten van ons 
denken aan 'oneindig laagland', maar iemand als 
E.J. Bomhoff alleen aan een plassengebied6 , al ligt 
dan het 'blauwe hart' als benaming meer voor de 
hand. Die voorbeelden zijn natuurlijk met hele 
reeksen andere aan te vullen. 

Vaaaheid troif 
In de diplomatieke wereld kan men de duur van dag 
en nacht manipuleren door een klok stil te zetten. 
Voor meer verwarring zorgen geografische gren
zen. Dat de Bos-atlas tot de jaren zestig westelijk 
Nieuw-Guinea buiten de kaart van Azië hield was 
alleen curieus. Wél van politiek en juridisch belang 
zijn de omtrekken van Europa. Andriessen wilde, 
als Brusselse Commissaris voor externe betrekkin
gen, in Kazakstan ooit de president aldaar wijsma
ken dat diens land niet in ons werelddeellag en der
halve ook buiten de Europese Unie moest blijven. 
Dit kon de gastheer, minstens voor het gedeelte 
bewesten de Oeral-rivier, gemakkelijk weerspre
ken met een keuze uit westerse kaarten. Toen 
Portugal toetrad tot de wE u werd niet vastgelegd 
welke eilanden (van Azoren tot Madeira) zijn te 
rekenen tot Europa en uit dien hoofde voortaan 
kwamen te vallen binnen de werkingssfeer van dit 
meest stringente militaire verbond van de moderne 
tijd: ook hier raken we verstrikt in elkaar met veel 
gezag tegensprekende aardrijkskundige werken. 
Ander voorbeeld: Jeruzalem. Afgelopen voorjaar 
was veel te doen over Israëlische bouwplannen op 
een heuvel die dertig jaar eerder behoorde tot het 
grondgebied van de gemeente Bethlehem en dus 
letterlijk los staat van een al dan niet ondeelbare 
hoofdstad Jeruzalem. Ter echt spreekt het Eerste
Kamerlid Stoffelen dan ook van een heuvel 'in de 
buurt van Jeruzalem' .7 

Lastiger nog dan omlijning van geografische 
begrippen is uiteraard de afbakening van meer ab
stracte termen. De binnenlandse politiek ligt 
bezaaid met voorbeelden. Discussies over porno
grafie draaien eindeloos rond in een kring zolang 
men te preuts of gemakzuchtig is om het woord te 
omschrijven. In berichten en polemieken over 
allochtonen wordt deze benaming telkens in een 
andere betekenis gebruikt: volgens het CBS valt de 
hele koninklijke familie behalve mr. van Vollen
hoven er onder, volgens de ene wetstekst echter 

1. Socialisme &_Democratie juli/ augustus 
'995 (52-7/8), p. 361 
2. Van Kersbergen & Pröpper, in: 
Publiek debat en democratie (K. van 
Kersbergen & l.M.A.M. Pröpper red.), 
Den Haag '995, p. 6 

debat ' , in: Socialisme &_Democratie 
september 1995 (52-9), p. 43 I en Tity 
de Vries, Complexe consensus- Amerikaanse 
en Nederlandse intellectuelen in debat over 
politiek en cultuur 194S-1960, Hilversum 
1996, passim 

( 22-9 J2). Zelfs het gebruikelijke 
verweer van zowel Likud als 
Arbeidspartij, namelijk dat begin 1967 
ook Jordanië al plannen koesterde om 
de gemeentegrenzen van Jeruzalem op 
te rekken, gaat hier niet op, want de 
nieuwe bouwlocatie valt grotendeels 
zelfs buiten die in de pen gebleven uit
breiding. 

3. J. Bussemaker & K. van Kersbergen, 
idem, p. 39 
4· Democratie - ideaal en werkelijkheid 
(Bussum 1996), p. 227. Zie ook Ph. van 
Praag jr., 'Het bloeiende publieke 

s. Siggi Weidemann van de Süddeutsche 
Zeitung, Volkskrant 16 mei I 997. 
6. zie o.a. NRC Handelsblad 6 en 
8-J 1-95, 8-7 -96 
7. Handelinoen EK 1 8 maart 1997 

-
geen va 
kinden 
on grijp 
de moa 

termin• 
strooie 
Lubber 
aan vli 
nacht o 

In de ir 
nog da 
gehant• 
onder 
Verma. 
1967 I! 
en in h< 
wat he 
oplost€ 
verschi 
de jare 
despro 
briljanl 
gaat ov 
een vru 
r-joun 
proces 
op een 
geval. 
conflic 
en red 

Hie 
het p1 
Allerle 
dwars· 
ken w; 
zouder 
staan, 
doel in 
grote F 
doelst€ 
zijn on 
maard 
lijken. 
en bie< 
dien kc 
aan W€ 

8.AMvl 
bevorderi 
allochton 
9 · De Vo 



s &..o 7/8 1997 

geen van haar leden, volgens de andere weer wel de 
kinderen van Christina8 . En dan laten we nog 
ongrijpbaarder noties zoals progressief, liberaal, 
democratisch maar even rusten. Niet zelden moet 
terminologie bewust dienen om zand in de ogen te 
strooien. We hoeven maar te denken aan 
Lubberiaanse germanismen of, in het tijdperk-Kok, 
aan vliegtuiglawaai behalve in de randen van de 
nacht ook vanaf zogenaamde milieustartbanen. 

ln de internationale politiek evenwel zien we meer 
nog dan elders dat moedwillig begrippen worden 
gehanteerd in de hoop dat iedereen er wat anders 
onder verstaat of er zich het zijne bij voorstelt. 
Vermaard is het geval toen de Veiligheidsraad in 
I967 Israël in het Engels opriep 'bezette gebieden' 
en in het Frans 'de bezette gebieden' te ontruimen, 
wat het kabinet Den Uyl voor Nederland handig 
oploste door te spreken van 'bezet gebied'. Het 
verschijnsel is voorts te illustreren aan het vooral in 
de jaren negentig in zwang geraakte woord: vre
desproces, door Dirk-Jan van Baar spottend een 
briljante Amerikaanse vondst genoemd.9 Of het nu 
gaat over Joegoslavië, Ierland of het Nabije Oosten, 
een van de meest gestelde vragen ook in ons Radio 
I -journaal luidt: 'Wat betekent dit voor het vredes
proces?' Zoiets suggereert dat een proces aflwerst 
op een helder einddoel, maar dat is nu juist niet het 
geval. Het is er veeleer om te doen de eigenlijke 
conflictstof, met inbegrip van de aspecten van recht 
en rechtvaardigheid, aan het oog te onttrekken. 

• Hier stuiten we op een kardinaal vraagstuk in 
het publiek debat over internationale zaken. 
Allerlei landen, volken en groepen zijn bereid 
dwars te liggen en bloed te vergieten voor oogmer
ken waaraan we moreel toch wel minstens de eis 
zouden willen stellen dat ze duidelijk omschreven 
staan, zodat chicanes of geweld in elk geval geen 
doel in zichzelf kunnen worden. Het is een van de 
grote paradoxen van buitenlands beleid dat heldere 
doelstellingen van partijen bij een conflict nodig 
zijn om zich van buitenaf een oordeel te vormen, 
maar dat deze tegelijk veelal een oplossing bemoei
lijken. Niet alleen geldt in sommige culturen loven 
en bieden welhaast als een tweede natuur. Boven
dien kost het in een geschil minder gezichtsverlies 
aan weerskanten af te stappen van een eis of voor-

waarde, wanneer die nooit scherp onder woorden 
is gebracht. 'ln a sense this Jack of precision is reas
suring, since it does not limit future negotiators' 
freedom of maneuver', aldus de Franse journalist 
en diplomaat Rouleau ruim twintig jaar geleden 
over de onbestemde uitdrukking 'legitieme rechten 
van de Palestijnen'. 1 o 

Dit gezichtspunt brengt echter wel enorme con
sequenties mee voor het publieke debat. Zo is het al 
meteen fnuikend voor elk praten in termen van een 
internationale rechtsorde, toevallig wel de enige 
opdracht die onze grondwet aan het buitenlands 
beleid meegeeft. Tussen conflicterende belangen is 
immers halverwege nog wel eens een vergelijk 
mogelijk, maar tussen botsende rechtsaanspraken 
zelden. Dit tenzij het recht zelf al vaag is, zoals het 
zogeheten recht op zelfbeschikking, dat om die 
reden dan ook veelvuldig wordt gebezigd in vrome 
lippendienst. 

Er komen nog telkens nieuwe woorden in 
omloop waarmee men een gedachtewisseling over 
internationale kwesties, onder het mom van ver
heldering, danig in de war kan sturen. Na de ideo
logische demagogie van de Koude Oorlog zijn het 
amorfe begrippen als 'islamisme' en 'etniciteit'. 
Zulke termen moeten in het westerse discours een 
schijn wekken van diep inzicht in onwrikbare 
scheidslijnen, terwijl zij, in een wereld waar de 
links-rechtstegenstelling is afgezworen, alleen in de 
kaart spelen van gewetenloze politieke .entrepre
neurs op zoek naar nieuwe wervingsmechanismen. 

VIER DEBATTEN 

Voordat hier de kansen aan bod komen voor meer 
publieke helderheid over internationale kwesties, 
zullen uit de afgelopen decennia vier terreinen van 
al dan niet verhit debat de revue passeren: kern

wapens, Nabije Oosten, Europese eenwordins alsmede 
humaniteit en recht. 

Kernwapens 

De morele toelaatbaarheid van nucleaire afschrik
king en de betrouwbaarheid ervan als instrument 
voor vrede en veiligheid is in twee golven van 
atoompacifisme betwist, eerst in de jaren rond 
I 960 onder aanvoering van PSP en Nederlands-

8. AMvB 1994resp. 1996 bij de Wet 
bevorderinB evenredioe arbeidsdeelname 
allochtonen. 
9· De Volkskrant 2 1- 1 o-96 

1 o. Eric Rouleau, The Palestinian 
Quest, in: Foreion Ajfairs januari 197 5 
(53·2), p. 282. Zie overditalgemene 
dilemma Thomas Schelling, Arms and 

lrifluence ( 1966), blz. 84·85 en 
Raymond Aron, Penser la ouerre
Clausewitz (1976), deel u, p. 156. 
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Hervormde synode, vervolgens opnieuw en in bre
der kring na 1972, ditmaal opgezet door polemolo
gen in en om de PPR, overgenomen door prote
stantse kerken, gevoed vanuit katholieke orden en 
congregaties en politiek vertaald door steeds hoger 
kader van de Partij van de Arbeid. Zowel in achter
grondfactoren als in argumentatie zijn trouwens 
allerlei parallellen tussen die twee golven aan te 
wijzen. 11 

De diversiteit van meningen in het publiek debat 
was groot te noemen, mede doordat om de paar 
jaar nieuwe wapensystemen en doctrines opdoken, 
die dan aanleiding gaven tot een vaak ver doorge
voerde casuïstiek. Weliswaar was er ook veel con
formisme: zo hadden sommige stromingen blind 
vertrouwen in wat deze of gene grote mogendheid 
aanbeval of in wat de wapentechnologie vanzelf 
aanreikte, terwijl anderen politiek en diplomatie 
leken te beoefenen als een bijvak van de godge
leerdheid of als een afgeleide van een culturele 
revolutie. Niettemin was het gehalte aan rationali
teit toch dikwijls hoog te noemen, zeker in aanmer
king genomen dat nucleaire afschrikking uit zichzelf 
al een grote irrationele component in zich bergt. 
Tammes sprak in 1971 van het afscheid van het vei
ligheidsdenken in termen van Newton ten gunste 
van een machtsevenwicht van de ónberekenbaar
heid 12 . Natuurlijk was er ook veel quasi-rationali
teit, zoals wanneer vanaf de kansels met overslaan
de stem voorkeur werd geuit voor de op Polen 
gerichte PershinB 1 boven een op Rusland gerichte 
PershinB 2. Van cumulatie was in die zin geen sprake 
dat bijvoorbeeld het Angel-Saksische debat van de 
late jaren vijftig over de merites van een belofte 
nooit als eerste het kernwapen te gebruiken in het 
Nederland van de jaren zeventig vrijwel woordelijk 
werd overgedaan. Anderzijds belette, als gezegd, 
nieuwe wapentechnologie (grotere selectiviteit 
dankzij raketten met hogere trefzekerheid of grana
ten met een ingebouwde kiesschijf voor vormen 
van schade beperking, tot en met het beoogde ruim
teschild Star Wars) dat het debat in vaste groeven 
geraakte. 

De relevantie van het Nederlandse debat was zeer 
aanzienlijk, niet alleen omdat Den Haag zelf moest 

1 1. 'Golven van atoompacifisme', in: 
Socialisme &_Democratie december 198 3 
(4o- 12), p. 19- 22. 
12. A.J.P. Tammes, Corif/icten, 
Mededelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Weten- -

beslissen over invoering van wapensystemen bij 
eigen strijdkrachten of plaatsing op eigen bodem 
(neutronenwapen, kruisraketten), maar ook omdat 
de Bondsrepubliek ongaarne als enige in de regio 
tot zo'n invoering of plaatsing wilde overgaan en 
daarom veel waarde hechtte aan de houding van de 
Lage Landen. Bovendien was het thema, anders dan 
meestal bij internationale kwesties, binnenslands 
van belang voor de partijpolitieke verhoudingen. 
Eerst was er tijdens het kabinet-Den Uyl een stre
ven van de PPR, vooral via haar minister Trip, om 
bovenal op het stuk van vrede en veiligheid haar 
onmisbaarheid in de coalitie uit te spelen. En ver
volgens was er de hoop, door K. G. de Vries bij Den 
Uyl gewekt, dat met de kwestie van de kruisraket
ten het CDA alsnog zou kunnen worden gespleten. 

Uit een oogpunt van bearipsbepalinB was het 
debat over kernbewapening echter uitermate moei
zaam. Het ging steeds over een Amerikaanse nucle
aire 'garantie' die geen echte garantie was. Accent 
kwam (met name sedert het rapport Een politiek voor 
vrede van de PvdA uit 1967) te liggen op gevaren 
van een 'Europese kernmacht', terwijl a. bij vor
ming van een Europese federatie de Franse en 
Britse kernmachten vanzelf in de gemeenschappe
lijke boedel zouden vallen, en b. minister Van der 
Stoel sedert de verklaring van Ottawa van 1974 zelf 
onderschreef dat nu reeds die kernmachten van 
Londen en Parijs bijdroegen tot de Europese veilig
heid. Een vast punt was de onaanvaardbaarheid van 
het uitwissen van de scheidslijn tussen nucleaire en 
conventionele bewapening via zogeheten 'mini
nukes'. Deze werden echter evenmin als de 
Europese kernmacht ooit gedefinieerd, hetgeen 
zich wreekte bij de aankondiging van het neutro
nenwapen: het principe daarvan (vermindering van 
luchtdruk ten opzichte van stralingseffect) was voor 
het kabinet-Den Uyl in 1975 nog iets waartegen 
'niet bij voorbaat bezwaar hoeft te worden 
gemaakt' 1 3: Vredeling noemde in die tijd een span
ning tussen schadebeperking en afschrikking zelfs 
smalend 'studentenpraat'. Voorts was er veel te 
doen over 'koppeling' (van Europese veiligheid 
met Amerikaanse externe kernbewapening): het 
verwarrende van die beeldspraak trad aan het licht 

schappen, afd . Letterkunde, Nieuwe 
Reeks deel 34 - nr. 1 (Amsterdam 
197 1), P· 19· 
1 3. b.v. Handelinoen Eerste Kamer 
11 juni 1975, blz. 1061. 
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toen Van der Stoel in 1981 NRC Handelsblad vertel
de ook 'iets minder koppeling' voor lief te willen 
nemen (wat hij, bergopwaarts rijdend in een trein
wagon, vermoedelijk niet aldus met betrekking tot 
de locomotief zou hebben gesteld). En niet in de 
laatste plaats was er de jarenlange dooddoener van 
het 'terugdringen' van het kernwapen, waarbij 
werd verzwegen uit welke rol het moest worden 
verdrongen, die van politiek waarschuwingsmiddel 
of van militair gevechtsmiddeL En dit hing dan 
weer samen met de vraag wat de hoogte van de 
zogenaamde 'atoomdrempel' bepaalde 14. Door het 
hele veiligheidsdebat van die jaren liep trouwens als 
een rode draad het misverstand dat praten in ter
men van kwantitatieve militaire evenwichten tus
sen Oost en West iets te betekenen had in een 
wereld die nu eenmaal zowel geografisch als poli
tiek, en dus strategisch in alle opzichten asymme
trisch was. In het licht van een en ander mag het een 
wonder heten dat in het publieke debat over de 
kernwapens nog zoveel zinnigs te lezen viel. Dat dit 
niet uitmondde in pregnant beleid mag men niet 
aan het publieke debat wijten, maar hooguit aan 
glibberende politici. 

De drie andere thema's van publiek debat - het 
Nabije Oosten, Europese eenwording, recht en 
humaniteit - hebben gemeen dat duidelijke keuze
momenten voor de Nederlandse politiek zeldzamer 
waren. Het ging meestal over iets meer of minder 
kritiek op Israël, iets meer of minder parlementaire 
democratie vanuit Straatsburg, iets meer of minder 
protesten en maatregelen tegen misdadige inbreu
ken op het volkenrecht. Dit terwijl de invloed van 
Nederland op de uitkomst hoe dan ook veelal 
gering bleef, mede doordat de Haagse politiek zich
zelf, in eerste of laatste instantie, een economisch 
primaat pleegt op te leggen, zowel in de verhou
ding tot Arabische hoofdsteden, als van Europese 
partners, als ook van schenders van recht en huma
niteit elders ter wereld. 

Nabije Oosten 
De Palestijnse kwestie is al heel lang een telkens 
terugkerend thema in forumdiscussies voor zalen, 
radio en tv en ook op de opiniepagina's (dit laatste 

meer in Trouw, Het Parool en de Volkskrant dan in 
NRC Handelsblad). Vóór 1973 werd dit beleidsthe
ma van grote betekenis geacht, niet alleen omdat 
hier velen, vooral in AR en PvdA, bang waren dat 
ons land andermaal zou blijken onvoldoende voor 
de veiligheid van het joodse volk te zijn opgeko
men, maar ook omdat Nederland verondersteld 
werd invloed op de gemoederen in Israël te kunnen 
uitoefenen en verder omdat het nog ruimte zag 
voor een eigen lijn binnen Europa tegenover een 
meer pro-Arabische houding van Parijs . Het olie
embargo maakte aan die autonomie feitelijk een 
einde. Helaas had het net aangetreden kabinet-Den 
Uyl niet de tijd gekregen zelf spontaan een nieuwe 
beleidskoers, meer evenwichtig dan voorheen, uit 
te zetten. Nadien berustten opeenvolgende coali
ties vrij gemakkelijk in de algemene aandrang zich 
voortaan maar liever te verschuilen temidden van 
overige deelnemers aan de Europese politieke 
samenwerking. 

Voornaamste uitzondering vormde de kwestie 
van al dan niet verplaatsen van de Nederlandse 
ambassade uit Jeruzalem, waar ons land als enige 
nog een diplomatieke vestiging onderhield toen 
Israël in 1979 het oostelijke stadsdeel juridisch 
inlijfde. Minister Van der Klaauw verklaarde naar 
waarheid dat hij moest zwichten voor Arabische 
druk, terwijl zijn opponent Van der Stoel vanuit de 
Kamer stelde dat men zoiets nooit in het openbaar 
mag toegeven en zich beter kon hullen i_n eerbied 
voor een aanbeveling van de Veiligheidsraad der 
Verenigde Naties. 1 5 (Hier passen de woorden van 
de Groningse polemoloog Nobel, dat hypocrisie 
behoort tot de standaarduitrusting van realisten in 
de internationale politiek. Daartegenover moeten, 
in de woorden van Van Staden, wetenschapsbeoe
fenaars het tot hun taak rekenen de politicus te ont
maskeren, de kloof tussen woord en daad bloot te 
leggen. 1 6 Niet minder ligt hier een taak voor de 
serieuze journalistiek.) 

Sindsdien is het publieke debat gegaan over de 
hoofdschuld voor de geweldsspiraal en over chica
nes in het zogeheten vredesproces, een en ander 
zonder duidelijke beleidsirnplicaties voor Neder
land afzonderlijk. Het debat neemt veelal de vorm 
aan van morele kwalificaties in termen van relatieve 

14. ziej.G. Siccama, Nederland en de 
atoomdrempel, in : Het Woord is aan 
Nederland - Thema 's van buitenlands beleid 

in de Jaren 1966- 198 3 (S. Rozemond 

red.) Den Haag 1983, p. 126- 160. 1 6. resp. Internationale Spectator 2 2-9-6 2 
( 16-15), p. 413 en februari 1997 (51 -
2),p. 101. 

15. zie ook Fred Grünfeld, Nederland en 
het Midden -Oosten, Instituut voor Inter
nationale Studiën (Leiden 1984), p. 1 31. 
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duifachtigheid. Wat valt hiervan te zeggen aan de 
hand van de vijf kwaliteitscriteria? De synchrone 
diversiteit heeft dikwijls te lijden onder de mode van 
de politieke correctheid, waarbij de havik van giste
ren welhaast eenstemmig van de ene op de andere 
dag tot duif wordt uitgeroepen. De rationaliteit 
schiet nogal eens tekort doordat geen modellen 
voor oplossingen aan de orde komen. Van cumulatie 

blijkt weinig: bij elke ontwikkeling schijnt het debat 
over allerlei elementen opnieuw te beginnen, 
waarbij natuurlijk meespeelt in een zo lang slepend 
conflict dat elke generatie discussianten de gelegen
heid moet krijgen zich opnieuw te verbazen over de 
veelheid aan historische, religieuze, casuïstische en 
ronduit schijnheilige argumenten die over en weer 
opgeld doen. De relevantie van het debat, behalve 
wanneer we educatie hoog op de lijst van functies 
zetten, is de laatste kwart eeuw gering. En ten tijde 
van de Golfoorlog handelde Nederland met zijn 
wapenhulp aan Israël als vanouds min of meer in 
een reflex. Daar kwam, evenals tijdens eerdere 
oorlogen in de regio, geen openbare discussie aan te 
pas. Nederland heeft verder bijzonder weinig in te 
brengen en voelt daar ook geen behoefte meer toe. 
De vijfde kwaliteitsfactor was bearipsbepalina. 
Kenmerkend zijn hier de perikelen rond het 
Palestijnse Handvest: bepalingen daarin over elimi
natie van Israël heetten eerst 'kaduuk' en daarna 
'ingetrokken', maar een nieuwe versie is nog ner
gens beschikbaar, waarbij Arafat zich er niet geheel 
zonder reden op beroept dat Israël zelf zijn eigen 
grenzen nog niet heeft erkend. Het woord 'zelfbe
schikking' kwamen we al als onbruikbaar tegen. En 
wat betekent Palestijnse 'autonomie', indien daar 
bijvoorbeeld niet de eigen watervoorziening onder 
valt? Dat dit alles zijn weerslag heeft op de al behan
delde notie van 'vredesproces' behoeft geen 
betoog. 

Europa 
Van een debat in brede kring over Europese inte
gratie is het, zeker tot voor kort, nooit gekomen. 
Weliswaar verklaarde minister-president Kok in 
april jl. dat er voorheen te veel met stemverheffing 
en in zwart-wit over de richting van de Europese 
integratie was gediscussieerd 1 7, maar daarbij 
mogen we een observatie in gedachten houden van 

1 7. uitlating ten overstaan van de buiten
landse pers: zie Europa van Moroen 
29 april 1997 . 

een Franse correspondent alhier: 'De premier 
mijdt disputen, debatten en polemieken als de 
pest.' 1 8 Een aantal malen in het verleden ging het 
even ergens op lijken. Eerst vroegen begin jaren 
zestig sommigen zich af of eenwording naar 
Gaullistisch model niet toch de voorkeur verdiende 
boven politieke stagnatie langs de lijn-Luns. Deze 
twijfels verdwenen evenwel zodra de Nederlandse 
bewindsman steun wist te verwerven van figuren 
als de Belg Spaak en ook de meerderheid van de 
Duitse Bondsdag deze zijde koos. Daarna ontspon 
zich medio jaren zeventig een discussie tussen dege
nen, zoals Dankert en Van Mierlo, die Europa in 
veiligheidspolitiek opzicht al enigszins wilden laten 
anticiperen op een Amerikaanse militaire aftocht 
uit het oude continent versus anderen die vreesden 
dat zo'n vooruitlopen op de zaken een profetie kon 
gaan worden die zichzelf vervult. Vervolgens was 
er nog enig debat over de vraag of men de Europese 
democratie wel op weg hielp door voortaan recht
streeks te gaan stemmen voor een gezelschap in 
Straatsburg dat de naam parlement nauwelijks ver
dient. Hiertegenover werden Vondeling en S. 
Patijn niet moe te verklaren dat het met die parle
mentaire zeggenschap op een termijn van zo'n 
twintig jaar (lees: anno I 999) zeker in orde zou 
komen. En na de Europese Akte van 1 9 8 5 en voor
al na het Verdrag van Maastricht grijpt dan de twij
fel om zich heen of de politici zich telkens wel vol
doende rekenschap geven wat voor processen ten 
koste van de nationale soevereiniteit ze direct of 
indirect in gang zetten. Erger nog: zijn er geen 
staatslieden die dit terdege beseffen, maar hopen de 
bevolking voor voldongen feiten te plaatsen? Aan 
deze Euroscepsis is in het politieke spectrum, bui
ten klein links en klein rechts, tegenwoordig de 
naam van Bolkestein verbonden. 

De diversiteit, rationaliteit en cumulatie, althans de 
meetbaarheid daarvan, hebben te lijden onder de 
twijfelachtige relevantie van het debat in hoofdtrek
ken. Zelden immers zijn critici van de richting die 
de Europese eenwording heeft ingeslagen bereid 
voor zichzelf een voorwaardenstrategie te ontwik
kelen, dat wil zeggen aan te geven welke zaken zij 
bereid zijn te blokkeren ter wille van welke concre
te doelstellingen. Medio mei jl. presenteerde zich 

1 8. Sylvain Ephimenco van Libération in 
de Groene Amsterdammer 14 mei 1997 . 
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een Forum voor Europees debat, dat in elk geval 
verklaarde de invoering van de ene Europese munt 
te willen uitstellen. Onduidelijk bleef echter a. of 
dit juridisch nog mogelijk is zolang de partners hun
nerzijds de letter van het verdrag van Maastricht 
eerbiedigen en b. onder welke voorwaarden die 
invoering alsnog door de ondertekenaars zou wor
den gesteund. 

De relevantie van dit Nederlands debat is voors
hands even gering als ten aanzien van het Nabije 
Oosten, met dit verschil dat op Europees terrein de 
eigen diplomatieke onmacht een zelf gekozene is. 
In Europa krijgt Nederland kansen om eisen op tafel 
te leggen telkens wanneer de partners onze steun 
nodig hebben, dus veelal bij besluiten die eenstem
migheid vereisen. In zulke gevallen is Nederland, 
en zeker het ministerie van Algemene Zaken, ech
ter geneigd zich al bij voorbaat bij elke meerderheid 
aan te sluiten, zelfs wanneer die indruist tegen fun
damentele Nederlandse belangen en waarden van 
andere dan financieel-economische aard (zoals toen 
Ierland en Frankrijk in 1996 poogden, via een 
schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur met 
wetgevende implicatie, het Nederlandse volksge
zondheidsbeleid op het terrein van drugsverslaving 
onderuit te halen). 

Door het ondoorzichtige karakter van besluit
vorming in de Europese Unie, ook of zelfs met 
name waar het gaat om kernstukken van de nationa
le soevereiniteit, is de relevantie van publiek debat 
veelal die van mosterd na een maaltijd waar de 
keuze toch al beperkt bleef tot slikken of stikken. 

Met de besripsbepalina was het, vooral de afgelopen 
jaren sinds Maastricht, ook hierbij droevig gesteld. 
In vroeger tijden liepen berichtgeving en debat 
veelal over personen met een zeker juridisch benul, 
wat een dam hielp opwerpen tegen al te grote 
spraakverwarring. Dit is inmiddels veranderd. In 
deze kwesties werd, overigens vooral in pretenti
euze kranten, een type journalistiek actief dat zich 
hoopte te onderscheiden door dure woorden zon
der enige logische samenhang. Dit maakte het 
publieke debat, met name ook aan de kant van de 
passieve deelnemer, vrijwel illusoir. Erg in zwang 
raakte in de jaren negentig het woord 'intergouver
nementeel', in gezaghebbende handboeken 
omschreven als: bij unanimiteit, dus zonder dat een 
lidstaat door een verdragsorgaan of meerderheid 

kan worden overruled of overstemd. Het ging ech
ter dienen nu eens als tegengestelde van federaal, 
dan weer van communautair en her en der vond de 
combinatie 'intergouvernementeel bij meerder
heid van stemmen' ingang. Zulk rommelig woord
gebruik werd, zo lijkt het, sterk gestimuleerd van
uit een Brusselse bureaucratie, waar men wel in de 
laatste plaats zit te wachten op transparante discus
sie. Nu mag iedereen alles definiëren zoals men zelf 
wil, behalve a. als men bezig is met beschouwingen 
over wat moet uitmonden in tractatenrecht, en b. 
wanneer men in gebreke blijft de eigen definitie 
expliciet te maken en consequent te hanteren. Met 
de term 'communautaire besluitvorming' is het 
trouwens niet beter gesteld, want de 'Gemeen
schap' kent tal van manieren van besluiten naast 
elkaar. En dan laten we grote woorden als 'federa
lisme', 'subsidiariteit' en 'democratische legitimi
teit' er nog maar even buiten. Zoals Dirk-Jan van 
Baar schamper opmerkt: ter wille van de koehandel 
heeft Europa nu eenmaal behoefte aan 'flexibele' 
begrippen. 19 Wie deze passage wil zien als taalkun
dige of juridische letterknechterij hale zich even de 
ophef voor ogen wanneer, in de wetenschapskater
nen van dagbladen, opeens loodlijnen, zwaartelij
nen en bissectrices willekeurig door elkaar werden 
gehaald. 

Voor ons publiek debat over Europa was het 
extra rampzalig dat tweemaal over een verdragsma
tig inleveren van nationale soevereiniteit en van 
democratische zeggenschap moest worden onder
handeld onder Nederlands voorzitterschap, zodat 
alle dilemma's goeddeels teloorgingen in een opge
klopt oranjegevoeL Uit dit oogpunt is het misschien 
maar goed dat de top van Amsterdam minder over
hoop heeft gehaald dan zich vooraf liet aanzien. 

Humaniteit en recht 

Ook hier hebben diversiteit, rationaliteit en cumulatie 

te lijden onder de omstandigheid dat zelden scherpe 
criteria of doelstellingen worden geformuleerd. 
Veelal gaat het om al dan geen 'ruimhartigheid' of 
om een 'stukje solidariteit': iets meer toelating van 
vluchtelingen, iets meer protesten ter zake van 
schendingen van mensenrechten, iets meer bereid
heid logistieke steun te leveren aan zogeheten vre
desoperaties of in multilateraal kader te pleiten 
voor andere vormen van sancties, met name voor 
halfzachte maatregelen, die dan moeten dienen om 

19. Staatscourant, 1 7 april 1997. 
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een pijnlijke keuze voor echt effectieve stappen te 
ontlopen. In kabinetsnota's over mensenrechtenbe
leid, wapenleveranties, deelname aan militaire 
interventie figureren zoveel criteria of aandachts
punten dat deze tezamen een complete vrijbrief 
opleveren om geheel volgens opportunistisch 
eigenbelang te opereren. Zolang niemand daar een 
redenering tegenover durft te plaatsen die aangeeft 
hoeveel offers (aan ruimte voor immigranten, aan 
gemiste orders bij sancties, aan slachtoffers bij 
interventie) Nederland mag riskeren, blijft het 
publieke debat in hoge mate incidenteel en schim
mig. Rationaliteit en cumulatie moeten het hebben 
van althans een begin van een afwegingsproces. Dit 
blijft echter meestentijds bij zaken van deze aard 
achterwege. (En helemaal penibel wordt het als 
goed en kwaad in een kluwen geraken, zoals toen 
Mandela een krans ging leggen op het graf van 
Khomeini. Zoiets wordt hier te lande maar liever 
verzwegen. Positieve discriminatie?) Dat het ten 
aanzien van het handhaven van mensenrechten vrij
wel nooit komt tot echte afwegingen - mede in ter
men van precedentwerking - is ook een gevolg van 
een gebrek aan eigen relevantie. Nederland kan nog 
slechts zelden hopen met gewapend optreden of 
economische sancties effect te sorteren, gesteld al 
dat het bereid zou zijn de eigen huid te riskeren, die 
immers altijd nog nader is dan zowel hemd als rok. 
Ook het zelfbewustzijn in de zogeheten Derde 
Wereld tegenover verbale vermaningen is trou
wens met sprongen gestegen. Om met minister 
Van Mierlo te spreken: zelfs als hulpgever krijg je 
nu te horen: 'daar is het gat van de deur, donder 
maar op'. 20 Hier bood hij intussen wel een unieke 
kans mee te luisteren naar de doorgaans stille diplo
matie van de kritische dialoog. 

Wat betreft de bearipsbepalina: het hele terrein ligt 
bezaaid met onhelder spraakgebruik. Net zoals we 
eerder zagen dat elementen van recht en rechtvaar
digheid schuil gaan achter het verzamelbegrip 'vre
desproces' is dit het geval met 'vredesoperaties'. 
Na een eeuw vol zogenaamde pacificatie en appease
ment zijn er nog altijd mensen te vinden in en buiten 
de politiek die bereid blijken met behulp van het 
vredesetiket elke vorm van opportunisme te rang
schikken onder bevordering van de internationale 

rechtsorde. Dit varieert van een stelselmatige voor
keur voor sancties tegen landen die te zwak zijn om 
iets terug te doen tot het gewapend handhaven van 
bestandslijnen die een erkende lidstaat van de 
Verenigde Naties ontmantelen . De verwarring 
wordt compleet wanneer degenen die minstgeno
men toch de hand willen houden aan de regel dat 
formele internationale afspraken moeten worden 
nagekomen (pacta sunt servanda) worden beticht van 
moralisme, zoals Van Mierlo meermalen deed ten 
aanzien van zijn voorganger Kooijmans . 2 I Hooguit 
zou hier immers sprake kunnen zijn van legalisme, 
al is zelfs dat verwijt misplaatst. Hoe dan ook hoeft 
men geen legalist te zijn om te betreuren dat het 
begrip rechtsorde van lieverlede alleen nog maar als 
voorwendsel dient. 

Conclusie 
Over de topkwaliteit van het publiek debat op het 
gebied van buitenlands beleid valt in termen van 
diversiteit, rationaliteit en cumulatie op zichzelf 
weinig te klagen. Er wordt natuurlijk wel veel 
onzin gespuid, maar wie wil kan terecht bij een aan
tal publicisten met wetenschappelijke of journalis
tieke achtergrond die onafhankelijk van partijpoli
tieke aspiraties of van belanghebbende geldschieters 
voorgaan in de opinievorming en de vergelijking 
met evenknieën in het buitenland glansrijk door
staan. In dit opzicht hebben hier te lande enkele 
analisten die zich weten los te maken van moralisme 
en sleur - met meer dan veertig jaar J. L. Heldring 
voorop - school gemaakt. Wie om de geest te 
scherpen ook eens wat anders verlangt dan politie
ke correctheid kan, als het gaat om buitenlandse 
politiek, in Nederland beter terecht dan veelal 
elders op het continent. 

Een aantal factoren onderscheidt het internationale 
van andere terreinen van publiek debat. Ongunstig 
werkt uit dat nogal wat zogenaamde deskundigen 
lijden aan het misverstand dat buitenlandse politiek 
voor een (middel)klein land als het onze neerkomt 
op de politiek ván het buitenland en daarmee de 
bestaansreden van een eigen nationale gezichtshoek 
ontkennen. Maar de tijd dat menigeen zijn intel
lectuele ziel en zaligheid aan een supranationale 
instantie of aan één vreemde hoofdstad (Washing-

2o. Aleerneen Daeblad, 9 november I996. 
2 I . Onder meer bij de Algemene 
Beschouwingen I993 · 
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ton, Parijs, Oost-Berlijn) had verpand, lijkt voor
bij, zodat mensen die zelfstandig kunnen denken 
zich nu eerder laten prikkelen om, temidden van 
alle buitenlandse stemmen, een eigen geografische 
en staatkundige positie te betrekken. Er zijn er 
natuurlijk ook die vervallen in het andere uiterste 
en de buitenlandse politiek gebruiken als uitlaat
klep voor intern onbehagen. 

Weliswaar zijn aan universiteiten en instituten 
de fondsen voor studies waar de buitenlandse poli
tiek haar voordeel mee kan doen, voorzover lig
gend buiten het financieel-economische deelter
rein, sterk gekrompen, doch daar staat tegenover 
dat - juist vanwege de beperkte marktwaarde op 
korte termijn van niet direct commercieel toepas
bare analyse - geen gevaar loert dat de 
wetenschapsbeoefenaars zich te koop aanbieden 
voor door de waan van de dag bepaalde derde geld
stromen. 

Waar dan ook de kwaliteit van het publieke 
debat over buitenlands beleid te wensen overlaat, 
ligt dit aan de beide overige elementen naast de trits 
diversiteit, rationaliteit en cumulatie, namelijk aan 
de internationale relevantie en de terminologische 
helderheid. 

Hierover tot slot nog enkele opmerkingen . 

Relevantie 

Hans Gruyters gaf ooit af op alle haarkloverij 'liefst 
over verre buitenlanden, waar men in de eerste 
plaats bijna niks van weet en waar men in de tweede 
plaats over oordeelt zonder aan dat oordeel enig 
effect te kunnen geven'. 2 2 Daar staat tegenover dat 
Nederland, al zou het willen, er niet ontkomt zijn 
stem te verheffen, om te beginnen in multilateraal 
kader. Dat ons publiek debat regelmatig zou uit
monden in een herschikking van de wereld, is intus
sen wat veel gevraagd. In de inleiding kwamen we 
ook minder ambitieuze functies tegen, zoals beïn
vloeding van nationaal beleid en van binnenlandse 
machtsverdeling. 
Ph. van Praag jr. stelt als minimale voorwaarden 
voor een geslaagd publiek debat 1. dat het niet vrij
blijvend mag zijn, dus wel een duidelijke inzet kent 
en zich richt op besluitvorming, en 2. dat het zich 

niet toespitst op personen, dus op koppen die moe
ten rollen. 2 3 De vraag rijst of die twee voorwaar
den elkaar wel altijd verdragen, in het bijzonder 
met het oog op genoemde interne machtsfactor. 
Maar Van Praag zal dat facet wellicht juist zoveel 
mogelijk willen ecarteren. 

Hij vindt overigens terecht dat een thema niet te 
abstract mag zijn, maar vult dit in als 'dat iedereen 
weet wie verantwoordelijk is'. Dit komt al dicht in 
de buurt van personalisering. Het concrete karak
ter kan evenwel ook voortvloeien uit de aard van 
het besluit, op internationaal terrein b.v. al dan niet 
deelname aan militaire operaties in de Golf of in 
Bosnië. Ook een referendum geeft aanleiding tot 
verhoogd politiek debat, maar het valt op dat het 
kabinet-Kok er nu juist toe neigt hoofdbeslissingen 
van buitenlands-politieke aard, zoals ratificatie van 
verdragen, hiervan uit te sluiten. Terecht schreef 
Koen Koch over dit versmade middel ten aanzien 
van de herziening van Maastricht dat het niet alleen 
de Nederlandse onderhandelingspositie enorm zou 
versterken, maar ook Europa dichter bij de burger 
zou brengen. 24 

Een moeilijkheid met de discussie-inzet is wel dat 
regeringen zich in hun buitenlandse politiek laten 
verleiden zaken 'niet actueel' te noemen totdat ze 
gelden als 'gepasseerd station'. Zo ging het met de 
uitbreiding van de NA v o (dat station heette al 
voorbij nog maanden voordat de namen van kandi
daat-leden ter tafel kwamen). Hierover en ook over 
de Economische en Monetaire Unie vraagt Bart 
Tromp zich vertwijfeld af: 'Maar wanneer had die 
discussie dan moeten plaatsvinden?' 2 5 In veel geval
len zou men van de regering mogen verwachten dat 
zij harerzijds een debat aansnijdt. Bijvoorbeeld 
aleer zij meewerkt aan nieuwe inbreuken op het 
parlementair begratingsrecht in de pijlers van 
Maastricht. 

De binnenlandse relevantie van buitenlandse 
politiek is doorgaans relatief gering door haar 
beperkte budgettair en electoraal effect. Wel heb
ben in het naoorlogse verleden afscheidingen van 
partijvleugels steeds in verband gestaan met aspec
ten van buitenlandse politiek (Welter; PPR; DS7o; 

2 2. Haagse Post, 9 augustus 1986. 
23. Zienoot4, p. 432. 
24. 'Zeggen ze ... ', in: Trouw 26 oktober 
1996. Zie ook zijn column aldaar van 
31 mei 1997. 
25. ' Nut- en noodzaakdiscussie', in: 
Het Parool 5 maart 1 997. 
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Scholten-Dijkman). Doorgaans echter nodigt de 
buitenlandse politiek uit tot een zekere vrijmoedig
heid om afte wijken van de fractiediscipline (CDA

loyalisten rond 19 8 o) of om zich fractiegewijs enig 
dualisme te veroorloven ten opzichte van het kabi
netsbeleid. In beide gevallen komt in de praktijk de 
coalitie niet werkelijk in gevaar. Van Kersbergen & 

Pröpper schrijven dat, bij publiek debat teneinde de 
eigen positie jegens een coalitie te markeren, het 
thema dusdanig dient te worden gekozen dat het 
verdedigde standpunt kan worden afgedaan als 
ofwel niet actueel, ofwel onuitvoerbaar, ofwel 
reeds behorend tot bestaande beleidspraktijk. 2 6 Zij 
schreven dit in 1995 kennelijk al met vvo-leider 
Bolkestein in het achterhoofd. En het lijkt wel of 
deze op zijn beurt, met name op het terrein van de 
buitenlandse politiek, zich door hun analyse heeft 
laten inspireren om met verdubbelde ijver de trom 
te roeren over onder meer de oostgrens van E E en 
NA v o, zonder praktische consequenties voor 
beleid of voortbestaan van het kabinet. Een nieuwe 
vorm dus van loyalisme. 

Besripsbepalins 
Centraal staan hier niet zozeer gevallen waar het 
politici zijn die met verhullend of misleidend taal
gebruik hun opponenten buitenspel manoeuvreren . 
Een goed voorbeeld daarvan op het gebied van de 
buitenlandse politiek was het streven vanuit het vei
ligheidsestablishment rond 19 8 o om allerlei nieuwe 
wapensystemen en -doctrines (neutronengranaat, 
nucleaire kruisraket) aan de man te brengen onder 
het trefwoord 'modernisering', daarmee degenen 
die wezen op gevaren voor de strategische stabili
teit bestempelend als voorstanders van oude rom
mel. Het is immers de taak van media en publicisten 
om zulk taalgebruik door te prikken. Erger wordt 
het wanneer, vooral in kwaliteitsbladen, ruimte 
wordt geboden om met onnodig dure woorden 
verwarring te stichten. Hiervan bood de dagblad
pers in de berichtgeving en beschouwingen over 
Europa na Maastricht jarenlang illustraties. Zelfs de 
beste diplomatiek redacteur kan niet voor helder
heid zorgen wanneer hij in andere kolommen 
voortdurend door wollig denkende collega's en 
gastscribenten wordt tegengewerkt. 

Wat zou het niet mooi zijn als de oprichting van 
de nieuwe Adviesraad voor internationale vraag-

stukken werd aangegrepen om op dit punt orde op 
zaken te stellen. Meer dan met rapporten vol com
promissen of voetnoten zou het publieke debat 
gebaat zijn bij een soort lexicon met een zodanig 
gezag dat op ambtenaren, wetenschapsbeoefenaars 
en joumalisten een informele bewijslast komt te 
rusten voor het nut van eventueel afwijkende ter
minologie. Het woord 'bewijslast' is trouwens een 
goed voorbeeld. Is dit woord nog wel te begrijpen? 
H. W. Sandberg heeft er al jaren geleden in zijn 
rubriek in Het Parool op gewezen dat dit nuttige 
begrip in rap tempo onbruikbaar werd gemaakt 
door degenen die het bezigen als een deftig alterna
tief voor 'bewijs'. Het heeft niet mogen baten. 
Onlangs nog viel kort achtereen in drie landelijke 
Nederlandse dagbladen te lezen over processen 
tegen Koerden en tegen een Serviër met vrijspraak 
vanwege de 'te lichte bewijslast' cq. 'ondanks over
tuigende bewijslast'. 27 Gebrek aan elementaire 
juridische belangstelling spreekt natuurlijk bovenal 
uit de losse manier waarop in internationale con
text over parlementaire democratie en over rechts
orde wordt geschreven, al is hier de politiek wel
licht de hoofdschuldige. Wanneer minister van 
financiën Kok rond de top van Maastricht de E M u 
een toonbeeld noemde van democratische legitimi
teit en wanneer bewindslieden als Voorhoeve een 
toetsingskader voor gewapende interventie tot de 
internationale rechtsorde rekenen, hoewel het de 
deur wagenwijd openzet voor baatzuchtig optreden 
tegen zwakken naast berusting in de volkenrechte
lijk zwaarste criminaliteit, is er voor een ultieme 
poging om zulke waardebegrippen voor het publiek 
debat te redden alle reden. Wie die grondwettelij
ke begrippen aanroept, maar niettemin in Europa 
parlementen buiten spel zet en in conflictgebieden 
gelijke gevallen verschillend bejegent, moet min
stens de bewijslast (!) aanvaarden dat hij handelt 
onder overmacht. 

Wenst het publiek wel debat? Enerzijds speculeren 
politici veelal met succes op een diepe behoefte bij 
de gemiddelde kiezer met een kluitje in het riet te 
worden gestuurd via gevleugelde termen als 'in 's 
lands belang' (Schmelzer), 'geen gekissebis' 
(Wiegel) en 'wél evenwichtig' (Kok). Anderzijds is 
het geen vaste wet dat kiezers de dood in de pot 
verlangen. In de jaren zeventig scoorde de PvdA 

26. Zie noot 2, p. 2oo. 
2 7. N RC Handelsblad 2 1-4 -97; De 
Volkskrant 13 -5-97; HetParool14-5-97· 
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vaak het best in gemeenten waar binnen de partij 
veel bonje was geweest en in de jaren negentig wer
den de bijdragen van Bolkestein aan vinnig debat 
blijkens peilingen door het electoraat gewaardeerd. 
Het publiek aanvaardt in internationale zaken ook 
niet altijd krokodillentranen als een gulden mid
denweg tussen handelen en berusten. 

Trouwens, ook al bestond er geen grote vraag 
naar debat, dan nog zou dit geen geldige reden zijn 
er van af te zien. Al was het maar uit idealisme. 
Waarop kan dit slaan? Op het doel: het is mogelijk 
een menswaardige wereldsamenleving naderbij te 
brengen. Op de middelen: het is mogelijk met 
macht om te gaan zonder de menswaardigheid 
geheel naar de toekomst te verschuiven. Maar ook 
op het proces van besluitvorming: het is mogelijk in 
open communicatie met een wijde kring van 
betrokkenen rationeel tot afweging van alternatie
ven te komen. 

En wie moeten het voeren? Erik Jurgens heeft 
overtuigend aangetoond dat het publiek debat niet 
primair van het parlement mag worden verwacht, 
al was het maar vanwege de daar heersende fractie
discipline en de hoofdtaak daarbij een regering te 
sauveren of onderuit te halen. 28 De Kamer beraad
slaagt in het algemeen slechts over regeringsvoor
stellen, hetgeen al meteen in de weg staat aan tijdi
ge discussies over aanzetten tot Europese regelge
ving. Zelfs van individuele politici, zeker vanuit de 
grote partijen, kan men in het huidige bestel zelden 
een hoofdrol in publiek debat veronderstellen. Dit 
g€ldt wellicht ook voor vergelijkbare landen, maar 
des te meer in Nederland met zijn traditie van 
plooien en schikken achter de schermen. Het is nu 
eenmaallastig om, ten overstaan van de burgers, 
tegelijk te vertrouwen op argumenten en te specu
leren op apathie. 

De rol van meer vrijstaande deelnemers aan het 
publiek debat is vluchtig. Wanneer ze iets verkeerd 
zeggen weet men zich dat lang nadien feûloos te 
herinneren. Komen ze pienter uit de hoek, dan 
schrijft een ieder dat over en wordt het al weldra 
toegedicht aan degene die het meest vers in het 
geheugen ligt. Dat is billijk. Niet alleen is sinds de 
grijze oudheid bijna alles wel eens eerder te berde 
gebracht. Bovendien is timinB in het publieke debat 
de grote kunst. Een week of maand te vroeg of te 
laat kan fataal zijn. Dat schept overigens wel een 
probleem. Want Nederland krijgt in de internatio
nale politiek hoogst zelden een beslissende stem. 
Van belang is dat zo'n kans niet ongebruikt voorbij 
gaat omdat niet op tijd publiek debat is gevoerd. 
Maar het gevaar dreigt dat op het beslissende 
moment dat debat alweer is vergeten. 

Heel mal doet het aan wanneer degene die een 
debat oprakelt dat door anderen wordt overgeno
men zelf vervolgens als late bekeerling wordt 
gezien, zoals schrijver dezes overkwam toen hij in 
het maartnummer van dit blad werd neergezet als 
een Euroscepticus van het laatste uur, ofschoon hij 
te zelfder plaatse acht jaar geleden al had geschre
ven over een Europees huis zonder binnenmuren, 
maar ook zonder dak, en vóór de ratificatie van 
Maastricht de democratische legitimiteit van de 
E M u had betwist. Een heel wat prominenter voor
beeld is Bolkestein, die in de jaren zeventig de 
effectiviteit van ontwikkelingshulp, in de jaren 
tachtig de multiculturele samenleving en in de 
vroege jaren negentig het soevereiniteitsverlies van 
kleinere EG -staten in debat had gebracht en nu 
door PvdA-collega Wallage keer op keer wordt 
beschuldigd van surfen op de openbare mening. 2 9 

Dat zou trouwens alleen al deswege niet kunnen 
omdat de zeeën van de publieke opinie over buiten
landse politiek daarvoor nooit hoog genoeg gaan. 

28 . E.C.M. Jurgens, Het publieke debat in 
het parlement: een .fictie, zie noot 2, p. 99v. 
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Mini-provincie of 
maxi-gemeente? 

In s&.P van maart 197 5 
schreef ik onder boven
staande titel een artikel, 
waarvan de openingszin 
luidde: 'De zich al jaren 

LAMBERT J. GIEBELS tementale overleg waren 
de 70 stadsgewesten terug
gebracht tot 44, omdat 
Binnenlandse Zaken vond 

Historicus, was van 197 3 tot 1977 lid van de 

Tweede Kamer voor de PvdA 

voortslepende studies en 
discussies over de gewestvorming lijken thans aan
beland bij bovenstaande fundamentele vraagstel
ling.' Nu de redactie van s&.P mij een bijdrage 
vraagt over de bestuurlijke reorganisatie kan ik vele 
studies en discussies later titel en openingszin van 
bijna een kwart eeuw geleden herhalen! Weliswaar 
lijkt met de aangekondigde stadsprovincies voor 
Rijnmond en de agglomeratie Eindhoven het pleit 
beslist ten gunste van de mini-provincie, tegelijker
tijd wordt een gemeentelijk herindelingsbeleid 
gevoerd dat lijkt aan te koersen op maxi-gemeen
ten. Het is als met de ezel van de heilige Franciscus 
(van Assisië) die van honger omkwam doordat hij 
geen keuze kon maken uit de twee hooischelven 
waartussen hij was geplaatst. 

Stedelijke knooppunten als knelpunten 

Ik schreefhet artikel van 197 5 toen ik voor de PvdA 
in de Tweede Kamer zat en woordvoerder was 
voor het ruimtelijk beleid. Aanleiding van het arti
kel was de 'concept-structuurschets voor de 
bestuurlijke indeling' die aan de Kamer was voor
gelegd. De structuurschets leek in de toen al jaren
lange discussie een doorbraak te worden, omdat hij 
een co-productie was van de twee ministers die de 
bestuurlijke reorganisatie aangaan: de minister van 
Binnenlandse Zaken en de minister voor Ruimte
lijke Ordening. Het voorwerk voor de structuur
schets was gedaan door de Rijksplanologische 
dienst, die op zijn beurt was schoolgegaan bij de 
dissertatie Centraliteit en hiè'rarchie van de latere 
hoogleraar sociale geografie Buursink. Buursink had 
in Nederland een zeventigtal 'nodale' gebieden 
geïdentificeerd: gebieden rond een stedelijk knoop
punt (nodus). Hij had ze afgebakend op basis van 
reikwijdte van het stedelijk centrum en identiteits
waarde van het stedelijk gewest. In het interdepar-

dat enkele van de nodale 
regio's een te gering draag

vlak hadden of knooppunten te dicht bij elkaar 
lagen. 

In de ingreep van Binnenlandse Zaken tekende 
zich een tegenstelling af tussen voorstanders van de 
mini-provincie, bestuurskundigen vooral, en van 
de maxi-gemeenten, de planologen. De eersten 
ging het vooral om overdracht van taken en 
bevoegdheden van het rijk aan de provincie; de 
tweeden meenden dat de bestuurlijke problematiek 
een oplossing vroeg op stadsgewestelijke schaal. Ik 
zelf behoor tot de laatsten. Ik geloof niet dat de 
bestuurlijke problematiek van Nederland op pro
vinciaal niveau kan worden opgelost. Vanafhet ont
staan van het koninkrijk is de provincie de zwakke 
schakel geweest in de gedecentraliseerde eenheids
staat. Beducht voor herleving van federalisme uit de 
tijd van de Republiek, is aan de provincie een 
bescheiden taak toebedeeld. De Provinciale wet 
van Thorbecke, noch de wijzigingen die deze later 
heeft ondergaan, hebben daarin wezenlijk verande
ring gebracht. De twee bestuurskringen die het 
dagelijks leven van de burger beheersen zijn rijk en 
gemeente. Via beide loopt dan ook het leeuwen
deel van de overheidsuitgaven; via de provincie nog 
geen drie procent. 

Niet lang geleden heeft een hoofdredactioneel 
commentaar van NRC-Handelsblad nog eens helder 
verwoord waarin de bestuurlijke problematiek van 
Nederland werkelijk schuilt (2 2-5 1997). 

'Wat was het probleem ook al weer? Een groeiend 
aantal stedelijke knooppunten heeft zich ontwik
keld tot stedelijke knelpunten. De sociaal-econo
mische ontwikkelingspatronen storen zich niet aan 
de scheiding tussen centrumstad en randgemeen
ten. Vandaar dat Nederland nu al vijftig jaar in de 
weer is met allerlei vormen van intergemeentelijke 
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samenwerking en regionalisering. Maar deze bleken 
niet opgewassen tegen de grootstedelijke proble
men. Ze hebben bovendien een belangrijk demo
cratisch tekort: directe controle door de kiezer 
ontbreekt. Er is kortom een nieuwe volwassen 
bestuursvorm nodig voor de stedelijke knooppun
ten. 

Een aemiste kans 
Als gezegd waren een zeventigtal 'stedelijke knoop
punten' geïdentificeerd, waarvan er in het interde
partementaal overleg 44 waren overgebleven. De 
verwachting was dat het treffen van bestuurskundi
gen en planologen in het Kamerdebat een eindre
sultaat zou opleveren van so à 6o stadsgewesten. 
De concept-structuurschets leek daarmee in 197 5 
het momenturn te gaan worden in de toen al lange 
weg naar een 'volwassen bestuursvorm voor stede
lijke knooppunten'. Het is niet het momenturn 
geworden. Voordat de structuurschets, zoals hij bij 
de Kamer was ingediend, aan behandeling toe was 
deelde minister van Binnenlandse Zaken W.F. de 
Gaay Fortman onverhoeds mee dat hij aankoerste 
op 2o à 25 mini-provincies. De verklaring werd 
met grote instemming begroet door de ruim verte
genwoordigde bestuurskundigen in de Kamer; ook 
die van de PvdA. Mijn, misschien wat schuchtere, 
planologische tegenwerpingen gingen verloren in 
het gejuich van de woordvoerders voor Binnen
landse Zaken Huub Fransen, Jakob Vellenga en Piet 
Stoffelen. Mijn zwakke positie van back-bencher 
werd ook al niet versterkt door de mede-onderte
kenaar van de concept-structuurschets, de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
Hans Gruijters, tot wiens vele talenten zeker niet 
die van schuchterheid hoort, liet merkwaardiger
wijs geen enkel protest horen tegen de exegese 
welke de minister van Binnenlandse Zaken aan hun 
beider beleidsstuk gaf. 

De Gaay Fortman liet zijn eigenzinnige exegese 
spoedig daarna volgen door het 'concept-ontwerp 
van wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur', dat 
voorzag in grondige herziening van de Provincie
wet en 26 mini-provincies presenteerde. De 26 

nieuwe provincies zouden naast het provinciale 
takenpakket taken en· bevoegdheden overnemen 
van het rijk zowel als van de gemeenten. Wat het 
concept-ontwerp presenteerde leek op een hybride 
van mini-provincie en maxi-gemeente en speelde 
aardig in op de Grootste Gemene Deler van de poli
tieke voorkeuren in de Kamer, die hoe dan ook ein-

delijk eens een bestuurlijke reorganisatie wilde. 
Het wetsontwerp droeg echter de gebreken van de 
haast waarin het was ontstaan. De vNGmaakte zich 
tot tolk van de in opstand gekomen gemeenten en 
liet van het ontwerp weinig heel. Binnen het kabi
net-Den Uyl was minister van Financiën Wim 
Duisenberg een zware opponent. De invoerings
kasten van het voorstel werden geraamd op enkele 
miljarden en een ruime verdubbeling van het aantal 
provincies bood ook weinig uitzicht op besparing 
van bestuurskosten op termijn. Het concept-ont
werp van wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur 
ging de weg van zovele concepten en ontwerpen 
voor en na hem: het werd bijgezet in het almaar uit
dijende archief Reorganisatie Binnenlands Bestuur. 

Intermezzo: Rijnmond en Aaalomeratie Eindhoven 
Tussen de bedrijven door waren twee regionale 
besturen tot leven gekomen: Rijnmond en Agglo
meratie Eindhoven. Het heeft zin hier even bij stil 
te staan, omdat er lering uit te trekken valt voor 
wat er momenteel op tafel ligt: de stadsprovincies 
voor deze twee gebieden. 

Het Openbaar Lichaam Rijnmond dateerde al 
van 1964 en bestreek naast Rotterdam 2 2 omlig
gende gemeenten. Van stonde af aan werd de ont
plooiing van Rijnmond gefrustreerd door de domi
nante positie van Rotterdam met zijn veel uitge
breidere apparaat en financiële middelen dan het 
Openbaar Lichaam en door de onwil van de overige 
gemeenten zich naar de overheerser te voegen. 
Geconfronteerd met de geringe resultaten heeft 
Rijnmond zelf in 1970 een herziening van zijn wet
telijk statuut ontworpen - naar de toenmalige 
voorzitter Jex-Fibbe geheten. De considerans van 
het wetsontwerp gaf aan wat er de bedoeling van 
was: (eindelijk eens te komen:) 'tot het stellen van 
regelen welke leiden tot bestuurlijke integratie in 
de Rotterdamse agglomeratie en tot koördinatie 
van het beleid van de gemeentebesturen in deze 
agglomeratie.' Het bleef een vrome wens. 

De wet Agglomeratie Eindhoven is eveneens het 
product van regionale do-it-yourself vlijt. Door 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 
elkaar verstrengeld geraakt, hadden Eindhoven en 
tien van zijn satelliet-gemeenten een wettelijk sta
tuut ontworpen dat ze de naam hadden gegeven 
'Agglomeratie Eindhoven'. Het kabinet-Den Uyl 
nam het wetsontwerp over en stuurde het in '97 5 
de wetgevingsmachine in. Ik was, als zijnde verte
genwoordiger van het Pvda-gewest Oost-Brabant, 
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de voor de hand liggende fractiewoordvoerder bij 
de behandeling ervan in de Tweede Kamer. Het 
wetsontwerp bepaalde onder meer dat de burge
meester van Eindhoven qq voorzitter van het 
Agglomeratiebestuur zou zijn . Partijgenoot Jaap 
van der Lee, burgemeester van Eindhoven, 
bezwoer mij deze personele unie overeind te hou
den. We leefden evenwel in een tijd waarin de 
democratie het karakter had gekregen van een 
'democratuur'. Politieke dubbelfuncties golden als 
een van de ernstigste vergrijpen tegen de democra
tuur. De achterban in mijn gewest en de heersende 
tijdgeest dwongen mij een amendement op het 
wetsontwerp in te dienen teneinde de dubbelfunc
tie teniet te doen en de fractie achtte mijn amende
ment niet meer dan vanzelfsprekend. Ik vond er 
een enthousiaste mede-ondertekenaar voor in de 
VVD-woordvoerder Gijs van Ardenne. Dit had een 
waarschuwing moeten zijn. Liberalen zijn nooit 
tegenstanders geweest van politieke dubbelfunc
ties. De verrassende liberale steun aan het amende
ment, waardoor het ondanks verzet van de CDA
partijen een meerderheid kreeg, bleek achteraf een 
bron te vinden in wat ik maar zal noemen: de hu man 
factor. Van der Lee en Van Ardennekenden elkaar 
van Dordrecht. De een was er burgemeester, de 
ander wethouder geweest. Uit hun samenwerking 
was geen warme vriendschap gegroeid. Integen
deel! Niet Jaap van der Lee werd voorzitter van het 
Agglomeratiebestuur, maar de Eindhovense Kv P

wethouder Van Elk. Was het anders gegaan, mis
schien had de Agglomeratie Eindhoven zich ont
wikkeld tot een maxi-gemeente, die thans als lich
tend voorbeeld had kunnen dienen. 

Openbaar Lichaam Rijnmond - waar André van 
der Louw het bos werd ingestuurd - en Agglo
meratie Eindhoven - waar Jaap van der Lee weldra 
een heenkomen zocht naar de Raad van State - zijn 
een zachte dood gestorven. 

Stadsprovincie rj stadsaewest 
Na mijn Kamertijd bleef ik als geïnteresseerde 
krantenlezer de frontberichten over de bestuurlijke 
reorganisatie volgen. Zo las ik dat van de 26 mini
provincies van De Gaay er uiteindelijk twaalf waren 
overgebleven. Daarna was het verscheidene jaren 
stû aan het front. Eind jaren tachtig verschenen ech
ter twee adviezen die het proces van de beleidsvor
ming weer op gang brachten: 'Grote steden, grote 
kansen' van de commissie-Montijn en 'Het bestuur 
in groot-stedelijke gebieden' van de Raad voor het 

binnenlands bestuur. De commissie-Montijn voer
de een pleidooi voor maxi-gemeenten, die ze 
'agglomeratiegemeenten' noemde; de Raad voor 
het binnenlands bestuur bracht het begrip 'stads
provincie' in beeld. Zetten de twee adviezen de 
beleidsvorming weer in gang, ze betekenden ook 
het begin van een papierlawine, waarvan het einde 
nog niet in zicht is. Na een tussenfase van tweemaal 
'Bestuur op niveau' - in ambtelijk jargon 'BoN -1' 

en BoN -IJ' - kwam een wet tot stand, die naar 
mijn indruk de meeste ingewikkelde is die het 
koninkrijk ooit heeft voortgebracht: 'Voorzienin
gen ter bevordering van de totstandkoming van 
regionaal bestuur in daartoe aangewezen gebieden'. 

De wet, die algauw de wat handzamere naam 
kreeg 'Kaderwet bestuur in verandering', plaatste 
naast de hooischelven maxi-gemeente en mini-pro
vincie een derde hooischelf in de politieke arena: de 
'regionale gebiedsautoriteit'. De Raad van State 
sprak zijn afschuw uit over de verschrikkelijke naam 
en een aantal staatsrechtsgeleerden hebben voor 
rekening van de Tweede Kamer elkaar in de haren 
gezeten over de vraag of de nieuwe rechtsfiguur nu 
wel of niet in strijd met de grondwet was. Daarna 
werd niets meer gehoord van de regionale gebieds
autoriteit - hij is uit het zicht verdwenen. De kader
wet bevatte een procedurele regeling, die wat weg 
had van een tweetrapsraket en waarmee zeven 
stadsprovincies zouden worden gelanceerd: 
Rijnmond, Haaglanden, Amstelland en regio
Utrecht in de randstad; regio-Eindhoven/ 
Helmond, regio Arnhem/Nijmegen en regio 
Twente daarbuiten. Het konden er in principe 
meer worden. Op het eind van het kabinet-Lubbers 
is hij wet geworden. 

Het kabinet-Kok trof de wet met de lange naam 
aan in de boedel van zijn voorganger. Een dierbaar 
erfstuk is het naar mijn indruk niet. De VVD had van 
het begin af aan weinig fiducie getoond in de kader
wet en deze partij kwam in het paarse kabinet mee 
aan tafel te zitten. Uit motieven die mij onbekend 
zijn - piëteit misschien? - heeft het paarse kabinet 
niet meteen de drietraps-mini-provincies van tafel 
geveegd. Het heeft daarnaast echter in september 
1995 een beleidsnotitie laten uitgaan 'De vernieu
wing van de bestuurlijke organisatie', die de optie 
van maxi-gemeenten weer volop in beeld bracht. 
We zijn dus inderdaad terug bij: maxi-gemeente of 
mini-provincie? Een regering, die geen keuze kan 
maken, noemt zijn beleid graag 'tweesporenbe
leid'. Tweesporenbeleid bezit echter een verhoogd 
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risico te ontsporen. Dit is wat naar mijn indruk het 
kabinet-Kok is overkomen met zijn beleid ten aan
zien van de weerbarstige bestuurlijke reorganisatie. 
Eind maart van dit jaar had het kabinet zich zover 
door de papierberg heengeworsteld dat het de 
beleidsnotitie 'Kabinetsstandpunt eindperspectief 
kaderwetgebieden' aan de Tweede Kamer kon 
voorleggen. Nieuwe kabinetten verschijnen, amb
tenaren blijven. Gebleven waren het verhullend 
taalgebruik en de ondoorgrondelijke begripsvor
ming, die sedert de jaren zeventig het jargon van 
bestuurskundigen en planologen zijn gaan beheer
sen. Hoe moet men de wollige zin begrijpen, die 
kernachtig het kabinetsstandpunt wil weergeven: 
'De bestuurslagen moeten zo worden ingericht dat 
autonomie en integraal bestuur maximaal materieel 
inhoud kunnen krijgen.' En wat te zeggen van 
begrippen als 'Vinex-lokatie' en 'Vinex-contract'? 
In het ambtelijk circuit weet men dat Vinex de 
afkorting is van 'Vierde Nota Extra' - al zullen niet 
velen weten wat de voorgaande drie nota's over de 
ruimtelijke ordening inhielden. Maar de arme bur
ger? - hem moet Vinex klinken als een nieuw soort 
wasmiddel of linoleum! 

Het al even weinig besluitvaardig als helder 
kabinetsstuk van maart 1997 noemde Rijnmond en 
Haaglanden als mogelijke stadsprovincies; Twente, 
Arnhem/Nijmegen en Eindhoven/Helmond kon
den het beter zoeken in gemeentelijke herindeling 
en over Amstelland en Utrecht waagde het kabinet 
niet een standpunt in te nemen. Uit deze tombola 
heeft de Kamer, of althans het Kleinste Gemene 
Veelvoud daarvan, gekozen voor twee mini
provincies: Rijnmond en Eindhoven/Helmond . 
Het kabinet heeft zich daarbij maar neergelegd. Is 
het wegens gebrek aan historisch besef dat de 
Kamer uit de grabbelton nu juist die twee gebieden 
heeft uitverkoren voor de status stadsprovincie, 
waar eerdere pogingen tot regionalisatie van het 
bestuur zo jammerlijk zijn mislukt? Op bezwerende 
toon verklaart de kabinetsnotitie dat er 'niet meer 
dan twee provincies zullen komen, traditionele en 
stadsprovincies'. Wat is het perspectief van de twee 
stadsprovincies? Een burgemeester van Rotterdam, 
respectievelijk Eindhoven naast een commissaris 
van de koningin van Rotterdam respectievelijk 
Eindhoven; de een met een gemeentelijk, de ander 
met een provinciaal apparaat, beide geneigd dezelf
de akker te bewerken. De reacties uit de gebieden 
zelf op wat de Kamer over hen heeft afgeroepen zijn 
niet hoopgevend. Rotterdam wil een andere stads-

provincie dan de overige gemeenten en uit de 
gemeenten van de stadsprovincie Eindhoven klin
ken geluiden die men in het idioom van de streek 
kan omschrijven als: geen-polonaise-aan-mijn-lijf. 
Wat moet dat worden met de stadsprovincies 
Rotterdam en Eindhoven? - wij denken dat het 
(weer) niks wordt. 

Het moment nadert dat als bestuurlijk model voor 
de bestuurlijke reorganisatie van het land de maxi
gemeente zal worden gekozen. Het betekent in 
feite een consequent voortgaan met het gemeente
lijk herindelingsbeleid. Al vanaf de Gemeentewet 
van Thorbecke, die rond 1 soo gemeenten schiep, 
zijn gemeenten heringedeeld. Gemeentelijk herin
deling komt voort uit twee motieven: 1. vergroting 
van het draagvlak van te kleine gemeenten; 2. ver
ruiming van het grondgebied van stedelijke centra. 
Het eerste leidt tot samenvoeging, het tweede tot 
annexatie. Onnodig te zeggen dat het tweede doel 
evenzeer het eerste dient. Het komt dan ook meer 
en meer voor dat kleinere gemeenten die eerder 
zijn samengevoegd, in een tweede ronde door de 
centrumgemeente worden opgeslokt. Van de rond 
8 so gemeenten die er in 197 5 nog waren zullen 
eind dit jaar nog circa 55o over zijn. Er zit enige 
versnelling in de gemeentelijke herindeling. 
Tijdens de drie kabinetten-Lubbers verminderde 
het aantal gemeenten met 2oo; in de vier jaren van 
het huidige kabinet zullen er 90 verdwijnen. 
Gemiddeld worden er per jaar ruim twintig opge
heven . Als men in dit tempo voortgaat zal omst
reeks het gouden jubileum van de 'concept-struc
tuurschets voor de bestuurlijke indeling' het doel 
zijn bereikt dat daarmee aanvankelijk werd beoogd. 
We zijn dan wel een kwart eeuw verder. Een 
doeltreffender aanpak zou zijn, dat het eerstvol
gend kabinet de oorspronkelijke doelstelling van de 
structuurschets tot de zijne maakt, een programma 
ontwerpt voor het gemeentelijk herindelingsbeleid 
en binnen de termijn van één à twee kabinetsperio
den de so à 6o maxi-gemeenten realiseert. 

Een volwassen bestuursvorm 
Wat zouden de bestuurlijke effecten zijn van so à 
6o stadsgewesten - zoals we de maxi-gemeenten 
verder zullen noemen? In de eerste plaats blijft de 
eenheid van bestuur behouden: er zullen geen twee 
soorten provincies ontstaan. Er is meer. Bij een 
regionale schaalvergroting van het lokale bestuur 
als voorgesteld worden de stadsgewesten zulke 
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sterke partners van het rijk in het complementair 
bestuur dat provincies geheel overbodig worden. 
Een verlies lijkt mij dat niet. De burger zal er nau
welijks notie van hebben, indien de provincie als 
bestuurslaag verdwijnt. De affectieve waarde van 
enkele provincies behoeft niet verloren te gaan. De 
affectieve waarde van landschappen en cultuurge
bieden als de Achterhoek, Zuid-Limburg, de 
Veluwe berustevenmin op bestuurlijke kaders. Het 
wegvallen van de provincie als bestuurslaag heeft 
consequenties die ik hier tenslotte onder ogen wil 
zien. 

De provincie vormt de counterpart en het door
geefluik van de gedeconcentreerde rijksdiensten, 
die veelal in de provinciale hoofdstad hun stand
plaats hebben. Ik doel op inspecteurs, consulenten, 
H 1 o's en hoe vertegenwoordigers van departemen
ten in de provincie mogen heten. De taken die zij 
ten opzichte van de gemeenten vervullen behouden 
zij goeddeels ten opzichte van de stadsgewesten. 
Waar hen onder te brengen, wanneer de provincies 
. verdwenen zijn? Al eerder is de gedachte ontstaan 
om voor de gedeconcentreerde rijksdiensten in 
plaats van de twaalf provincies vijf landsdelen als 
schaal te kiezen. Het is geen toeval dat de 
Rijksplanologische dienst daarin is voorgegaan. 
Toen zij in 1965 inspecties voor de ruimtelijke 
ordening in het leven riep, werden deze gevestigd 
in de vijf landsdelen Noord, Noord-West, Zuid
West, Zuid en Oost. Bundeling van gedeconcen
treerde rijksdiensten in de hoofdsteden van de vijf 
landsdelen zal ongetwijfeld winst opleveren, in 
efficiency, kosten en mankracht. 

Bij het wegvallen van de provincies zal een 
oplossing moeten worden gezocht voor het toezicht 
dat de provincie thans uitoefent op de gemeenten. 
Dit toezicht stamt deels uit een tijd dat gemeenten 
vaak zo klein waren dat provinciale bevoogding 
onontbeerlijk werd geacht. De bestuursvorm die in 
verschiet ligt bij so à 6o stadsgewesten zal de 
behoefte aan provinciale bevoogding temperen. 
Deregulering is, althans ten dele, de oplossing. Het 
zou evenwel irreëel zijn te verwachten dat de 
behoefte aan controle, toetsing, onderzoek geheel 
zou vervallen. Het ligt voor de hand de minister van 
Binnenlandse Zaken naast zijn toezicht vanwege de 
Kroon de toezichthoudende taak van de provincie 
te laten overnemen - tezamen een flink pakket. 
Toen Gruijters nog adept was van de maxi-gemeen
te - en de provincie wilde laten verdwijnen - heeft 

hij een gedachte laten vallen, die als een trouvaille 
kan worden beschouwd: benoem per landsdeel een 
staatssecretaris! Op het eerste oog lijken vijf staats
secretariaten een dure, bureaucratische moloch; 
daartegenover staat evenwel het verdwijnen van 
twaalf provincies met hun griffies en diensten. Het 
saldo is ongetwijfeld positief. 

Vallen de provincies weg dan vallen ook de 
Provinciale Staten weg en daarmee het kiezerssub
straat van de Eerste Kamer. Ik schaar mij niet bij 
degenen die de senaat willen afschaffen. De Eerste 
Kamer heeft zich, soms tegen de verdrukking in, 
weten te handhaven, doordat hij steeds weer 
opnieuw zijn nut wist te bewijzen. Bij het wegval
len van de Provinciale Staten zou de Eerste Kamer 
er een zinvolle taak bij kunnen krijgen: de politieke 
controle van de vijf landsdeel-staatssecretarissen. 
Het zou een verlichting betekenen van de Tweede 
Kamer. De stadsgewesten bieden het voor de hand 
liggende kiezerssubstraat voor de verkiezing van de 
Eerste Kamer, niet getrapt zoals nu nog de senaat 
door de staten wordt gekozen, maar via directe ver
kiezingen, zoals bij een volwassen democratie past . 
In de plaats van de vierjaarlijkse statenverkiezing 
treedt dus de vierjaarlijkse verkiezing van de senaat. 
Een allang levende wens kan worden ingelost door 
van de so à 6o stadsgewesten even zovele kiesdis
tricten te maken. Een nog creatievere stap zou zijn 
om naar het voorbeeld van de Amerikaanse senaat 
ieder stadsgewest twee senatoren te laten afvaardi
gen. Beide voorstellen tezamen, districtenstelsel en 
twee senatoren per stadsgewest, zouden de status 
van de Eerste Kamer danig opkrikken en de kiezer 
doen inzien waarom hij naast een Tweede ook nog 
een Eerste Kamer te kiezen heeft. 

Een bezwaar van de lezer is wellicht dat bij een 
lokaal bestuur van so à 6o stadsgewesten de afstand 
bestuur-bestuurde te groot wordt. Meerdere stads
gemeenten zijn thans al heel wat groter dan het 
gemiddelde stadsgewest dat mij voor ogen staat. In 
Amsterdam heeft men de afstand bestuur-bestuur
de trachten te verkleinen door de instelling van 
'deelgemeenteraden' - een (laat) product van de 
democratuur, waarover ik eerder sprak. Wat ik als 
krantenlezer van deelgemeenteraden oppik, is dat 
daarin het particularisme hoogtij viert. De ene wijk 
probeert ten koste van de andere een zo groot 
mogelijk deel van de gemeenschappelijk ruif te 
bemachtigen en ieder van hen probeert voor zich 
privileges te verwerven. Ik ben geen voorstander 
van binnengewestelijke decentralisatie, omdat de 
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handel en wandel van naar autonomie neigende wij
ken en kernen zich gemakkelijk onttrekt aan con
trole en afweging door de volksvertegenwoordi
ging van het gewest. Er is een andere manier om de 
afstand bestuur-bestuurde te verkorten: binnenge
westelijke deconcentratie. Dit houdt simpelweg in 
dat het gewestbestuur in wijken en kernen depen
dances onderhoudt voor servicediensten als 
Bijstand, Bouw- en Woningtoezicht, Burgerlijke 
stand, dat het ambtelijk apparaat wijk en kern infor
meert en dat de inwoners ervan door gewestelijke 
bestuurders gelegenheid wordt geboden zich over 
beleidsvoornemens die hun aangaan uit te spreken. 

De participerende buraer en de deleoerende consument 
Als eenvoud het kenmerk der waarheid is, dan bezit 
mijn schets van een bestuurlijke reorganisatie een 
hoog waarheidsgehalte. Voor rond 55o gemeenten 
komen so à 6o stadsgewesten in de plaats en de drie 
bestuurslagen rijk-provincie-gemeente worden er 
twee: rijk en stadsgewest. De lezer kan zelf de ver
hoging van efficiency, vermindering van bureaucra
tie en besparing van kosten inschatten. 

En de burger?- wordt die niet het kind van de 
rekening? 

In de tijd dat ik in de Kamer zat koesterden wij 
de illusie dat de burger, door spreiding van kennis, 
inkomen en macht eenmaal mondig gemaakt, zijn 
lust en leven zou zoeken in meedenken, meepraten 
en meebeslissen met zijn bestuurders. Thans, één 
generatie verder, weten we dat de spreiding van 
kennis, inkomen en macht meer calculerende con
sumenten dan participerende burgers heeft opgele-

verd. Het ledenbestand van politieke partijen loopt 
gestaag terug. Nog maar weinigen bevolken de pu
blieke tribunes van provinciale staten en gemeente
raad, bekommeren zich om de deelgemeente of 
bezoeken de afdelingsvergadering van hun partij. 
Zelfs de gang naar de stembus is velen te veel en de 
opkomst bij referenda is zo gering dat ze soms niet 
eens de drempel halen. We moeten zuinig zijn op 
de participanten onder onze medeburgers. Mijn 
voorstel komt daaraan tegemoet. Zij zullen hun 
krachten geheel kunnen wijden aan de twee 
bestuurslagen, waar het beleid tot stand komt: rijk 
en stadsgewest. 

En de overige burgers? De Fransman Alexis de 
Tocqueville heeft begin vorige eeuw, toen hij de 
ontluikende Amerikaanse democratie bestudeerde, 
met vooruitziende blik voorspeld dat in een tot 
wasdom gekomen democratie de burger in plaats 
van te willen participeren, zijn dagelijkse zorgen 
in hoge mat..e zal delegeren aan het machtige 
overheidsapparaat, dat door de democratie in het 
leven zou worden geroepen. De Oostenrijker 
Schumpeter, die een eeuw na De Tocqueville de 
Amerikaanse democratie in volle wasdom mee
maakte, bevestigde wat deze had voorzien. Poli
tieke kwesties liggen bij de gemiddelde burger, 
constateert Schumpeter, op het niveau van vrij
etijdsbesteding die tot hobbyisme is uitgegroeid. 
Maar als het erop aankomt heeft hij meer belang
stelling voor de studie van zijn bridgesys.teem. Het 
is een beeld dat de lezer wellicht bekend zal voor
komen. 
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Politieke 
campagnes na 

Clinton en Blair 
De politieke verschillen 
tussen politieke partijen 
nemen af. De zwevende 

wikkelen van deze campag
nes en leerden van eerdere 

kiezer is in opkomst. Mo
derne politieke campagnes 
worden meer en meer een 
professionele zoektocht 
naar de kiezer. Campagne-

JACQUES MONASCH 
ervaringen elders. Gevleu
gelde campagnekreten uit 
de Clinton campagne van 
1992 als 'it's the economy 
stupid' (de kiezer is alleen 

Tot voor kort directeur Beleid, Onderzoek en 

Campanne van de PvdA. 

voeren is een vak geworden 
en reclamemakers, adviseurs en onderzoekers zijn 
naast politici vaste krachten bij het bepalen en uit
voeren van politieke campagnes. Er bestaat een 
internationaal circuit waar ervaringen worden uit
gewisseld en er is een vocabulaire van 'warrooms', 
'spindoctors', 'getting out the message' en 'sound
bites' komen overwaaien. 1 'Get out the message', 
'rapid response' en 'het repeteer-geweer' moeten 
van dag tot dag de dynamiek van de campagne bepa
len. De dagelijkse 'tracking-polls ' geven aan of de 
boodschap overkomt, danwel of de campagne
boodschap aangepast moet worden. 

De invloed van de politieke campagnes in het 
buitenland lijkt haar uitwerking op andere verkie
zingscampagnes niet te gaan missen. Nederland 
kent haar eigen calvinistische cultuur en haar meer
partijen-democratie. In de kern zijn dat slechts 
lokale omstandigheden waar elke verkiezingscam
pagne rekening mee moet houden. De methodes 
voor het campagnevoeren kennen geen wezenlijke 
culturele grenzen meer. De 'balloondrops' op de 
Democratische en Republikeinse conventies zijn 
typisch Amerikaans. Wie vergeet verder te kijken 
en geen vergelijkingen trekt tussen de inrichting 
van onze politieke campagnes en die in het buiten
land mist veel. Het A N c koos in 1994 voor de leus 
'A better life for all', de Zweedse sociaal-democra
ten voor 'Sverige da bättre' ('Zweden kan het beter 
doen') en Labour in Engeland koos voor 'Britain 
deserves better '. Drie centrale leuzesin campagnes 
van linkse partijen die de zittende regeringen ten 
val moesten brengen. De sterke overeenkomsten 
tussen de leuzes zijn geen toeval. Campagne advi
seurs uit diverse landen werkten mee aan het ont-

in de economie - lees eigen 
portemonnee - geïnteres

seerd) en 'what makes him tick' (niet het politieke 
programma, maar de persoonlijke motieven van de 
lijsttrekker vinden kiezers interessant) vonden hun 
weg naar menige Nederlandse campagnestrategie 
in '994·2 

Wat kan ons in Nederland in het verkiezingsjaar 
1998 te wachten staan? Hoe zullen de campagnes 
van Clinton en Blair onze verkiezingscampagnes 
gaan beïnvloeden? In dit artikel een overzicht van 
de belangrijkste bouwstenen voor de campagne
strategieën, de kansen en problemen voor de cam
pagnes van de verschillende politieke partijen en de 
mogelijke gevolgen van moderne politieke campag
nes voor onze 'preutse' democratie en de rol van 
politieke partijen. 

De strijd om het midden 

'We are the radical centre now' proclameerde 
Tony Blair een jaar geleden. Bill Clinton ging vol
gens velen nog verder. Met campagne-adviseur 
Dick Morris nam hij rechtse Republikeinse stand
punten over en stelde zo zijn herverkiezing als pre
sident van de Verenigde Staten zeker. 3 Dat werd 
twee jaar daarvoor, 1 n 1994, na een voor de Demo
craten desastreuse nederlaag tijdens de Congres
verkiezingen, bijna voor onmogelijk gehouden. De 
Republiekeinen hadden met hun 'Contract with 
America' een politieke aardverschuiving teweeg 
gebracht en de toon van het politieke debat 
bepaald. Maar Clinton bewees zijn reputatie van 
'the come-back kid'. 

Clinton en Blair, adepten van een nieuwe na
oorlogse generatie politici, versloegen zittende 
regeringen. Beiden zijn aan de macht gekomen 
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door uitgekiende campagnestrategieën, mogelijk 
gemaakt door een overvloed aan onderzoek, slim 
mediagebruik, door op te schuiven naar het politie
ke centrum en door !eentje buur te spelen bij issues 
van de tegenstander. In het artikel 'Why our game 
plan worked' beschrijven Penn en Schoen, onder
zoekers uit het Clinton kamp, dat hun onderzoek 
'showed conclusively that three basic values unified 
the American people'. 4 Die drie basiswaard en, 
'community', 'responsibility' en 'equality', vorm
den de basis voor de herpositionering van Clinton 
door een campagne die 'non-divisive' van karakter 
moest zijn en een 'centrist approach' voor de 
Democraten moest opleveren. Het resultaat is 
bekend, maar de uitslag zou verdergaande partij
politieke gevolgen kunnen hebben. Bij de eerste 
ontmoeting als regeringsleiders verklaardden Blair 
en Clinton de traditionele links-rechts verhouding 
als achterhaald, hun derde weg was de nieuwe 
koers voor de politiek. Het tweetal suggereert en 
proclameert een nieuwe politieke indeling. Een 
indeling die voortkomt uit de geprofessionaliseerde 
zoektocht naar de kiezer. 

Er zullen nog weinigen zijn die bestrijden dat 
ook in Nederland de politiek naar het midden is 
opgeschoven. Uit onderzoek blijkt daar in Neder
land overigens geen directe electorale aanleiding 
voor aanwezig te zijn.5 Anders dan in een twee-par
tijendemocratie is onze kiezersmarkt niet in twee 
delen op te splitsen. De belangrijkste reden in 
Nederland voor het opschuiven naar het midden 
wordt veroorzaakt door politieke partijen die rege
ringsfàhig willen zijn. Politieke partijen die zich te 
ver van het centrum hebben gepositioneerd sluiten 
coalities uit. En dat staat in contrast met de huidige 
politieke situatie waarin bijna elke combinatie 
mogelijk lijkt en open wordt gehouden. Hoe anders 
was de politieke situatie nog in 1994. Het Des Indes 
beraad was een gezelschapsspel waarover in de top 
van de partijen smalend werd gesproken, als er al 
aandacht voor was. De mogelijkheid van een Paars 
kabinet was in de aanloop naar de verkiezingen in 
1994 niet meer dan een schijnbeweging om het 
CDA onzeker te maken. 

Met de politieke trek naar het midden zullen onze 
campagnes er waarschijnlijk niet aan kunnen ontko
men om een aantal van dezelfde instrumenten en 
methodes als in twee partijen-democratieën over te 
nemen. Met die strijd om het politieke midden kan 
de Nederlandse politiek meegezogen worden in 
een verdere veramerikanisering van de politieke 
campagnes. De zucht naar het midden, het Haagse 
verlangen naar elkaar, lijdt tot verdere ont-ideolo
gisering van de politiek. Daardoor worden perso
nen belangrijker, doen verkiezingsprogramma's 
minder ter zake, neemt de politieke partij verder in 
belang af en neemt elke stem van de individuele kie
zer in belang toe. De vraag is wat die kiezer vindt? 
Met moderne technieken wisten de Zweedse soci
aal-democraten in 1994 te bepalen welke groepen 
bereikt moesten worden om mogelijkerwijs extra 
procenten te kunnen stijgen in de peilingen. Wie 
moet ik met welke boodschap bereiken om 3 pro
cent groei in de peilingen te realiseren? Het wordt 
tijd voor de campagnestrategiën. 

De identiteit van een campaane 

De strijd om de kiezer wordt heviger. Kiezers zwe
ven, voorkeuren veranderen per verkiezing, partij 
loyaliteit kalft verder af. Politieke partijen her
oriënteren zich op hun positie. Met minder dan een 
jaar te gaan staan de partijen er zeer wisselend voor. 
Het zijn die posities die de komende maanden ach
ter de schermen mede op basis van uitgebreid 
onderzoek zullen bepalen wat de campagnestrate
gieën en de doelstellingen van de verschillende par
tijen zullen zijn. Op basis van de uiteenlopende 
electorale posities die hier terloops als illustratie 
aan bod komen en de politieke trek naar het midden 
kan een doorkijk gemaakt worden naar de politieke 
campagnes van volgend jaar. 

Een politieke campagne van een politieke partij 
bestaat in ieder geval uit drie onderdelen. Een lijst
trekker, een selectie en concentratie op één of 
enkele issues en een overkoepelende boodschap (of 
waarden). Deze drie onderdelen vormen gezame
lijk de identiteit van een campagne. De lijsttrekker 
en de overkoepelende boodschap zijn betrekkelijk 

1. Zie o.a.: Jones, N., Spindoctors and 
soundbites- How politicions manipulate the 
media - and vice versa, London, 1995 en 
Matalin,M ., and Carville, J ., with Peter 
Knobler, A li's Fair - Love, war, and run
ninofor president, New York, 1994. 

de verkiezinoscampaones van 1994, 
Amsterdam, 1995- Een goed voorbeeld 
van 'what makes rum tick' in Nederland 
was de campagnevideo met Wim Kok 
voor de 'Kies Kok' campagne. 

4· Penn, M., J., and Schoen, D., E., 
Why our game plan worked, Time fall 
1996, p. 79-
5. Deth, van J., De stabiliteit van oude 
en nieuwe politieke oriëntaties, blz. 

2. Voor een overzicht van de campagnes 
in 1994 zie: Brants, K., en Praag, van, 
P. (red.), Verkoop van de Politiek - 'J 

3. Morris, D., Behind the Oval qjfice
winninB the presidency in the nineties, New 
York, 1 997· 

126, in: Holsteyn, van J.J.M. en 
Niemöller, B., Het Nederlands Kiezers 
Onderzoek, nswo Press, Leiden, 1995. V 
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statisch en (intern) lang van te voren bekend. Wat 
in Nederland van belang is, is dat dit keer twee van 
de vier grote partijen met nieuwe lijsttrekkers ope
reren. En dat kan tot de nodige onzekerheid leiden. 
Het is niet bekend hoe Borst en de Hoop Scheffer in 
een campagne zullen opereren en aanslaan bij het 
brede publiek. · 

Het is vooral het benadrukken van issues, het 
derde onderdeel van de campagne-identiteit, die de 
campagneperiode van dag tot dag dynamiek kunnen 
geven. Met issues kunnen de campagnestrategen 
dagelijks de agenda van de campagne veranderen en 
bepalen. Hier wordt kort stilgestaan bij de drie 
afzonderlijke onderdelen. 

De lijsttrekker 
Personen worden in de politiek steeds belangrijker 
en dus is de lijsttrekker in campagnes van doorslag
gevende betekenis geworden. ln het laatste lijst
trekkersdebat onder leiding van Witteman en 
Mingelen in 1994 kwam de beoordeling van het 
optreden van de lijsttrekkers door de TV kijker 
nagenoeg overeen met het algemeen rapportcijfer 
dat aan diezelfde personen in electoraal onderzoek 
voor de uitzending al naar voren kwam. De percep
tie van de kiezer werd in het lijsttrekkersdebat 
bevestigd. In die perceptie is de vraag van doorslag
gevend belang welke lijsttrekker vertrouwd wordt 
om het land te besturen. Dat is de cruciale vraag bij 
verkiezingen geworden en die bepalend is voor 
winst of verlies. 

Als lijsttrekker is Kok en daarmee de PvdA 
torenhoog favoriet. Alleen Wijers had Kok kunnen 
evenaren. Borst hoeft van de partij 'slechts' de 24 
zetels van van Mierlo te evenaren. In het licht van 
de mogelijkheid van Wijers is Borst een zwaktebod. 
Met Wijers had D66 waarschijnlijk mee kunnen 
dingen in de strijd om de grootste partij. Er is na 
Kok geen politicus zo populair als Wijers die net als 
Clinton en Blair onderdeel van een nieuwe na-oor
logse generatie politieke leiders had kunnen wor
den. 

Op dit moment zijn alle andere (kandidaat)
lijsttrekkers te onbekend of onvoldoende'betrouw
baar' om Kok 'person to person' te verslaan in een 
race om het premierschap. De alternatieve strate
gieën zullen er dus op gericht zijn om de rol van 'de 
persoon' (Kok) te bagatelliseren of van zijn glans te 
ontdoen. Het kan bijna niet anders of bij de VVD 

breken alle campagnehoofden zich over de vraag 
hoe de premierbonus van Kok 'kalt zu stellen' is. 

Dat kan door nog sterker een neo-nationalistische 
koers uit te stippelen en/ of door met een serieuze 
eigen premier-kandidaat te komen. Dat is de 
komende tijd meer en meer van belang. De elector
ale groei lijkt er bij de VVD uit te zijn. Er zal een 
extra dimensie aan de campagne toegevoegd moe
ten worden wil de v v D het toch al hoge niveau in de 
peilingen vast kunnen houden of verder uitbouwen. 
Dat de VVD campagnemachine al werkt, bewees de 
week van de informele Eurotop in Noordwijk. In 
deze week lanceerde Bolkenstem drie media-initia
tieven. De politieke week werd in Buitenhrif niet 
afgesloten door de gastheer van alle Europese lei
ders, maar door zijn grootste electorale concur
rent. De 'rapid response' en het 'mediapluggen' 
draaide bij de VVD die week op volle toeren. 

De vraag is of de lijsttrekker van Groen Links in 
de campagne een kans krijgt op het campagne plat
form van de grote vier. Die aandacht is voor Groen 
Links van groot belang om niet verder terug te val
len tussen de kleintjes. De partij was in 1994 de 
zesde partij en ging terug van zes naar vijf zetels. En 
het gaat nog steeds niet echt goed in de peilingen. 
De populariteit van de lijsttrekker van Groen links, 
bij met name de parlementaire pers, verblindt ken
nelijk al geruime tijd de rest van de partij om in te 
zien welke electoraal doodlopende koers er geva
ren wordt. De partij staat er niet veel beter voor 
dan onder Brouwer en Rabbae. De positie van 
Groen Links staat in schril contrast met bijvoor
beeld de Groenen onder leiding van Joshka Fisher 
in Duitsland. Die toont aan dat een succesvollere 
koers tot de mogelijkheden behoort. Een levendige 
parlementaire oppositie siert Rosenmuller, maar 
wat als de kiezer er geen koers in kan ontdekken? 

De issues 
Er lijkt een internationale trend te zijn ontstaan in 
het benadrukken van een select aantal campagne
thema's. Thema's die ook internationaal steeds 
vaker inwisselbaar lijken. Clinton had in 1996 zijn 
campagne 'mantra' met Education, Environment, 
Medicare en Medicaid als centrale issues. Blair had 
zijn 'vijf beloften', met onder andere gezondheids
zorg en onderwijs. 6 Ook in Nederland lijkt er 
een moordende politieke concurrentie te zijn ont
staan op de issues onderwijs en gezondheidszorg. 
Politieke onderwerpen als de E M u, het verdrag van 
Amsterdam, infrastructuur en de uitbreiding van de 
NAvozijn volstrekt oninteressant als losse campag
nethema's, maar staan naast het thema 'werk' een-
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traal in het regeringsbeleid. Paars kan alleen haar 
voordeel met dergelijke thema's doen door ze te 
koppelen ('framing') aan noties als: 'goed voor ons 
land', 'in het belang van onze economie', kortom 
het beeld van de degelijke en betrouwbare bestuur
der die voor het land zorgt. Alleen de VVD lijkt in 
deze fase de 'buitenlandse issues' te bespelen door 
ze vanuit een neo-nationalistische invalshoek 
offensief te agenderen. Dat is een probleem voor de 
overige regeringspartijen. 

De grote slag die rond 'de issues' geleverd moet 
worden is welke partij een select aantal van haar 
issues (issue-ownership) zo goed mogelijk onder 
het voetlicht kan krijgen en het debat kan bepalen. 
Politieke campagnes moeten gaan over jouw issues 
('priming') dan heeft de rest het nakijken, zo weet 
Bolkenstem nog uit de Statenverkiezingen in I 99 5.7 
In België stonden in de laatste gemeenteraadsver
kiezingen vragen rond de aanwezigheid en integra
tie van de allochtonen centraal. Agalev (Groen 
Links) en het Vlaams Blok hadden het meest uitge
sproken standpunt en wonnen beiden de verkiezin
gen. Een paar maanden later stond in het voorjaar 
van I 995 in de landelijke Belgische verkiezingen de 
toekomst van de sociale zekerheid centraal. Nu 
waren het de socialisten en de klassieke rechtse par
tijen die de degens kruisten. De socialisten kwamen 
ondanks de Agusta-affaire verrassend goed uit de 
stembusstrijd. 8 

Het accentueren van bepaalde issues is het meest 
dynamische onderdeel van een campagne. Het 
bjedt tevens de mogelijkheid om als partij een bre
der profiel op te bouwen. D66 is in dit pre-campag
nejaar, zo blijkt uit haar partijdocumenten, bezig 
haar sociale profiel te versterken. Op de aantrek
kingskracht van het post-modernistische imago uit 
I 994 wordt kennelijk onvoldoende vertrouwd. De 
vraag is of een jaar voor de verkiezingen niet te laat 
is. De organisatorische en politieke voorbereidin
gen van de campagnes beginnen steeds vroeger. In 
Zweden begonnen de sociaal-democraten drie jaar 
voor de volgende verkiezingen aan hun campagne
plan te werken. Het ANC in Zuid-Afrika is in de 
aanloop naar de verkiezingen van mei I 999 al in 
maart I 997 gestart met strategiediscussies op het 
hoogste niveau. En deze discussies worden nu reeds 
vertaalt in strategische workshops met het kader 
door het hele land. De partij die haar positie wil bij-

stellen en geloofwaardig wil zijn in de verkiezings
campagne moet lang voor de verkiezingen met de 
bijstelling van haar koers begonnen zijn. In campag
netijd is het daar te laat voor. 

Het is de campagnekunst van de achterblijvers in 
de peilingen om nieuwe, eigen, campagne-issues te 
introduceren en de tot dan toe dominante issues 
van het politieke toneel te verdrijven. In Tsjechië 
leek de positie van de centrum-rechtse premier 
Klaus aan de vooravond van de verkiezingen in 
I 996 onaantastbaar. De economie groeide voor
spoedig, de welvaart nam toe. Tsjechië was een 
voorbeeld voor de rest van Oost-Europa. De 
Tsjechische sociaal-democraten zagen op tegen een 
grote, demotiverende, achterstand in de peilingen. 
Electoraal onderzoek wees uit dat de Tsjechen zich 
ondanks hun algemene positieve oordeel over de 
regering en de economie ook zorgen maakten. Die 
zorgen werden opgespeeld en inzet van de campag
ne gemaakt. Ze verdreven deels de aandacht voor 
de succesvolle economie en de minister-president. 
De sociaal-democraten boekten een ongekend 
grote overwinning. Dit offensief verschuiven van de 
campagnethema's is in Nederland mogelijk met 
thema's rond het neo-nationalisme van de VVD of 
het normen en waarden debat van het CDA. 

Daar zit een dreiging voor de PvdA campagne. 
Na de 'alles of niets' campagne van I 994 wacht dit 
keer een herverkiezingscampagne. De PvdA is 
gestaag aan het groeien in de peilingen, een stomer 
die vanafhet afgelopen najaar op gang is·gekomen. 
En de premierbonus moet nog tot volle wasdom 
komen. Het is de vraag of de PvdA haar groei weet 
vast te houden en verder weet te ontwikkelen. 
Afgaande op de huidige cijfers hadden de verkiezin
gen niet een week mogen worden vervroegd zoals 
onlangs door de VVD en het CDA is voorgesteld, 
maar een jaar naar voren moeten worden gehaald. 
Over de huidige kracht en de positie een jaar later 
weten Sirnon Peres en George Bush nog mee te pra
ten. Niets is zeker meer. Zelfs de Ierse premier 
Houghton van de centrum-linkse coalitie met een 
minstens zo succesvolle economie als in Nederland 
verloor in mei de verkiezingen. 

Een van de gevaren voor Kok is dat het succes 
verhaal over het poldermodel volgend jaar uitge
werkt kan zijn of en dat is zeer waarschijnlijk tot 
een non-issue is geworden (- iedereen is het er over 

6. Meer dan vijfbeloftes kan niemand 
onthouden, zo was uit onderzoek 
gebleken. 

7· Kramer, N., (e.a.) Politieke morketina
winst '![verlies? Den Haag, 1996 

8. Dijk, van F., Aausta-overleven met een 
<iffaire, Leuven 1995. 
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eens-). Dat biedt de ruimte voor nieuwe campag
nethema's die plotseling ter linker- of rechterzijde 
kunnen opduiken. Er loopt vast nog wel ergens een 
bisschop Muskens met een oorverdovend links 
thema. Dat zal een zekere druk leggen op de inhoud 
van het nieuwe verkiezingsprogramma van de 
PvdA. De vraag is of de PvdA het aandurft om enig 
zout in het verkiezingsprogramma te stoppen of dat 
puur defensief de 'Kok-kaart' wordt uitgespeeld en 
het huidige beleid louter gecontinueerd wordt. 

De boodschap 
Het derde onderdeel van een politieke campagne is 
de noodzaak van een overkoepelende boodschap en 
richting. Begrippen als; 'de toekomst', 'Agenda 
2 ooo', 'sociale rechtvaardigheid', 'solidariteit', 
'zelf kunnen kiezen', 'ons land', 'samen', 'building 
a bridge', 'tijd voor verandering', ze blijken keer 
op keer te 'scoren ' onder de kiezers. Ze illustreren 
het profiel van een partij. De overkoepelende 
boodschap, vaak vertaald in een leuze, is dikwijls 
een afgeleide van de bekende politiek-filosofische 
begrippen als rechtvaardigheid en solidariteit 
(PvdA), vrijheid (vvD) of de verantwoordelijke 
samenleving (CDA). 

Ook linkse partijen zijn steeds vaker bereid 
campagneleuzes te associëren met de toekomst van 
'het land', daarmee inspelend op nationale senti
menten. In Zweden kozen de sociaal-democraten 
voor de leus 'Zweden kan beter'. Een leus die door 
Blair gekopieerd is, 'Britain deserves better'. 
Jospin in Frankrijk koos met de Parti Socialiste 
voor: Changeons de l'avenir. Nos engagements 
pour la France! Het schermen met deze leuzen en 
begrippen lijkt obligaat, maar onderzoek wijst keer 
op keer uit, zeker in de laatste fase van de campagne 
als de kiezer een keuze moet maken, dat deze ter
men zeer goed communiceren. 

Vanwege het grote belang van de boodschap 
wordt voor het formuleren van die boodschap een 
nul-meting of beneh-mark onderzoek gedaan. 'De 
aldus vergaarde informatie dient als basis voor de 
besluiten waarop de campagne wordt ingericht, in 
het bijzonder de formulering van de boodschap die 
in de campagne centraal komt te staan'. 9 

Geloojwaardiaheid 
Met deze drie onderdelen, lijsttrekker, issues, 
boodschap, komt de identiteit van de campagne tot 
stand en kan gewerkt worden aan de implementa
tie. Voor de identiteit van de campagne zijn twee 
factoren van doorslaggevend belang geworden. 
Heeft de lijsttrekker en de partij een betrouwbaar 
imago, is het een eenheid, en heeft de partij een 
solide programma op sociaal-economisch gebied 
waar de lijsttrekker op een geloofwaardige manier 
vorm aan geeft (-wie vertrouw ik het land toe?-). 1 0 

Wie niet aan deze criteria voldoet, heeft grote pro
blemen om de zwevende kiezer bij de landelijke 
verkiezingen aan zich te binden. 

Het lijkt de moeilijkste opgave voor de c DA
campagne om aan deze eisen in zo korte tijd te vol
doen. Het CDA zal de komende maanden zeer 
intensief moeten werken aan haar programmatische 
aantrekkingskracht en de profilering van haar lijst
trekker. Een te geforceerde poging wordt al snel 
doorzichtig. Het lijkt te laat voor het CDA om in 
I 998 op tijd haar campagne op orde te hebben. Het 
is wellicht verstandiger om te wachten op de 
natuurlijke vermoeidheid van een tweede kabinet 
van gelijke samenstelling en dan toe te slaan. 

De economische en politieke geloofwaardigheid 
is met het oog op de emancipatie van het electoraat 
cruciaal geworden. Zowel Blair als Clinton moes
ten de middle-class kiezers aan zich weten te binden, 
danwel zien los te weken van de oppositie . ' ' In 
Engeland staat de 'Basildon man' model voor de 
goed opgeleide kiezer met eigen bezit in een vrien
delijke voorstad van Londen (Basildon) die de swinB 
van de Conservatives naar Labour moest realise
ren. 12 Wat Kinnock niet lukte in I 99 2, lukte Blair 
wel in I 997. Uit onderzoek van de PvdA onder kie
zers in de groeigemeenten blijkt dat de PvdA daar 
veel te weinig steun heeft. Het boek Middle Class 
dreams van Clinton 's polier in I 99 2, Stanley 
Greenberg, is verplichte literatuur voor de cam
pagnestrijd rond de Nederlandse middenklasse en 
de zwijgende meerderheid. '3 

Om economisch en politiek geloofwaardig te 
kunnen operen moet een politieke partij een een
duidige boodschap hebben en als een eenheid ope-

9· Anker, H., Voorbij 'Berlusconi 
Voorbij'- methoden en technieken van 
politiek marktonderzoek, blz 2 1 5. 
In: jaarboek Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen 199 t;, 
Groningen, 1996. 
1 o. J .S. Monasch, 'Op naar degelijk 

imago' In: Het Parool, 5 december 1989. 
1 1. P. van Praag geeft in 'Van polarisatie 
naar consensus' een zeer inzichtelijke 
beschouwing over het belang van de 
middengroepen voor de PvdA. 
(Socialisme en Democratie, jrg 49, 1992, 
nr. 3, blz. 1o5ev. 

12.]. Monasch, 'The Basildon man', 
In: Lokaal Bestuur, juni 1992 . 
1 3. S. B. Green berg, Middle class dreams
the politics and power <f the new American 
majority, NewYork, 1995. 
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reren. De 'Euro-verdeeldheid' van de Engelse con
servatieven of de onduidelijke leiding in de top van 
de sPo is een garantie voor verkiezingsnederlagen. 
Het is die verdeeldheid die veelal linkse politieke 
partijen parten speelt. Een verdeeldheid die voort
komt uit een pluralistische traditie en die grote 
waarde hecht aan een open en transparante debat
cultuur. Als dat debat de overtuigingskracht van 
de campagneboodschap aantast, brengt elke partij 
zichzelf in de problemen. Zonder overtuigings
kracht win je geen verkiezingen. 

Media-campasnes 
Het is de verkoop en presentatie van de lijsttrekker, 
de issues en de overkoepelende boodschap die het 
hart van de politieke campagne zullen bepalen. 
Voor het volgende jaar zullen de campagnes gericht 
zijn op deze drie onderdelen. Consistent en alsmaar 
repeterend zullen deze zaken naar u gecommuni
ceerd worden. Hoe komt de campagnestrategie tot 
u? Hoe wordt de campagnestrategie omgezet in 
herkenbare activiteit~n, speeches en optredens die 
vooral voor de media interessant zijn. Het is verve
lend om voor een halfvolle zaal te spreken, maar het 
gaat er uiteindelijk om dat de kijker en de lezer 
bereikt worden en dus zijn de media een essentiële 
schakel. Politieke campagnes zijn in hoge mate 
(Tv)mediacampagnes geworden. o 66-fractievoor
zitter W olffensperger gaf onlangs in Elsevier 
terecht aan dat publiciteit en media tot de essentie 
van de politiek zijn geworden. '4 

• In het overbrengen van de campagneboodschap 
is het van groot belang om de juiste doelgroepen te 
bereiken die bepalend zijn voor de uitslag. De vraag 
is op welke wijze er met het campagnebudget een 
maximaal aantal 'bereikbare' kiezers te overtuigen 
is. In electoraal onderzoek wordt daarvoor onder
scheid gemaakt in potentiëlen die verdeeld worden 
in afzonderlijke groepen. 15 

In het buitenland is, zeker bij de laatste Labour
campagne, de grassroot-campagne (van deur tot 
deur mensen persoonlijk aanspreken met een ge
oliede lokale campagne staf) weer in ere hersteld. 
De één op één benadering is zeker in een districten
stelsel effectiever dan in Nederland. Het gericht 
benaderen van groepen kiezers in bepaalde distric
ten is in deze kiesstelsels effectief. De marginale 

14. ZieE/sevier 10-5- 1997 p. 13 ev. 
1 5. Zie het aangehaalde werk in noot 9, 
p. 218. 

waarde van de stem van kiezers ligt in bepaalde dis
tricten en staten hoger omdat die bepalend zijn 
voor de uitslag en door het principe dat in een der
gelijk kiesstelsel de winnaar alle stemmen krijgt. 
Ook door vormen van kiezersregistratie (onder 
andere in de Verenigde Staten) weet men op de dag 
zelf hoeveel kiezers van de eigen partij zijn gaan 
stemmen. Zo wordt in de Verenigde Staten ook op 
de verkiezingsdag achter de eigen kiezers aange
beld. Men heeft permanent contact met de stembu
reaus en weet hoeveel van de geregistreerde kiezers 
zijn opgekomen en of de tarnets voor de overwin
ning gehaald worden. 'Getting out the vote' 
( G OTV) behoort tot de kernoperaties van dergelijke 
campagnes. In Engeland had Labour een schaduw
registratie aangelegd om zoveel mogelijk kiezers in 
kaart te brengen en af te wegen wie 'persoonlijk' 
benaderd zouden worden. 

In Nederland wordt deze GOTv-methodes met 
succes door de s P al ruim voor de verkiezingsstrijd 
ingezet. De andere politieke partijen lijken daar 
geen infrastructuur meer voor te hebben. Door de 
evenredige vertegenwoordiging en het ontbreken 
van een band tussen kiezer en gekozenen kennen 
wij in Nederland geen persoons-geïndentificeerde 
strategieën. Wellicht dat dit gebeurd nu de drem
pel voor het aantal Voorkeursstemmen voor een 
kamerzetel verder verlaagd is. Door het ontbreken 
van een regionale of districts-binding is er in 
Nederland hooguit sprake van een sterkere of 
zwakkere vertegenwoordiging van partijen in 
bepaalde regio's, steden of groeigemeenten. Op 
basis waarvan partijen enigszins hun campagnestra
tegie kunnen aanpassen. Maar elke kiezer is overal 
gelijk. 16 

In Nederland zal de dominantie van de rol van 
de media verder toenemen. Er zijn beduidend meer 
mediastations dan in 1994 die onder meer leiden 
tot een verdunning van de kijkcijfers per TV uitzen
ding. De versnippering van het media-aanbod, 
zowel nationaal, regionaal en lokaal, zal grote eisen 
stellen aan de media-strategie van de campagnes. 
De kijker zapt en de kiezer zweeft. Wie weet de 
kijker het beste te bereiken en dan vooral die kiezer 
die nog overtuigd moet worden? De Amerikaanse 
kijker zapt binnen acht seconden weg van een poli
ticus, de Nederlandse kiezer gunt een politicus nog 

16. H. Anker en P. Depla, 'De streken 
van een partij', in: Socialisme en Demo
cratie,jrg. 51, 1994, nr. 9,p. 409 ev. 
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zo'n 2 7 seconden. I 7 Wie weet de campagnestrate
gie om te zetten in 'leuke plaatjes' voor het nieuws, 
maar ook voor het 'huis aan huis-blad'. Voor het 
organiseren van deze 'free-publicity' wordt met 
name het belang van de regionale en lokale media 
steeds meer onderkent. Een groeimarkt zonder het 
intermediaire cynisme dat Haagse journalisten vaak 
wordt verweten. Clinton's campagne heeft, maan
den lang voordat de officiële campagne zou begin
nen, lange tijd een stille campagne in deze regiona
le media gevoerd. Doordat steden als New York, 
Washington en Los Angelos zorgvuldig werden 
gemeden, werd deze campagne niet opgemerkt 
door de gevestigde journalistiek. De onzichtbare 
campagne werd de Stealth-campagne genoemd. De 
campagne werd pas ontdekt toen een landelijke 
journalist op bezoek was bij familie op het platte
land. 

Dreinende commercialiserinB 
Met het enorme belang van de media dreigt ook het 
gevaar van de commercialisering van de campag
nes. Lokaal en regionaal adverteren landelijke poli
tieke partijen al met betaalde commercials op TV. We 
mogen verwachten dat de landelijke commerciële 
TV stations politieke reclameboodschappen, 
natuurlijk onder voorwaarden, in 1998 zullen gaan 
accepteren. Een politieke partij die deze kans laat 
lopen, staat op voorhand op achterstand. Deze vor
men van 'paid-publicity' zullen steeds meer cam
pagnebudget gaan opslokken en het karakter van de 
campagne wezenlijk kunnen gaan veranderen. De 
budgetten lopen terug door afnemende ledenaan
tallen en bij enkele partijen door minder bestuur
ders die kunnen bijdragen aan de partijkas. Dat zal 
een druk geven om op creatieve wijze andere fond
sen aan te gaan boren voor dure (advertentie-) cam
pagnes. 
In de Verenigde Staten gaat het merendeel van de 
kosten op aan commercials, niemand wil het maar 
iedereen doet het. Het !Jburg referendum in 
Amsterdam heeft geleid tot de eerste campagne in 
Nederland met een overvloed aan politieke commer
cials. Commercials met een, na veel opinie-onder
zoek, uitgedokterde boodschap van de gemeente. 

Een politiek project werd teruggebracht tot een 
primaire levensbehoefte, wonen. Die primaire 
behoefte werd gekoppeld aan een primaire emotie, 
(stads-)chauvinisme: 'Amsterdammers willen in 
Amsterdam wonen'. De commercials waren een 
grote aanslag op de campagnebudgetten. Het refe
rendum werd via de media uitgevochten. De 
Amsterdamse politiek en de verantwoordelijk wet
houder waren daarin opvallend afwezig. Dure poli
tieke commercials met alledaagse burgers die voor 
!Jburg waren. Het afnemende vertrouwen in politi
ci wordt gecompenseerd door 'politieke uitspra
ken' van gewone mensen. De neergeschoten poli
tieman is tegen vrij wapenbezit, de burger die met 
zijn wapen zijn leven wist te redden is voor. En zo 
worden echtgenotes, invaliden, collega's en 
woningzoekenden in politieke commercials opge
voerd om de politiek en de politicus 'aaibaar' te 
maken. 

Poll-driven politics 
De andere kostenpost naast betaalde publiciteit is in 
menig campagnebudget het electorale onderzoek: 
wat vinden de kiezers en wat moet de kiezers op 
welke wijze verteld worden?I 8 In de strijd om de 
zwevende kiezer is het cruciaal om te weten wat bij 
die kiezer de uiteindelijke doorslag zal geven, 30 
procent van het electoraat weet nu nog niet wat zij 
gaat stemmen en in acht jaar tijd is het aantal stem
mers dat in de laatste weken pas besloot op welke 
partij te stemmen toegenomen van 2 2 procent naar 
43 procent. I9 Het 'Waterloo van de peilingen' 20 

dreigt telkens weer, vooral omdat landelijke opi
niepeilingen minder goed inzicht bieden in de elec
torale processen rond bijvoorbeeld gemeenteraads
verkiezingen. Het strategisch stemgedrag van kie
zers is in veel westerse democratieën aan het toene
men. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 
1998, twee maanden voor de landelijke, kunnen 
een heel ander beeld opleveren dan uit de peilingen 
blijkt. Deze sub-nationale verkiezingen staan 
bekend als second-order verkiezingen. 2 ' Een lagere 
opkomst en andere stemmotieven leiden tot verras
sende uitkomsten en vormen steeds vaker een 
bedreiging voor gevestigde partijen. 22 

I 7. J .S. Monasch, 'Klem tussen de 
zwevende kiezer en de zappende kijker', 
in: de Volkskrant, 9 december 1996. 
Hierin wordt een overzicht gegeven van 
de tendens tot lokalisering en regionali
sering en de invloed daarvan op media-

ontwikkelingen en de politiek. verkiezingsprognoses: mogelijkheden 
ter verbetering van de kwaliteit van uit 
opiniepeilingen afgeleide voorspellingen 
van verkiezingsuitslagen, Acta Politica, 
I995, nr.4, P· 451. 

1 8. Voor het belang van onderzoek voor 
de PvdA zie: F. Rotten berg, 'Sleutelrol 
voor Kiezersonderzoek', in: Politieke 
Marketina: winst'![ verlies? p. 77 ev. 
19. H. Anker, Peilingsuitslagen als 2o. !bid p. 429. 
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Het toenemend belang van onderzoek, wie weet 
nog wat de kiezer denkt, herbergt het gevaar van 
poll-driven polities. Dit staat in tegenstelling tot con

tent-driven polities. Clinton deed geen stap tijdens de 
afgelopen presidentsverkiezingen zonder meerdere 
focusgroepen te laten organiseren. Daarnaast hou
den 'tracking polls' uw en mijn mening dagelijks bij 
en als na zo'n drie dagen de boodschap nog niet 
overkomt, wordt er aan de boodschap gesleuteld. 
Voor het lanceren of formuleren van politieke 
voorstellen wordt meer en meer vertrouwd op het 
vooraf testen van de argumentatie en de plannen. 
Het meest bekende en geslaagde voorbeeld is de 
frontale aanval van de Republikeinen geweest op de 
plannen voor de verandering van de gezondheids
zorg onder leiding van Hillary Clinton. Die aanval 
was vooraf volledig uitgetest. 

Het gevaar van al het onderzoek is dat poll-driven 

politics ook in Nederland dreigt, vooral als de trends 
naar verdere ont-ideologisering en personalisering 
en de trek naar het midden verder doorzetten. De 
belangen zijn groot als de fluctuaties in verkiezings
uitslagen steeds verder toenemen. De nooduitgang 
en de hoofdingang zijn vervaarlijk dicht bij elkaar 
komen te liggen. In die onzekerheid kan onderzoek 
nieuw houvast bieden. Daarvoor moeten partijen 
wel voldoende deskundigheid in huis hebben om 
het eigen onderzoek kritisch te analyseren en te 
moderniseren. Een mogelijk noodzakelijke ver
schuiving van tamelijk oppervlakkige focusgroepen 
naar meer duurdere kwantitatieve diepte onder
zoeken is om financiële redenen in Nederland 
beperkt. Toch werd het volgensPennen Schoen in 
de voorbereiding op Clinton herverkiezingscam
pagne als een noodzakelijke verschuiving in het 
strategisch onderzoek gezien. 2 3 

Ge volsen voor de democratie 

Het is de verwachting dat deze moderne politieke 
campagnes steeds vaker onderwerp van het politie
ke debat zullen gaan worden. Nederland staat nog 
maar aan het begin van een ontwikkeling waarbij 

moderne politieke campagnes door hun professio
nalisering, personalisering en de invloed van de 
media de plaats van de politiek en van politieke par
tijen verregaand kunnen beïnvloeden. 

Die ontwikkeling wordt versterkt doordat de 
positie van politieke partijen om andere redenen 
evenzeer onder druk staat. De intermediaire positie 
van politieke partijen is de afgelopen tijd verzwakt. 
Het ledental en de representativiteit lopen terug, 
nieuwe politieke actoren komen op. De erosie van 
de politieke partij als bepalende instantie voor de 
parlementaire en politieke koers is in Nederland 
tamelijk snel gegaan. Het zijn de politieke leiders 
die tamelijk los van de partij-achterban de koers zijn 
gaan bepalen. Met twee uitersten. Kok die een 
bestuurlijke koers voert waarbij de achterban nage
noeg alles accepteert. Bolkenstem die het besturen 
aan partijgenoten overlaat en het politieke discours 
in Nederland bepaalt, zonder het een met het ander 
te verbinden. Zolang ze beiden succes hebben, kun
nen ze, zonder partij-inmenging, hun gang gaan. In 
een onderzoek naar de ontwikkeling van politieke 
partijen concludeert Krauwel dat alle grote partijen 
en met name het co A en de PvdA zich in de richting 
van catch-all partijen ontwikkelen. 24 De tendens 
naar dit meer Amerikaans-achtige type politieke 
partij wordt versterkt door de opzet, het onderzoek 
en de wijze van communicatie van moderne politie
ke campagnes. Daarin is de betekenis en het belang 
van de traditionele partij en de rol van haar vrijwil
ligers voor de einduitslag beperkt. Het belang van 
personen ondersteunt door professionals komt 
daarvoor in de plaats en lijkt alleen maar verder toe 
te nemen. Kalma stelt dat de overwinning van 
J os pin' s Parti Socialiste 'de mythe ontzenuwd dat je 
als politicus, om electoraal succes te boeken, zoveel 
mogelijk bij het programma van je tegenstander 
moet aansluiten; dat je je partij-organisatie door 
campagne- en mediaspecialisten moet laten overne
men; en dat je je haar moet laten föhnen'. 2 5 

Hoezeer men het met Kalma eens kan zijn, het lijkt 
nog te vroeg voor deze conclusie op basis van de 

2 I . K H. Reifen H. Schmitt, 'Nine 
second order elections. A conceptual 
approach for the analysis of European 
election results ' , in: Europeon joumal if 
Politica! Research, I 980, pp. 3-44. 

Program, Washington, 30-3 1 oktober 
I996. 

Nederlandse Politieke Partijen 199r;, p. t68 
ev. Krouwel gaat in op de ontwikkelin
gen richting 'catch all' partijen naar het 
model van Kirchheimer. 

22. J .S. Monasch, Nieuwe Rozen, 
Amsterdam, I997, p. I9 ev. 23. 
Presentatie door Penn en Schoen 
Associates tijdenstA PC Election Visitors 

24. Zie voor het verschil tussen het type 
partijen: R. Koole, De opkomst van de 
moderne kaderpartij, Utrecht 1992 en 
A. Krouwel, 'Partijverandering in 
Nederland. De teloorgang van de tradi 
tionele politieke partij?' in: G. Voerman 
(red.),jaarboek Documentatiecentrum 

25. P. Kalma, 'Zijn de sociaal-demo
craten te modern?', de Volkskrant, 

I4juni 1997, p. I9 . 
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Franse situatie. Sinds het begin van de vijfde 
Republiek in I 958 heeft nog nooit een zittende 
regering tussentijdse verkiezingen gewonnen. 
Nader onderzoek zal tevens duidelijk moeten 
maken in hoeverre zaken als de hoge mate van cor
ruptie en schandalen onder de regering Juppé en 
het tactisch gebruik van vervroegde verkiezingen 
door Chirac, danwel het alternatief van Jospin 
doorslaggevend waren voor de uitslag. Maar Kalma 
heeft in één opzicht op voorhand gelijk. Op geföhn
de plastic politici zitten weinig kiezers te wachten. 
Ook na het scheren van het baardje van Scharping 
op TV bleef electoraal succes voor des PD uit. 

In politieke campagnes is niet alleen de 'eigen 
partij' van afnemend belang, als competitief ele
ment in de campagnes ontbreken ze evenzeer. Blair 
bracht Old Labour naar de schroothoop en verwees 
naar een virtueel project, New Labour, dat weinig 
met de partij en alles met een ander programma van 
doen heeft. Clinton stelde zich zozeer boven de 
partijen op, typisch voor een 'herverkiezings- en 
staatsmancampagne', dat het woord 'Democrats' 
of 'Republicans' bijna niet in zijn toespraken voor
kwam en aanvallen op de tegenstander kwamen 
evenmin vaak voor. Mensen houden niet van gekift, 
dus mijdt de politicus het conflict. De boodschap 
wordt gerepeteerd, risico's worden vermeden, 
elke zin door onderzoek gewogen. Daarmee dreigt 
de vierjaarlijkse confrontatie met de kiezer terug
gebracht te worden tot een uitgekiende politieke 
marketingoperatie. 

Op het gebied van politieke communicatie zul- · 
len vragen die tot voor kort voor de Nederlandse 
politiek tamelijk theoretisch waren aan actualiteit 
winnen. Het belang van (betaalde-) media zal toe
nemen, zeker voor wat betreft de TV. Daardoor 
zullen campagnes duurder worden. Zijn er grenzen 
aan de campagnebudgetten? Kunnen daadkrachtige 
campaianers verkiezingen via betaalde media winnen 
of eigenlijk 'kopen'? Daarnaast dreigt het gevaar 
dat door concentratie op een beperkt aantal issues 
het brede politieke debat in een campagne tot een 
aantal haalbare beleidspunten wordt teruggebracht. 
Dat kan in campagnes verdedigbaar zijn, het is de 
vraag is of uiteindelijk ook de dagelijkse politiek 

niet teruggebracht wordt tot herkenbare en tame
lijk kleine issues. Dit in tegenstelling tot geïnte
greerde politieke visies op de inrichting van de 
samenleving. 

In dit artikel is ingegaan op de ontwikkeling dat 
onderzoek steeds meer de strategie zal kunnen gaan 
bepalen. Er is bepleit dat politieke partijen meer 
openheid moeten betrachten over hun onderzoeks
activiteiten, de zogenaamde private polls. 26 Een 
voorstel dat weinig kans van slagen heeft. Politieke 
partijen zullen daar nooit toe overgaan. De open
baarheid van het onderzoek is binnen de eigen poli
tiek partij al zeer beperkt. Het is daarom van groot 
belang om te weten wie binnen een politieke partij 
toegang tot de resultaten van het onderzoek heeft. 
De resultaten van onderzoek zijn een machtsbron 
die dikwijls een overtuigende kracht in discussies 
kunnen hebben. In een gecentraliseerde partij zon
der duidelijke achterbannen en regionale bindingen 
met kiezers valt het zwaar om onderzoeksresulta
ten terzijde te schuiven. 

Om onderzoeksresultaten voor een breder 
publiek inzichtelijk te maken zouden in Nederland 
de media en andere publieke instellingen zelf der
gelijk frequent onderzoek moeten laten verrichten 
en de resultaten openbaar maken. Tevens zou er 
door deze instellingen voor een breder publiek 
inzicht kunnen worden gegeven over de effecten 
van campagnes op de voorkeuren van kiezers. Wat 
voor middelen, methoden en technieken, zijn er 
gedurende een campagne ingezet? De kennis over 
het campagnevoeren moet voor een breder publiek 
worden vergroot, omdat de moderne zoektocht 
naar de kiezer niet zonder risico's is. 

De mogelijke gevolgen van moderne politieke 
campagnes op onze politieke democratie zijn tal
rijk. Ze worden in toenemende mate actueel. Het 
politieke debat zal meer openbaarheid en transpa
rantie moeten verschaffen over de wijze waarop 
meningsvorming in onze democratie tijdens cam
pagnes tot stand komt. De toenemende invloed van 
moderne politieke campagnes op onze politieke 
democratie is een cruciaal thema voor de toekomst 
van die democratie en de ontwikkeling van politieke 
partijen. 

26 . H. Anker, De campagnestrategie: 
ontwikkeling, implementatie en 
effectiviteit, In: Politieke marketina: winst 
'![verlies? , p. 1 oo . 
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Is de mens een 
lemming? 

De meeste weldenkende 
burgers beseffen in stilte 
wel dat het verbod op drugs 
eigenlijk niet door de beu
gel kan. Hier is immers 
sprake van een evidente 
schending van de indivi-

Enige bespiegelingen 
burger heeft het recht op 
gebruik van roesmiddelen 
naar eigen keuze.' In 
tegenstelling tot vele ande
re landen kent ons land 
overigens geen direct ver-

over een twintigste 

eeuwse waan 

duele vrijheid. Een van de 
bod op het gebruik van 
drugs. Orwelliaanse ver

grondslagen van onze 
samenleving, het zoge
naamde 'schadebeginsel' 
van John Stuart Mill - de 
burger is alles toegestaan 
wat zijn medeburgers geen 

ERIK VAN REE schrikkingen zoals in Zwe
den, waar burgers kunnen 
worden gedwongen urine 
af te leveren om vervolgens 
te worden bestraft indien 

Sociolooa, als universitair docent verbonden aan 
de Universiteit van Amsterdam 

schade doet - , is hier buiten 
werking gesteld. Maar er heeft zich een consensus 
gevormd, dat dit helaas onvermijdelijk is. En deze 
consensus is zo drukkend dat een betoog voor het 
recht op zelf gekozen roes in het algemeen nauwe
lijks meer serieus genomen wordt. Recht op heroï
ne? Kom nou! Echter, een verbod op de productie 
van alcoholische dranken en het criminaliseren van 
producenten en gebruikers daarvan zou in brede 
krrng nog wel degelijk als onaanvaardbaar worden 
ervaren. Zelfs de meest oppassende burgers zouden 
in de verleiding komen een dergelijke stuitende 
wet aan hun laars te lappen. 

Welnu, zo zijn er toch ook oppassende burgers die 
het als onverdraaglijk en zelfs als schokkend ervaren 
dat de samenleving het zich aanmatigt hen te ver
bieden van amfetaminen of LSD te genieten. Naar 
mijn overtuiging dient het regeringsbeleid niet op 
bestrijding van drugsgebruik doch uitsluitend op 
voorkoming van drugsmisbruik te worden gericht. 
Het recht van burgers op het gebruik van roesmid
delen naar eigen keuze dient uitgangspunt te zijn. 
Het betreft hier immers het beschikkingsrecht van 
de burger over eigen lichaam en geest. Het natuur
lijk eindpunt van de strijd voor vrijheid van drugs 
zou zelfs kunnen worden gevormd door een uit
breiding van de Internationale Veridaring van de 
Rechten van de Mens met een artikel 3 1 : 'Iedere 

daar kwalijke stoffen in 
worden aangetroffen, zijn 

in Nederland daarom uitgesloten. Maar aangezien 
bezit, handel en productie van drugs in ons land wel 
strafbaar zijn, is het recht op gebruik ervan fictief. 
Men kan niet gebruiken wat niet geproduceerd of 
gekocht mag worden. En gebruik is in de praktijk 
bovendien toch strafbaar, aangezien men ook niet 
kan gebruiken zonder althans even te bezi~ten. 

Nu zijn er uiteraard wel enige argumenten in te 
brengen tegen de soevereiniteit van het individu, 
het recht van de burger om zelf te bepalen welke 
risico's hij of zij wenst te nemen, als het om drugs 
gaat. Deze argumenten draaien hier om, dat drugs
gebruik wel degelijk schade toebrengt, en wel aan 
de gemeenschap, de medeburgers en de gebruiker 
zelf. Om te beginnen zou dat deel der gebruikers 
dat medische problemen krijgt daarmee de 
gemeenschap op kosten jagen. Daarnaast zou de 
drugsgebruiker met zijn gebruik zijn medeburgers 
op zichzelf dan wel geen schade doen, maar soms 
toch. Wie verslaafd raakt doet zijn of haar partner 
verdriet. De paranoïde speecifreak zou eens een mes 
kunnen trekken. En leidt drugsgebruik niet vaak tot 
criminaliteit en overlast? Er bestaan trouwens 
genoeg verboden van handelingen die op zichzelf 
niet schadelijk zijn, doch waarvan de risico's voor 
de medeburgers te groot worden geacht. Zo mag 
men geen honderd kilometer per uur binnen de 
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bebouwde kom rijden. Wij verhinderen individu
eel wapenbezit. En tot slot: er zijn toch ook talloze 
andere patemalistische verboden, die we ook 
gelijlemoedig aanvaarden? De overheid neemt de 
burger veel vaker tegen zichzelf in bescherming. 
Denk aan de brommerhelm of het verbod op hor
monen in vlees. 

Drosredenen voor een druasverbod 

Doch deze argumenten mogen dan op het eerste 
gezicht redelijk klinken, op het tweede gezicht zijn 
ze bijzonder zwak. Ze zijn er als het ware met de 
haren bijgesleept, achterafbedacht om een bestaand 
verbod te legitimeren. Het eerste argument van de 
gemeenschapskosten is ten principale al dubieus 
omdat men kosten boven vrijheid stelt. Maar afge
zien daarvan: de redenatie van de gemeenschaps
kosten wordt lang niet altijd toegepast. Wat te 
denken van sportblessures en auto-ongevallen? 
Bovendien zijn de kosten van instandhouding van 
het verbod inmiddels zo astronomisch dat ze de 
medische doen verbleken. En als klap op de vuur
pijl: in een illegale situatie zijn die medische kosten 
er ook, want drugs worden toch op grote schaal 
gebruikt. Wat betreft het tweede argument: onze 
samenleving heeft een keurige vorm ontwikkeld 
om om te gaan met gedragingen die op zichzelf voor 
anderen niet schadelijk zijn, doch wel het risico van 
schade aan anderen in zich dragen. Zulke handelin
gen verbieden wij niet, doch leggen wij aan banden. 
Zo is het de burger niet verboden een wapen te 
hebben. Met een vergunning mag dat wel degelijk, 
en er bestaan schietclubs. Autorijden mag, ook in 
de bebouwde kom, alleen niet met hoge snelheid. 
Men mag alcoholische dranken drinken, maar niet 
achter het stuur. Het gebruik van drugs (met voor 
Nederland de bijzondere aantekening: althans van 
'harddrugs') is echter als zodanig verboden, en dat 
moet een vorm van uitzonderlijk bestuurlijk extre
misme worden genoemd. Er wordt de drugslief
hebber immers geen enkele uitweg geboden. Het 
mag gewoon niet- hier niet, daar niet, nergens en 
nooit niet, punt uit! 

Dat drugsgebruik verboden zou moeten worden 
wegens de criminaliteit en de overlast kan overi
gens alleen maar een smakeloze grap worden 
genoemd, aangezien deze grotendeels door het ver
bod zelf worden veroorzaakt. En wat betreft het 
derde en laatste argument, dat is al evenmin erg 
sterk. Inderdaad, een zeker patemalisme aanvaar
den wij wel, zoals de plicht een brommerhelm te 

dragen. Maar hierbij gaat het om een verbod van 
handelingen, in casu het rijden zonder helm, die 
door het individu niet worden ervaren als een ern
stige ingreep in de vormgeving van zijn of haar 
leven. Laat ik het eens omgekeerd formuleren: 
indien een aanzienlijk deel van de bevolking uit 
overtuiging jaar in jaar uit, tientallen jaren achter
een, zou weigeren de brommerhelm te dragen 
omdat dit als een aanslag op het eigen gevoel van 
vrijheid zou worden ervaren, wanneer op een zeker 
moment het hele gevangeniswezen vol zou zitten 
met helm-weigeraars, wanneer de politie dagelijks 
jacht moest maken op mensen die zonder helm 
alleen zichzelf in gevaar brengen- dan zou een ver
standige overheid op een zeker moment ook het 
roer omgooien, en de plicht de helm te dragen in 
een advies veranderen. 

Het verbod op drugs levert de samenleving 
kortom toenemende onvrijheid, criminaliteit en 
overlast op, zonder dat het op principiële gronden 
gerechtvaardigd zou kunnen worden. Er bestaat 
echter een stilzwijgende afspraak dergelijke over
wegingen als nauwelijks ter zake doende te be
schouwen. Eén en slechts één invalshoek wordt hier 
namelijk relevant geacht: drugs vormen, zoals dat 
heet in het officiële jargon van de nieuwe heksenja
gers, een 'onaanvaardbaar risico voor de volksge
zondheid'. Dat het halve justitieapparaat en gevan
geniswezen zich inmiddels met drugs bezig houdt, 
en dat de rechtstaat zienderogen wordt aangevre
ten- we aanvaarden maar. We hebben immers geen 
keus? Maar wat zijn dan die 'onaanvaardbare' risi
co's waarvoor we deze hoge prijs bereidwillig beta
len? Zodra we ons hierin gaan verdiepen wordt het 
allengs onduidelijker waarop de regering eigenlijk 
doelt. 

Zeker, de risico's bestaan - van een mogelijk 
vergrote kans op longkanker door blowen tot hart
en vaataandoeningen bij cocaïne; van de dodelijke 
overdosis bij stimulantia of opiaten tot de, overi
gens buitengewoon sporadische psychosen bij can
nabis of hallucinogenen. Voor een enkele stof als 
ecstasy zijn de lange-termijneffecten zelfs nog niet 
bekend, al gaat het hier om een amfetamine en is 
het dus uiterst onwaarschijnlijk dat er zich wezen
lijk andere effecten bij zouden voordoen dan bij 
deze categorie stoffen in het algemeen. Maar men 
kan nooit ongedifferentieerd van het 'gevaar' van 
een roesmiddel spreken. Ziekten en klachten open
baren zich afhankelijk van het gebruikspatroon-van 
frequentie, dosering, setting en verwachtingen. 
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Het vergeten van deze simpele waarheid vormt de 
basis van vrijwel alle schetterende televisiepro
gramma's en krantenberichten die waarschuwen 
tegen de zoveelste 'levensgevaarlijke drug'. De 
betreffende sensationele verhalen hebben vrijwel 
altijd betrekking op onverantwoordelijke gebruiks
patronen of op problemen die indirect uit de illega
liteit voortkomen. Jongeren die overlijden met 
twintig pillen op, na tien uur dansen in een zinde
rend hete ruimte; heroïnegebruikers die sterven 
aan een overdosis omdat hun poeder onverwachts 
aanzienlijk meer werkzame stof bevatte dan nor
maal; toeristen die een portie paddestoelen consu
meren in de verwachting wat kleurtjes te zullen 
zien, en dan door wilde paniek worden bevangen 
als zij een ongekend gevoel van vervreemding van 
hun eigen lichaam en geest voelen opkomen. 

Wie spreekt over de gevaren van drugs zou er 
goed aan doen zich te realiseren dat de meeste 
ervan ooit als medicijn op de markt zijn geweest. 
Ook de drugs die thans als roesmiddel worden 
geconsumeerd zouden bij legale verkoop een nette 
bijsluiter kunnen krijgen, waarin men effecten en 
bijwerkingen mag vernemen, evenals de veilige 
dosering en wie beslist niet moet gebruiken. 
Hartpatiënten wordt cocaïnegebruik sterk ontra
den. Als u allergisch bent voor ecstasy kan zelfs een 
normale dosis dodelijk zijn, zoals dat overigens ook 
voor penicilline geldt. Alles bij elkaar genomen is 
het merkwaardige dat, voor het blok gezet, geen 
enkele medicus zal willen ontkennen, dat de 
gezondheidsrisico's van alle thans bestaande illegale 
drugs binnen de marges blijven van die welke de 
consumptie van de legale drugs alcohol en tabak 
opleveren. Sterker nog, voor alle bestaande illegale 
drugs geldt dat een verstandig en gematigd gebruik 
slechts minimale risico's oplevert, zoals dat voor 
tabak en alcohol trouwens ook geldt. In haar nota 
van I 995 verklaarde de regering tegen ]egalisering 
van drugs te zijn omdat dit 'door jongeren als een 
signaal zal worden opgevat dat het met de schade
lijkheid ervan meevalt.' Welnu, dat is precies het 
signaal dat gegeven moet worden: bij verstandig 
gebruik valt het wel mee met die schadelijkheid. 

Maar waarom dan toch dat 'onaanvaardbare' 
risico? Welke hemelse instantie heeft dit gede
finieerd? En zouden wij de maatstaf voor dit besluit 
wellicht ooit nog mogen vernemen? Waarom mag 
iedereen zich een delirium drinken en net zo vet 
eten als hij of zij wenst en mogen drugs niet worden 
genoten? Het zijn vragen waarop geen antwoord 

komt, en ook nooit een redelijk antwoord zal 
komen, want er is hier sprake van een buitenge
woon kwalijk verschijnsel, waar de Nederlandse 
taal een mooi woord voor heeft: wij noemen het 
willekeur. Het is alsof de nieuwe sport skate-boarden 
wordt verboden, niet omdat hij gevaarlijker is dan 
andere, doch omdat we met de andere sporten als 
maatschappij al wel genoeg te stellen hebben. 
Waarmee ik overigens niet wil beweren dat drugs 
die grotere risico's in zich zouden dragen dan alco
hol, croquetten of tabak wel verboden zouden 
moeten worden. Maar dat terzijde. Ik vraag mij 
vaak af: willen we onszelf soms graag bang maken? 
Is het verspreiden van redeloze angst dan soms 
redelijk beleid? Het probleem is echter dat de 
dames Borst en S'orgdrager en de heer Kok uiter
aard net zo goed weten als de auteur van het artikel 
dat u thans lezende bent, dat de risico's van de ille
gale drugs niet groter zijn dan die van de legale . Dit 
doet er alleen niets toe. De regering sluit er willens 
en wetens de ogen voor, en gaat door de bevolking 
te misleiden door weinig gespecificeerde mytholo
gie de wereld in te zenden. 

Zijn alle druaaebruikers verslacifd? 
Doch zijn de verschrikkelijke drugs dan niet zoda
nig verslavend dat een verstandig gebruikspatroon 
nauwelijks haalbaar is? Want is er geen sprake van 
een onvermijdelijk optredende afhankelijkheid, die 
de gebruikers als vanzelf een onveilig gebruikspa
troon insleurt? Maar hoe onvermijdelijk is het 
optreden van afhankelijkheid bij drugsgebruik 
eigenlijk? Welk gedeelte van de gebruikers van bij
voorbeeld cannabis of cocaïne mag als recreatief 
consument worden beschouwd en welk als pro
bleemgebruiker? Wie deze vraag beantwoord wil 
zien doet opnieuw een verbijsterende ontdekking: 
er is nog nooit één onderzoek gedaan naar het 
drugsgebruik onder de Nederlandse bevolking als 
geheel. Regering na regering - allemaal hebben ze 
de mond vol gehad van de 'risico's voor de volks
gezondheid', maar er is er niet één geweest die ooit 
de vraag beantwoord heeft willen zien hoeveel con
sumenten van heroïne of LSD Nederland eigenlijk 
kent. De cijfers van politie en hulpverlening over 
de categorie van probleemgebruikers zijn kennelijk 
wel voldoende. De blindheid voor het bestaan van 
recreatief 'harddrugs' -gebruik is zelfs zo volkomen 
dat in de drugsnota van I 99 5 de termen 'harddrug
gebruiker' en 'harddrugverslaafde' zonder blikken 
of blozen door elkaar worden gebruikt. Harddrug-
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gebruikers worden in Nederland, zo wordt hier 
moederlijk gemeld, 'eerder als patiënt dan als cri
mineel beschouwd.' Als patiënt? 

genoemd. Eén of twee keer heroïne of crack roken 
is, zo weet ik uit ervaring, even verslavend als het 
nuttigen van een bord cornflakes. 

Het enige onderzoek ooit in Nederland verricht 
naar de algehele drugsconsumptie in een bepaalde 
regio is dat van het Instituut voor Sociale Geografie 
van de Universiteit van Amsterdam. De stad 
Amsterdam werd hiervoor een aantal malen door
gelicht. Men bekeek ondermeer hoeveel procent 
van hen die ooit in hun leven een bepaalde stofhad
den genuttigd dat ook de maand voorafgaand aan 
het interview hadden gedaan. Dat percentage lag in 
I994 als volgt: cannabis (23), hallucinogenen (3), 
cocaïne (I I), amfetamine (6), ecstasy (2o ), heroïne 
(5). 1 Onder scholieren tussen I 2 en I 8 jaar was, in 
1992 en voor Nederland als geheel, dit percentage: 
cannabis (48), cocaïne (27), ecstasy (29), heroïne 
(3o ). 2 Deze cijfers illustreren wat eigenlijk ook wel 
bekend is: de grote meerderheid van hen die ooit 
gebruikten werden geen regelmatige gebruikers. 
Anders gezegd: de grote meerderheid van alle ooit
drugsgebruikers zijn recreatieve gebruikers ge
weest. Uiteraard wordt hier slechts een bestaand 
gebruikspatroon geregistreerd en geen wetmatig
heid. Doch één ding tonen deze cijfers keihard aan: 
dat één maal gebruiken, ook van stoffen als heroïne, 
een onstuitbaar proces in werking zou zetten een 
onhoudbare stelling is. Het idee dat men na één 
keertje amfetamine te hebben gesnoven een gevoel 
van zucht ervaart waartegen men zich zou moeten 
wapenen, kan alleen maar belachelijk worden 

Men zou echter kunnen opmerken dat de zaak 
toch anders komt te liggen wanneer van regelmatig 
gebruik sprake is. Drugs zouden zich in elk geval 
niet lenen voor frequent recreatief gebruik. Helaas 
bestaan er, zoals gezegd, geen betrouwbare cijfers 
over de totale drugsconsumptie in Nederland. Ik 
heb uitgaande van de meting van het 'laatste 
maand' -gebruik in Amsterdam in 1994 twee aange
paste schattingen voor dat jaar gemaakt voor ons 
land als geheel. De volgende tabel geeft deze schat
tingen, en voegt daar de hulpvraag bij de ambulante 
zorg, eveneens voor 1994, aan toe. 

1. J.P. Sandwijk et al., Licit and i//icit 
drug use in Amsterdam 11. Report '?fa house
ho/d survey in 1994 on the prevalenee '?f 
drug use among the popu/ation '?fl 2 years 
and over, Amsterdam 1995, p. 1 o. 
2. Zie W.M. de Zwart, 'Epidemiologie 
van drugsgebruik in Nederland', in: 
Handboek Verslaving, Utrecht 1996, p. 19 
3. De eerste schatting is als volgt tot 
stand gekomen: ik nam het percentage 
'laatste maand' -gebruikers onder de 
Amsterdamse bevolking van twaalf jaar 
en ouder in 1 994 (Sandwijk et al. p. 1 o ), 
en heb dit percentage toegepast op de 
bevolking van twaalf jaar en ouder van 
geheel Nederland in dat jaar, zoals gege
ven door cos-cijfers. Deze uitkomst 
vermenigvuldigde ik met o,81. De 
overweging bij dit laatste was de volgen
de: in 1992 was het 'laatste maand' -can
nabisgebruik onder de schoolgaande 
jeugd in Nederland als geheel gemiddeld 
o,81 van dat in de grote steden. 

Geschat 'laatste maand'-druasaebruik in Nederland, 

19943 

eerste tweede ambulante 

schatting schatting zorg 

cannabis 722.000 429.000 2. 157 

hallucinogenen 11.000 

cocaïne 74-000 3 2.000 3 .026 

amfetamine 32.ooo 139-000 588 

ecstasy 64.000 37·000 29 

heroïne J I .000 12.000 17-572 

De schattingen voor heroïne kunnen niet correct 
zijn. Het aantal regelmatige gebruikers dient op zijn 
minst gelijk te zijn aan dat der hulpzoekenden. Een 
verklaring is mogelijk dat bij de betreffende 

(Zie S.B.M. Kuipers, C. Mensink, 
W .M. de Zwart, jeugd en riskant gedrag; 
roken, drinken, druggebruik en gokken onder 
scholieren van'?ftien jaar. Utrecht 1993, 
p. 2 6) Mijn vooronderstellingen voor de 
schatting waren dus dat de verhouding 
voor Nederland en de grote steden voor 
andere stoffen en leeftijdsgroepen net zo 
lag (en dat 1994 en 199 2 in dit verband 
geen belangrijk verschil maakte). 
De tweede schatting is als volgt 
gemaakt. Op basis van het percentage 
'laatste maand' -gebruikers voor 
Amsterdam berekende ik een geschat 
totaal aantal 'laatste maand' -gebruikers 
in die stad. Vervolgens berekende ik 
voor elke stofhet quotiënt van de lande
lijk en in Amsterdam geregistreerde 
cliënten bij de ambulante verslavings
zorg. De landelijke cijfers betreffen de 
zogenaamde 'Ladis' -gegevens. De 
Amsterdamse werden mij door de 
Jellinek-kliniek verstrekt. Het geschatte 

aantal Amsterdamse 'laatste maand'
gebruikers van verschillende drugs ver
menigvuldigde ik telkens met het 
betreffende quotiënt. Mijn vooronder
stelling hier was dat in Amsterdam en 
landelijk een zelfde percentage der 
regelmatige drugsgebruikers zich tot de 
ambulante zorg zou hebben gewend. 
Een hallucinogenen-schatting is zo niet 
te maken aangezien het Amsterdamse 
cijfer hier nul was. 
De derde kolom betreft genoemde 
'Ladis' -cijfers. Als we het gemiddelde 
nemen van mijn twee schattingen krij
gen we getallen die, behalve voor heroï
ne, in dezelfde grootte-orde ligt als de 
schatting die in 1994 werd gemaakt 
door de Werkgroep Drugsbeheersing 
door legalisatie. (ZieR. Dufour et al., 
Drugsbeheersing door legalisatie. Een plan 
voor regulering van het drugsprobleem. 
Utrecht/ Heemstede 1994. p. 1 7, 
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Amsterdamse 'household survey' alleen geregis
treerde inwoners van de stad betrokken waren. 
Straatbewoners waren uitgesloten. Dit tast mijn 
conclusies echter niet aan. Integendeel, wanneer 
deze categorie van de bevolking wel meegenomen 
was zou de schatting van het totale aantal regelmati
ge gebruikers er dus alleen maar groter op gewor
den zijn. Het zijn maar ruwe gissingen, maar welke 
conclusies kunnen uit bovenstaande cijfers worden 
getrokken? Allereerst nog dit over de cijfers van de 
hulpvraag. Volgens de zogenaamde 'Ladis' -gege
vens waaruit ik deze putte moet hier nog een ruim 
2o procent extra voor cliënten uit de klinische zorg 
aan worden toegevoegd. Omgekeerd echter moet 
er ook weer een ruim 1 o procent van afgetrokken 
worden omdat het deels dubbeltellingen betreft. 
Verder wordt er van uitgegaan dat de zorg in 
Nederland gemiddeld ongeveer 6o procent van de 
opiaatverslaafden bereikt. 4 Als we al met al het aan
tal hulpzoekenden verdubbelen komen we dus ver
moedelijk een heel eind in de richting. We hebben 
dan uiteraard niet alle 'probleemgebruikers' te 
pakken. Dat is een wijd uitdijende categorie waar
van de omvang ook bijvoorbeeld voor alcohol 
extreem varieert naar gelang de criteria die worden 
gesteld. Wel hebben we de groep die naar eigen 
idee zodanig in problemen is geraakt door drugsge
bruik dat hulpverlening in beeld zou kunnen 
komen. 

De conclusie is onontkoombaar dat voor canna
bis, hallucinogenen, amfetaminen en ecstasy het 
aalldeel gebruikers met serieuze problemen buiten
gewoon klein is. Voor coke ligt het wat hoger, maar 
ook hier betreft het een betrekkelijk kleine minder
heid: afhankelijk van de schatting van het totaalge
bruik een getal tussen de 8 en de 19 procent. 
Gelukkig is er juist naar cocaïne-gebruik meer 
onderzoek gedaan. Een onderzoek uit 1992 naar 74 
niet aan opiaten verslaafde cocaïne-gebruikers te 
Rotterdam wees uit dat 1 1 procent van hen gedu
rende een bepaalde periode ernstige problemen 
met hun gebruik had gehad en I 4 procent te eniger 
tijd contact met drugs-hulpverleningsinstanties had 
gezocht. 5 In 1991 was een soortgelijk onderzoek 
gedaan in Amsterdam onder 64 mensen die vier jaar 

4· De Zwart op. cit., p . 1 3. 
5- B.E. Bieleman, E. de Bie, Between the 
/i nes. A study rif the nature and extent rif 
cocaine use in Rotterdam. Groningen/ 
Rotterdam 1992. p. 7 3. 

eerder nog regelmatig gebruikten. Van hen was 
inmiddels de helft gestopt. Van de nog altijd gebrui
kenden had I 2 procent ooit overwogen zich tot de 
hulpverlening te wenden. Slechts één persoon zette 
deze stap daadwerkelijk. 6 Kortom, gegeven het 
huidige gebruikspatroon in Nederland ervaart van 
de regelmatige cocaïne-consumenten vermoedelijk 
een ruime tien procent gedurende een bepaalde 
periode ernstige problemen. 

Heroïne: een uitzonderinn? 

Het is al met al duidelijk dat de overgrote meerder
heid der 'harddrug' -consumenten (heroïne even 
daargelaten) recreatief gebruikt. Ik heb hier een 
doodgezwegen deel van de realiteit op tafel gelegd. 
'De praktijk', waarover ongeruste ministers, 
regenteske stadsbestuurders en strenge politiefunc
tionarissen zo gaarne en met zo veel kennis van 
zaken oreren, is dat de overgrote meerderheid der 
gebruikers hun gebruik in normale banen weet te 
leiden. De overgrote meerderheid van de door hen 
zo ernstig gewaarschuwde en getreiterde jongeren 
gebruiken hun speed, coke en ecstasy, hun joints en 
hun paddestoelen, om hun weekend mee op te lui
steren en nergens anders voor. In Nederland wor
den kortom geen criminelen vervolgd, zelfs geen 
'patiënten', maar eenvoudige consumenten. 

Het is echter de heroïne die traditioneel de 
meeste emoties opwekt . Vermoedelijk zijn er naast 
de geschatte 2 8 duizend 'junkies' relatief weinig 
frequent-recreatieve gebruikers. Ironisch-genoeg is 
het echter bij uitstek deze heroïne die de onge
grondheid van de angst voor een ongecontroleerde 
verslavingsgolf bij !egalisering aantoont. Immers, 
heroïne kent al jaren heel weinig nieuwe regelmati
ge consumenten. Waarom zou dat het geval zijn? 
Beslist niet omdat de handel door de overheid har
der wordt aangepakt dan bijvoorbeeld die in cocaï
ne. De verklaring is eenvoudig deze: een slechte 
naam. Men ziet een stof waar de meeste frequente 
gebruikers kennelijk niet mee om weten te gaan, en 
al spoedig trekt de samenleving er zelf een kring 
van angst om heen. Ook 'onze kinderen', de door 
het bange deel der natie nauwelijks toerekenings
vatbaar geachte jongeren, houden zich er meestal 

6. Peter Cohen, Arjan Sas, Ten Years of 
Cocaine. A follow-up study of 64 
cocaine users in Amsterdam. Amsterdam 
'993· pp. 13-15, 5o-51. 
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verre van. Het effect op de heroïne-consumptie van 
een !egalisering is daarom niet moeilijk te voorspel
len. De junkies zouden uit het straatbeeld verdwij
nen, en daarmee zou na enige tijd ook een deel van 
de angst wegvallen. Er zouden ongetwijfeld nieuwe 
gebruikers komen. Maar dan zou ook spoedig blij
ken of het problematische karakter van het gebruik 
van deze stof gevolg is geweest van met de illegaü
teit samenhangende specifieke omstandigheden, of 
dat een frequent-recreatief gebruikspatroon ook in 
de nieuwe situatie niet goed mogeüjk blijkt. In het 
eerste geval zal de heroïne-consumptie zich ver
moedeüjk uitbreiden. Doch dat zou dan ook niet 
hoeven te worden betreurd. In het tweede geval 
zou de kring van afkeer zich echter snel herstellen. 

Wat zou eigenlijk het te verwachten effect zijn 
van !egalisering op de totale consumptie van drugs? 
Zoals bij alles geldt ook hier dat smaken en behoef
ten verschillen. Het meest nuchtere scenario lijkt 
mij in de volgende richting te gaan: het gebruik van 
veel 'moeilijke' of oninteressante stoffen zou nau
welijks toenemen. Om plezier te hebben van de 
hallucinogenen met hun verrassende maar ook gril
lige en soms angstaanjagende werking is bijvoor
beeld een zeker lef nodig. Ik kan mij niet voorstel
len dat LSD ooit een brede populariteit zou gaan 
genieten. Ook de door opiaten als heroïne geboden 
roes- een lome vergetelheid op bestelling- is slechts 
voor een specifieke groep mensen aantrekkelijk, 
grosso modo voor hen die veel te vergeten hebben. 
Daarentegen zou de consumptie van een klein aan
tal, voor een breed publiek interessante middelen 
inderdaad wel eens sterk kunnen gaan stijgen. 
Stimulantia zoals cocaïne en amfetamine bieden een 
opwindende, communicatieve roes die zich qua 
sociale werking enigszins met die van alcohol laat 
vergelijken. Met name de familiedrug ecstasy gaat 
mijns inziens op termijn een grote toekomst tege
moet in het CDA-gezinsleven. Voor de open haard 
ingenomen biedt hij zijn consumenten vooral een 
gevoel van sterke saamhorigheid. Maar daar waar 
van een drastische uitbreiding van gebruik sprake 
zou zijn, zou ongetwijfeld ook een vervangings
effect gaan optreden, namelijk ten opzichte van 
thans legale drugs als alcohol die een vergelijkbare 
functie vervullen. Waardoor het nog maar de vraag 
is of het gebruik van alle middelen tezamen uitein
delijk veel zou toenemen. 

Maar we blijven bang voor de grote epidemie 
van verslaving die zou losbarsten bij vrijgave, voor 
een nieuwe zondvloed. Nederland zou vast lopen 

doordat we met honderdduizenden of zelfs miljoe
nen junkies te maken zouden krijgen in plaats van 
met de enkele tienduizenden die wij nu kennen. 
Deze angst wordt trouwens bevorderd door berich
ten over de reusachtige omvang die de verslavings
problematiek rond thans legale drugs zoals alcohol, 
tabak en tranquillizers aangenomen zou hebben. Het 
'probleemgebruik' van deze stoffen kan in de tien
tallen procenten worden gerekend. Welnu, wat 
voorspelt dat dan voor een wereld van vrije drugs? 
Ik meen echter dat er ook in de berichtgeving over 
'legaal drugsmisbruik' van een merkwaardige ver
kleuring sprake is, al gaat het dan niet zozeer om de 
feiten als wel om de interpretatie daarvan. Immers, 
de harde kern van treurige gevallen, mensen die 
inderdaad bezig zijn hun dagelijks bestaan of zelfs 
hun leven voor de haaien te gooien, betreft slechts 
enkele procenten der gebruikers. Wie echter een 
nuchter kijkje neemt in de veel bredere kring der 
beperkte 'probleemgebruikers' treft hier ook 
slechts beperkte problemen aan. Men treft er men
sen aan die een afweging maken. Gebruikers die 
hun afhankelijkheid als het kleinere kwaad aanvaar
den- omdat het probleem waarvoor zij het 
betreffende medicijn gebruiken vooralsnog onop
losbaar is. Of genieters die hun ongezonde gewoon
te eenvoudig te lekker vinden om te laten. Ver
slavingen die te weinig problemen opleveren om 
het de moeite waard te maken ze te overwinnen. 

Paniek over verslavinB 

De angst voor verslaving begint zo langzamerhand 
panische vormen aan te nemen. Verslaving wordt 
voorgesteld als een per definitie hels lot, in plaats 
van als een verschijnsel dat als alle andere haar gra
daties kent. Maar horen dwangmatigheden en 
afhankelijkheden dan niet tot op zekere hoogte bij 
het bestaan? Onderdeel van de overdreven versla
vingsangst is ook een immense uitvergroting van de 
onmiddellijke risico's van het optreden van versla
ving. Vergeten wordt vaak dat een gebruiker een 
aantal 'sluizen' door moet voor zich een afhanke
lijkheidspatroon kan vormen. Men moet om te 
beginnen de betreffende roes al bijzonder aange
naam vinden. Vervolgens moet men intensief gaan 
gebruiken. En tot slot moet men de optredende 
onthoudingsverschijnselen, die een tot stand ko
mende afhankelijkheid onvermijdelijk begeleiden, 
niet als aansporing opvatten om het betreffende 
middel toch maar van zich af te schuiven doch daar
entegen als aansporing om door te gaan. Die laatste 
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keuze is bepaald niet vanzelfsprekend. Het is niet 
zo, dat wie met onthoudingsverschijnselen wordt 
geconfronteerd alleen maar terugverlangt naar de 
roes. Deze verschijnselen vormen immers evenzeer 
een waarschuwingssignaal tegen verder gebruik als 
een aansporing daartoe. Paradoxaal genoeg zijn de 
meest verslavende stoffen, de stoffen met de sterk
ste onthoudingsverschijnselen, als het ware tegelijk 
ook de meest afstotende. En terwijl de ene gebrui
ker de hoofdpijn dan ook als aanleiding zal opvatten 
om opnieuw naar de fles te grijpen, zal dezelfde pijn 
voor de andere juist de reden vormen om deze te 
laten staan. 

Het is afhankelijk van de individuele gebruiker 
of deze zich in een spiraal van verslaving zou laten 
wegzakken of niet. En hiermee ben ik gekomen op 
de kwestie waar de zaak naar mijn mening uiteinde
lijk om draait, en waaraan ik in de titel van mijn 
artikel refereer. De hele angst voor een apocalypti
sche verslavingsepidemie die de huidige verboden 
zou rechtvaardigen is een dwaas schrikbeeld, dat 
berust op een miskenning van de verstandigheid en 
nuchterheid van de modale burger. In verreweg de 
meeste gevallen schrikt deze modale burger maar al 
te snel terug voor een verslaving met ontwrichten
de gevolgen voor zijn leven- en wel zodra zulke 
problemen ook maar enigszins in zicht beginnen te 
komen. Hij zal zijn gebruik niet snel uit de hand 
laten lopen- en niet omdat deze gemiddelde burger 
over psychische of andere titanenvermogens 
beschikt, doch simpelweg uit een instinct van zelf
b,ehoud. De overgrote meerderheid van de bevol
king, jong zowel als oud, waardeert een zekere 
orde en regelmaat van leven en is bevreesd voor 
verstoring daarvan. Het is deze alledaagse tuttig
heid van de gemiddelde mens met zijn gezonde 
afkeer van desintegratie, die iedere noodlottige 
verslavingsgolf zou indammen nog voor deze goed 
en wel op gang was gekomen. Dit geldt overigens 
des te nadrukkelijker in welvarende en stabiele 
maatschappijen als de Nederlandse. Kortom, de 
samenleving kent op het gebied van drugs een 
mechanisme van zelfregulering, vanwege het een
voudige gegeven dat de meeste mensen, jong of 
oud, er niet de psychologie van de lemming op na 
houden. 

Al met al is, ook wanneer we uitsluitend in 
medische zin spreken en alle andere overwegingen 
vergeten, het verbod op drugs willekeurig en over
bodig. Bovendien weet iedereen dat het verbod 
niet werkt. Een simpele economische wet leert 

immers dat wie veel gevraagde goederen rantsoe
neert of verbiedt onvermijdelijk een zwarte markt 
creëert. En dat deze de interessante eigenschap 
kent steeds vitaler te worden naarmate repressie de 
prijzen verder opdrijft. Het is dus niet zo, dat de 
verhandeling van drugs weliswaar niet geheel kan 
worden voorkomen, doch dat deze toch wel sterk 
kan worden teruggedrongen. Ook dat laatste is 
onhaalbaar. In dit verband is het aardig ons te reali
seren dat, ironisch genoeg, het verbod op drugs de 
aard van deze stoffen als genotmiddelen eigenlijk 
miskent, en daarmee de vraag ernaar structureel 
onderschat. De war on drugs lijkt deze aard als 
genotmiddelen juist tot uitgangspunt te nemen, en 
wel in een gedemoniseerde vorm: het feit dat drugs 
objecten van verslaving zijn . Doch in feite miskent 
deze hele oorlog dit nu precies. Vreemd genoeg 
onderschatten de nieuwe kruisvaarders met hun 
verboden de 'verslavende werking' van drugs juist 
ook. Deze middelen zijn namelijk zodanig 'versla
vend', zodanig lekker en interessant, dat ook de 
recreatieve consument het eenvoudig niet accep
teert dat zij door welke overheid dan ook worden 
afgenomen. In de Verenigde Staten waar de gekte 
inmiddels de proporties van razernij heeft aangeno
men, en men tientallen jaren gevangenis riskeert, 
wordt nog veel meer gebruikt dan bij ons. 

Al deze overwegingen zijn echter aan dove
mansoren gericht. Want de bizarre angst voor poe
dertjes en pilletjes die nu zelfs het meest nuchtere 
deel van de samenleving onverbiddelijk in zijn 
greep heeft gekregen is helemaal niet ingegeven 
door medische overwegingen. Cijfers en statistie
ken- ze kunnen uitwijzen wat ze willen, het doet er 
allemaal niets toe. We hebben hier te maken met 
niets minder dan een klassieke 'paniek' die zichzelf 
voedt. Vermoedelijk wortelt deze deels in de ver
bijstering over de snelle ontwikkeling van een 
samenleving die slechts over enkele drugs beschikte 
naar een polydrugs-maatschappij. Het moderne 
internationale verkeer van personen en goederen 
voegde in korte tijd de drugs van de andere cultu
ren aan ons arsenaal toe, en onze eigen chemische 
industrie deed er nog een flinke schep bovenop. 
Het is een ontwikkeling die niet te stuiten is, en ook 
beslist gunstig genoemd mag worden. Geest
veranderende middelen horen thuis in de categorie 
sport, godsdienst, kunst, seks en andere bezigheden 
die het overigens ordelijke en rationele dagelijks 
leven opfleuren. Hoe meer variatie aan drugs een 
cultuur kent, hoe rijker deze dan ook is. De waarde 
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van pluriformiteit geldt ook hier. Doch het is voor 
velen kennelijk te veel geweest om het op te bren
gen deze verrijking van ons leven te verwelkomen, 
en de bijkomende risico's op een normale, 
beschaafde wijze tegemoet te treden in plaats van er 
leger, marechaussee en politie tegen te laten uitruk
ken. De angst voor het onbekende is te sterk geble
ken om redelijk beleid mogelijk te maken. 

Een tweede factor in de verklaring van de angst 
voor drugs zou kunnen bestaan in het feit dat de 
preoccupatie met ziekten in het algemeen steeds 
excessiever wordt. Het is de afgelopen tientallen 
jaren duidelijk geworden, dat de technologische 
vooruitgang bepaald niet die wereld van cleane zui
verheid, die utopie van stalen perfectie, heeft 
geschapen waarop we ooit mochten hopen. De 
milieu-problematiek heeft de angst voor vuil en gif 
diep in ons dagelijks bewustzijn gegrift. En waar in 
vroeger tijden ziekte en verval bedreigender waren 
dan thans, werd de illusie dat deze ooit uitgebannen 
zouden kunnen worden ten minste niet gewekt. De 
moderne technologie en geneeskunde doen ons 
echter dromen van een wereld waarin vrijwel alle 
ernstige ziekten tot het verleden behoren- alleen 
komt die wereld maar niet. De nieuwe wereld 
blijkt die van de valse belofte te zijn. In dit licht is 
het misschien niet verrassend dat de burgerij zich 
teleurgesteld en verontwaardigd keert tegen juist 
de drugs. Zij maken het vuil en het gif dat ons alom 
bedreigt opeens zichtbaar, proefbaar en tastbaar. 
En trouwens, de associatie met gif verklaart ook de 
razernij waarmee drugs tegemoet worden getre
den. Zij zijn aanbrengers van de dood, en zij die 
deze middelen verspreiden zijn daarmee eigenlijk 
dus zelf ook de dood waardig. Producenten van 
drugs zijn gifmengers, moordenaars dus. Zij zijn in 
de volle zin van het woord de nieuwe heksen. De 
angst voor drugs boort dezelfde primitieve vrezen 
aan, als die welke in de middeleeuwen naar de 
brandstapels hebben gevoerd. 

Wie echter goed luistert naar de eindeloze jam
merklachten over de 'onontkoombaar verslavende 
werking van drugs' bespeurt nog een derde motief. 
Vaak beschouwt men deze middelen eigenlijk niet 
eens als de echte oorzaak van de ellende. Zij zijn 
slechts de katalysator. Zij brengen aan het licht wat 
anders verborgen zou blijven: het feit dat de mens 

zichzelf niet kan beteugelen, en maar de geringste 
aanleiding nodig heeft om zich in de afgrond te stor
ten. De meerderheid van ons mensen is irrationeel 
en niet oordeelsbekwaam. Onder geen voorwaarde 
mag men de vrije hand gelaten worden. Zonder 
controle vervalt de mens tot primitieve wildheid en 
alleen de stok en de kooi kunnen hem tegen zichzelf 
in bescherming nemen. Het is naar mijn mening 
nog het meest deze angst voor controleverlies, voor 
de losgeslagen mens, voor de mens als lemming, 
die aan de basis ligt van de huidige paniek. En daar
mee ben ik gekomen op wat naar mijn overtuiging 
de kern van de hele problematiek is. De angst voor 
drugs is een elitaire waan. Alleen een elite zou de 
drugs de baas kunnen, de massa valt er echter 
onherroepelijk ten slachtoffer aan. We hebben hier 
te maken met een revival van het naargeestige 
paternalisme van weleer dat al verdwenen leek. De 
argumenten tegen vrijheid van roesmiddelen klin
ken als een echo van die welke eeuwenlang door 
gezagsdragers zijn gebruikt wanneer zij werden 
geconfronteerd met alweer een eis voor verder
gaande ontvoogding. Altijd weer horen we dan een 
variatie op diezelfde melodie: dit kunnen zij niet 
aan! Dit mogen we hun niet toevertrouwen! 

De 'oorlog tegen de drugs' is een nieuwe episo
de in de al eeuwen durende strijd tussen individuele 
zelfbeschikking en autoritair obscurantisme. De 
strijd voor de legaliteit van deze middelen draait 
immers uiteindelijk om de individuele soevereini
teit, en hij is daarmee in alle opzichten te vergelij
ken met die voor het algemeen kiesrecht, voor de 
vrijheid van meningsuiting of van seksuele geaard
heid. Vrijheid van drugs zou een nieuwe stap in de 
emancipatie van burgers zijn. De tragedie van de 
huidige situatie schuilt echter niet alleen hierin dat 
de rechten van burgers hier met voeten worden 
getreden, doch vooral ook in het feit dat de 
beschaafde goegemeente dit in het geheel niet 
onderkend. Het normbesef is hier schokkend laag 
en de onverschilligheid groot. Vermoedelijk zal er 
eerst een krachtige beweging van drugsconsumen
ten moeten ontstaan, een beweging die de klassieke 
weg van belangenbehartiging gaat, voor men zal 
luisteren. Wellicht is dit moment dichterbij dan 
men denkt. 
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Een soort Fleet Street is de 
Amsterdamse Wibautstraat niet 
geworden. Toch zetelen er twee 
belangrijke dagbladen. Aan de 
even zijde de Volkskrant, aan de 
overkant Het Parool. De een 
floreert, de ander lijdt nood. 
Samen vormen ze Perscombi
natie, na de fusie met Meulenhoff 
onderdeel van Pc M. Ook Trouw is 
er, Parools' bovenbuurman. 'Be
kijk het ook eens van de andere 
k(r)ant' zeggen ze bij Trouw en 
ze hebben gelijk; Trouw valt wei
nig op maar is goed. Toch doet 
Trouw niet helemaal mee. Geen 
harde concurrent van Parool of 
Volkskrant, geen winst, geen 
verlies. Volkskrant en Parool, 
daar gaat het om. De winst bij de 
een stopt de gaten bij de ander. 
Heel vroeger was 't omgekeerd. 
Toen maakte 'het wijwatervat 
aan de overkant goede sier van 
onze centen'. Al jarenlang 
stroomt het geld in tegengestelde 
richting. 'Dat biertje van jou heb 
ik betaald', kan de Parool-

redacteur in de kroeg te horen 
krijgen van zijn Volkskrant colle
ga. Animositeit over en weer. 
Misschien iets minder de laatste 
jaren, maar nog niet verdwenen. 

De Volkskrant heeft een (be
trekkelijk) nieuwe hoofdredac
teur, Pieter Broertjes. Onder zijn 
leiding slaat de krant nieuwe 
wegen in. De groei stagneerde en 
moest impulsen krijgen. De 
zuurgraad omlaag. Onlangs haal
de de Volkskrant chefsport Poul 
Annema van de overkant. Een 
Paroolman en voetballiefhebber 
baas van de Volkskrant-sportre
dactie. Jarenlang de plek van 
voetbalhater Ben de Graaf. Zo 
doe je dat. Wat je niet hebtkun je 
halen. Als je winst maakt, ten
minste. 

Nog kakelverser dan Broertjes 
is de nieuwe Parool hoofdredac~ 
teur. Matthijs van Nieuwkerk, 
35 jaar jong, tintelt van optimis
me. Het gaat gebeuren. Het 
Parool een echt-Amsterdamse 
krant met stijl en allure. Geen 
Amsterdams sufferdje, slap noch 
oubollig. Een nieuwe vorm, een 
verrassende inhoud. Hopelijk 
lukt het. Het Parool kan niet zon
der Amsterdam, wie in Amster
dam geïnteresseerd is moet niet 
om Het Parool heen kunnen . 
Amsterdam is een unique sellinB 

point, het enige waarmee Het 
Parool de concurrentie de baas 
kan. Schiphol, haven, kunst en 
cultuur, wetenschap, geldhan
del, Ajax, tienduizenden nieuwe 
Amsterdammers, de FNV, het 
PvdA-bestuur. Van Nieuwkerks 
voorganger, Sytze van der Zee, 
probeerde het anders. Hij maakte 
een interessant Parool, de krant 
redde het niet. 'Wat ik ook 
deed', zei ex-hoofdredacteur 
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Sandberg, een paar jaar voor Van 
der Zee, 'aan het eind van het jaar 
hadden we minder lezers dan het 
jaar daarvoor'. 

Sleutelen aan de krant 

Er is vaak en veel gesleuteld aan 
Het Parool. Na 1970 althans. 
Daarvoor was er geen aanleiding. 
Een aantal redacteuren was 
voortreffelijk, menig medewer
ker interessant. Een toonaange
vend landelijk dagblad met het 
zwaartepunt in de hoofdstad. In 
Amsterdam concurreerde Het 
Parool eind jaren zestig het 
Alsemeen Handelsblad naar een 
fusie met de NRC. De nieuwe 
concurrent, begin jaren zeventig, 
heette Nieuws van de Das. Zoals 
eerder in de concurrentieslag met 
het Handelsblad ging het gevecht 
om de Amsterdamse markt. 
Elders was Het Parool niet sterk 
genoeg om echt te kunnen con
curreren, het blad (onafh.soc.) 
ging voor te rood door om echt
liberale lezers te kunnen lokken. 
Om een dam op te werpen tegen 
Het Nieuws van de Dag werden 
'verstrooiende elementen' aan de 
krant toegevoegd. Een popular 

qualitypaper heette Het Parool 
toen. Veel redacteuren haalden 
er de neus voor op, hoofdredac
teur Sandberg eigenlijk ook. 1 

NRC Handelsblad werd, vonden 
ze, 'de betere krant' . En al lag het 
zwaartepunt in Amsterdam, er 
werd niet ondubbelzinnig voor 
de hoofdstad gekozen. Behalve 
dan door wijlen Knap, Das
boekanier, wiens 'eikenloof met 
rupsen' door de meeste redacteu
ren niet erg serieus werd geno
men. De Amsterdamse scene 

moest even weinig weten van 
Knap als van ander divertisse-
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ment. Zij lazen, zeiden ze, Het 
Parool uitsluitend nog uit nostal
gie en vanwege Carmiggelt en 
Peter van Straaten. Voor nieuws, 
achtergrond en analyse hadden ze 
een andere krant. Radicaliseren
de jongeren verlegden de blik 
naar elders omdat Het Parool 
pro-Amerikaans bleef toen zij 
Johnson, moordenaar! riepen. Of 
molenaar want een bevriend 
staatshoofd mocht niet beledigd 
worden. 

En toen was er de uittocht uit 
Amsterdam. Vroeger forensden 
uitsluitend de hogere standen, in 
de jaren zeventig ('overloop') 
begon de pendel van het gewone 
volk. Eenmaal verhuisd werden 
zij Het Parool ontrouw. In hun 
plaats kwamen 'nieuwe Amster
dammers'. Ze waren welkom 
maar lazen geen Nederlandse 
dagbladen. De Parool oplage 
daalde. 

Hoofdredacteur Sandberg ver
dween in de VUT, ik kwam. Van 
dat popular quality-gedoe wilde 
ik af. Het Parool moest een prik
kelende krant worden voor 
gewone en andere Amsterdam
mers. En voor iedereen elders 
met belangstelling voor Amster
dam . Ik was de weg naar de hel 
ingeslagen. De hoofddirectie 
dwong me tot drastisch bezuini
gen, elke keus voor Amsterdam 
betekende schrappen elders, er 
was geen geld voor nieuwe redac
teuren, een deel van de zittende 
redactie saboteerde. Voor hen 
was vrijwel niets des Parools. De 
fotografen Toussaint en Van der 
Elsken niet, columnist Jan 
Vrijman niet, de jongerenpagina 
Goochem niet en ik al helemaal 
niet. Als Paroolredacteur kun je 
ook zonder talent arrogant zijn . 

Het resultaat was ernaar. Het 
Parool schoot tekort als landelij
ke krant en een interessante krant 
voor iedereen met belangstelling 
voor Amsterdam werd ' t niet. De 
oplagedaling zette zich versneld 
door. Zeven jaar heeft m'n 
gemodder geduurd, toen ver
dween ik en in 1988 kwam Van 
der Zee. 

Met Van der Zee kwam een 
nieuwe wending. Niks Amster
damse krant voor gewone en 
andere mensen, het vizier werd 
nu gericht op een in Amsterdam 
gevestigde, landelijk verkrijgbare 
kwaliteitskrant. De hoofddirectie 
gaf hem de financiële injectie 
die bij mij was wegbezuinigd . 
De buitenlandcorrespondenten 
kwamen terug, de parlementaire 
redactie werd versterkt. Van der 
Zee 'hergaf de Paroolredactie 
haar waardigheid' en Het Parool 
een nieuw journalistiek prestige. 
Maar de extra investeringen wer
den niet terugverdiend. En in 
1996 verdween Van der Zee en 
kwam Van Nieuwkerk. 

Een nieuwe hoofdredacteur, 
een nieuwe wending. Van 
Nieuwkerk richt zich weer op 
Amsterdam, Het Parool wordt 
een Amsterdamse quality paper. 

De Parool redactie mag haar her
wonnen waardigheid niet op
nieuw verliezen en de krant moet 
het journalistieke prestige behou
den. Van Nieuwkerk moet ook 
bezuinigen, als ik vijftien jaar eer
der. Hij is niettemin optimistisch 
over de afloop. Ik niet. 

Kansen 

Van Nieuwkerks ' perspectieven 
zijn somber. Het klimaat waarin 
Het Parool opereert is harder dan 
voorheen, zijn startpositie moei-
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!ijker dan die van zijn voor
gangers. Omstreeks 198 3 stipu
leerde de hoofddirectie van 
Perscombinatie dat elke titel, op 
termijn, moest bijdragen aan de 
winst van de onderneming. Het 
Parool heeft nooit aan die eis vol
daan. Inmiddels heeft PCM de 
No u overgenomen en zijn Volks
krant, Parool, Trouw, NRC 
Handelsblad en Algemeen Dag
blad in een hand. De hoofddirec
tie staat verder van de dagbladen, 
de rendementseis wordt eerder 
verscherpt dan gerelativeerd. 2 

Het maakt de positie van Het 
Parool er niet eenvoudiger op. 
Volkskrant, Parool en N R c 
Handelsblad zijn concurrenten 
op de Amsterdamse markt, het 
A o en Trouw zijn er niet erg 
belangrijk. Tussen Volkskrant en 
Parool zijn de verhoudingen 
beter dan voorheen, al was het 
maar omdat beide in Amsterdam 
gestationeerde kranten een geza
menlijke Rotterdamse vijand 
hebben. Maar op de Amster
damse markt blijven Volkskrant 
en Parool elkaars concurrent. 
Nog moeilijker is de verhouding 
tussen Parool en N R c Handels
blad. 

Van N R c Handelsblad heeft 
Het Parool niets te verwachten. 
Al ten tijde van het Handelsblad 
hadden beide redacties weinig 
contact, het is er na de overname 
van de No u niet beter op gewor
den. De N RC Handelsblad
leiding begon onmiddellijk te 
mekkeren over de Paroolver
liezen. NRC Handelsblad heeft 
dan ook geen enkel belang bij een 
herlevend Parool. Dat zou de 
Rotterdamse krant in Amster
dam lezers kosten . 

De concernleiding heeft Het 
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Parool nog 'een aantal jaren' 
gegeven. De kans dat de krant in 
die periode uit de rode cijfers 
komt is gering. Geen moeilijker 
markt dan de Amsterdamse, waar 
de concurrenten (ook Telegraaf\ 
Nieuws van de Dag) over elkaar 
buitelen. Ook het tijdstip van 
verschijnen is ongunstig . 'Al 
maak je de beste krant van Neder
land', somberde de Parool
uitgever in r 9 8 5, 'je redt het niet 
op de avondmarkt'. Hij presen
teerde een duur plan voor een 
all-daypaper dat de hoofddirec
tie-PC, na twee jaar aarzelen, 
naar de prullenmand verwees. Er 
is sindsdien niet meer over 
gesproken. 

Nog een paar (vier?) jaar en de 
concernleiding neemt een beslis
sing. Draait de krant quitte of 
maakt zij winst dan blijft Het 
Parool bestaan. Blijft de krant 
verliesgevend dan lijkt opheffing 
onvermijdelijk. Er is een argu
ment tegen . Bij verdwijnen van 
Het Parool lijdt de concernlei
ding prestigeverlies. De voorma
lige verzetskrant heeft misschien 
te weinig lezers, de aoodwill bleef 
groot. Het opheffen van de titel 
zal met veel ruis gepaard gaan. 

Het emotionele argument zal 
het afleggen tegen financieel
economische overwegingen. De 
concernleiding moet schulden 
aflossen, gemaakt bij de peperdu
re overname van de NOU. De 
keus lijkt niet moeilijk. Versneld 
aflossen ligt meer voor de hand 
dan blijvend geld storten in de 
Amsterdamse slokop. Dan is er 
de kwestie van de perscapaciteit. 
Het Parool maakt er overdag 
gebruik van. Sinds de overname 
door PCM van de NOU is Het 
Parool als dag-drukorder echter 

niet meer nodig. De dagcapaciteit 
van de nieuw te bouwen pers kan 
dan gebruikt worden voor de 
Amsterdamse editie van N R c 
Handelsblad, die nu nog buiten 
het concern gedrukt wordt. Het 
derde argument voor opheffing is 
enigszins speculatief. Vermoed 
wordt dat de meeste Parool
lezers, als hun krant verdwijnt, 
hun heil niet zoeken bij 
Telegraaf\Nieuws van de Dag 
maar bij Volkskrant of N R c 
Handelsblad. De lezers blijven 
dan onder de hoede van Pc M. Dat 
is goed voor de winstmarges van 
die dagbladen en dus voor het 
concern. 

De voortekenen voor Het 
Parool waren gunstiger geweest 
als in alle rust, dus zonder drasti
sche bezuinigingen, gewerkt had 
kunnen worden aan de formule 
WlJZlgmg. Onder de huidige 
omstandigheden zal hoofdredac
teur Matthijs van Nieuwkerk, om 
met zijn Parool te overleven, niet 
genoeg hebben aan optimisme en 
originaliteit. Een forse dosis 
geluk is onontbeerlijk. 

Volkskrantaroei verklaard 
De Volkskrant is de successtory 
van Perscombinatie. De krant 
had 't moeilijk, toen PC in 1968 
ontstond, sinds het begin van de 
jaren zeventig is haar positie 
alleen maar beter geworden. 
Jaarlijks groeit de oplage, nog 
steeds lijkt het plafond niet 
bereikt. Terecht mag worden 
gesproken van het 'mirakel van 
de Wibautstraat'. Het had mij 
althans niet verbaasd als de katho
lieke Volkskrant de deconfessio
nalisering niet had overleefd en, 
met De Tijd en De Maasbode, ten 
onder was gegaan. 
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In Socialisme &. Democratie is 
onlangs een verklaring3 voor het 
Volkskrant-succes aangedragen. 
'ln plaats van verzuiling', schrijft 
de auteur, 'kwamen de politieke 
en culturele modes'. Omdat 'de 
Volkskrant daarin nog commer
cieel succesvol werd ook' kwam 
bij hem 'het akelige vermoeden 
op dat voor een succesvolle jour
nalistiek een zekere "hoerigheid" 
jegens maatschappelijke modes 
blijkbaar onvermijdelijk is.' De 
auteur, 'die de journalistiek lief
heeft' vond dat 'geen prettige 
conclusie'. Zo is 't maar net. Of 
toch niet? Mij lijken overwegin
gen en conclusie eerder malicieus 
dan juist. De ingewikkelde relatie 
tussen sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen ('politieke en 
culturele modes'), de neerslag 
ervan in kranten en commercieel 
succes, is te lapidair afgedaan om 
overtuigend te zijn. Behalve wel
licht bij een verouderend Parool
gezelschap+ waar schimpscheu
ten richting de Volkskrant er nog 
steeds ingaan als Gods woord in 
de ouderling. 

Dat het allemaal wat gecom
pliceerder is gegaan toont Frank 
van Vree in zijn 'journalistieke 
geschiedenis van de Volkskrant' 
overtuigend aan. Inderdaad 
weerspiegelde de Volkskrant in 
de jaren zestig de religieuze en 
politieke ontwikkelingen in 
katholieke kring ('volgde de 
mode'). Maar dat de redactie 
daarin overtuigend was kwam 
doordat deze processen zich ook 
afspeelden bij gezichtsbepalende 
redacteuren en medewerkers 
zelf. Nederlandse katholieken 
maakten zich los van paus en 
KVP, katholieke Volkskrant-
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redacteuren verloren hun geloof 
en wendden zich tot PPR en 
PvdA. De Volkskrantredactie 
was volger en leider, spreekbuis 
en woordvoerder. 

De omslag resulteerde bij de 
Volkskrantredactie tot bijna 
extreem-democratische verhou
dingen. De katholieke redacteur 
van de Volkskrant was, in dubbe
le zin, aan straf-hierarchische 
verhoudingen ondergeschikt 
geweest. De Kerk van Rome 
stond haar dienaren in zaken des 
geloofs weinig bewegingsvrijheid 
toe, hoofdredacteur Lücker 
regeerde zijn krant niet alleen 
met een voortreffelijk-journalis
tiek Fingerspitzengifühl, maar ook 
met harde hand. De redacteuren, 
die met Rome gebroken hadden 
en Lücker hadden weggewerkt, 
waren niet bepaald genegen zich 
in nieuwe hiërarchische verhou
dingen te schikken. Hun nieuwe 
hoofdredacteur, de diplomatieke 
en beminnelijke Jan van der 
Pluijm, gaf zijn redactie daarbij 
niet alleen alle ruimte, hij verde
digde de 'nieuwe' Volkskrant 
hartstochtelijk tegen een Pc

directie die, zeker aanvankelijk, 
weinig sympathiek stond tegen
over wat zij zag als redactionele 
fratsen. Ook in dit opzicht was de 
Volkskrantredactie niet slechts 
volger van processen in een 
democratiserende buitenwereld, 
maar schiep zij onderlinge ver
houdingen die bij de neo-demo
craten op sympathie konden 
rekenen. 

Zo werd de identiteisverande
ring5 van De Volkskrant een 
springplank voor nieuwe groei, al 
heeft de redactie daarbij het 
geluk, dat essentieel is voor suc-

ces, aan haar kant gehad. Als een 
krant verandert gaat dat altijd 
met lezersverlies gepaard. De 
aanwas van nieuwe lezers biedt 
daarvoor niet steeds meteen vol
doende compensatie. Het Volks
krant-geluk was dat haar traditio
neel-katholieke lezers weinig uit
wijkmogelijkheden hadden. Met 
De Tijd en de Maasbode hadden 
ze op intellectuele en/ of geloofs
gronden betrekkelijk weinig ver
wantschap, terwijl die kranten 
nog aan de rand van de ondergang 
stonden ook. Bovendien zou de 
veranderende Volkskrant niet 
alleen interessant blijken voor 
(ex)katholieke jongeren. De ra
dicalisering kreeg omstreeks de 
jaren zeventig vooral veel studen
ten in haar greep. Zij herkenden 
zich meer in de veranderende 
Volkskrant dan in Het Vrije Volk 
of Het Parool. 

Een aantrekkelijk (en com
mercieel belangrijk) neveneffect 
was dat de Volkskrant zich 
ontwikkelde tot marktleider in 
de sector personeelsadvertenties 
voor overheid en zachte sector. 
Bij veel jong-radicale hoger opge
leiden was het bedrijfsleven uit, 
en waren functies bij overheid en 
zachte sector in de mode. Was 
dat een reden om personeels
advertenties in die sectoren in de 
Volkskrant te plaatsen, de 
omstandigheid dat die adverten
ties in De Volkskrant stonden 
maakte voor sollicitanten in die 
sector het kopen van de Volks
krant bijna een verplichting. De 
zaterdagkrant van de Volkskrant 
zou daar het meest van pro
fiteren. De omvang ervan steeg 
bijna even snel als het aantal 
verkochte exemplaren. 
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De martelsans van Het Parool 
Biedt Van Vree's studie een hel
der inzicht in de geslaagde meta
moifose van de Volkskrant, de 
schitterende, veel omvangrijker 
studie van Gerard Mulder & Paul 
Koedijk over het naoorlogse 
Parool benadrukt veeleer het 
onvermogen van Het Parool om, 
indien noodzakelijk, te verande
ren. 6 Naast elkaar gelezen bieden 
beide boeken een voortreffelijk 
inzicht in de naoorlogse pers
en politieke geschiedenis. Het 
Parool, hoewel formeel en feite
lijk onafhankelijk, stond decennia 
lang voldoende dicht bij de PvdA 
om te garanderen dat haar histo
rie nauw met die van de na
oorlogse sociaal-democratie ver
knoopt is. KVP-fractieleider 
Romroe fungeerde overigens 
jarenlang als politiek horfdredacteur 
van de Volkskrant. Pas toen de 
katholieke arbeidersbeweging in 
conflict kwam met de KVP ont
stond de ruimte waarin de identi
teitsverandering van de Volks
krantmogelijk werd. 

Aanvankelijk hoopten Mulder 
& Koedijk, die hun studie in 
opdracht van de Stichting Het 
Parool verrichtten, de hele perio
de na de Tweede Wereldoorlog 
voor hun rekening te nemen . 
Daarmee zou de Paroolhistorio
grafie (Madelon de Keizer schreef 
over Het Parool in de oorlog) vol
tooid zijn. Helaas stopt hun 
relaas, afgezien van een samen
vattende epiloog over de laatste 
periode, bij de totstandkoming 
van de Perscombinatie. Dat is op 
zichzelf zo erg niet, een nog dik
ker boek was onhanteerbaar 
geworden, ware het niet dat 
gevreesd moet worden dat het 
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vervolg nooit zal verschijnen. 
Zulke diepgravende studies 
komen niet tot stand zonder 
ruimhartige financiële steun en 
de Stichting Het Parool lijkt 
(alleszins begrijpelijk overigens) 
van oordeel inmiddels meer dan 
genoeg te hebben bijgedragen. 
Hoogstens zijn daarom nog (klei
nere) monografieën te verwach
ten, zoals Mulders portret van 
Wim van Norden, geschreven ter 
gelegenheid van diens tachtigste 
verjaardag. Van Nordens' ver
diensten rechtvaardigen zo'n 
publicatie en niemand kan die 
beter schrijven dan Gerard 
Mulder . Toch vind ik het jammer 
dat hij zich eraan bezondigd heeft. 
Wie een verjaardagscadeau 
schrijft, hoe integer bedoeld ook, 
legt zichzelf natuurlijkerwijs 
beperkingen op en kan de verlei
ding tot retouche niet altijd weer
staan. Van Nordens' portret is 
geen hagiografie geworden, maar 
Mulders' kritische understatements 
hadden hier en daar wel wat stevi
ger mogen worden aangezet. 

Teloorgang van lokale edities 
Doordat Mulder & Koedijks' 
Paroolboek een onvoltooide 
symfonie blijft ontbreekt de 
mogelijkheid de oorzaken van 
Paroolstagnatie en- achteruitgang 
en Volkskrant-bloei met elkaar te 
vergelijken. De daling van het 
aantal Paroolabonnees voor 1970 
is makkelijk te verklaren. Lokale 
Parool-edities (onder andere 
Haagsch Dagblad en Dagblad voor 
Amerifoort) werden afgestoten of 
leidden een kwijnend bestaan; ze 
moesten het afleggen tegen de 
'echte' regionale concurrenten. 
Ook zou de 'uitruil' van Parool-

en Vrije Volkabonnees7 op een 
mislukking uitlopen. Tot zover 
geen probleem. Een verklaring 
voor de achteruitgang in de vol
gende periode is echter veel 
moeilijker. Van den Bergs ' sug
gestie, hij zoekt het (zij het voor
zichtig) in de 'bijna hardnekkige 
en antimodieuze houding van Het 
Parool' 8 , valt niet overeind te 
houden. Want al was Het Parool 
door de jaren heen inderdaad 
consequent anti-communistisch 
en pro-Amerikaans, de leiding 
van het blad heeft na 1 9 7 o te vaak 
geprobeerd de identiteit van de 
krant te veranderen om haar 
ervan te verdenken niet wend
baar te willen zijn. 

Een aantal van de oorzaken 
voor de Parool-misère heb ik 
hierboven al gegeven. Nergens in 
Nederland is de concurrentie 
moordender dan in Amsterdam, 
de concurrentiestrijd in Amster
dam is een permanente twee
frontenoorlog (tegen popu/ars als 
Telegraaf/Nieuws 'Van de Dag en 
tegen qualitypapers als Volkskrant 
en N R c Handelsblad). Leunt Het 
Parool in de ene richting dan ver
liest het lezers in de andere rich
ting, leunt de krant de andere 
kant op dan vliegen lezers de ene 
kant de deur uit. Het verschij
ningstijdstip is voor een krant als 
Het Parool ongunstig. Het Parool 
verloor duizenden lezers aan de 
overloop, terwijl de nieuwe 
Amsterdammers wel wat anders 
te doen hadden dan zich op Het 
Parool te abonneren . 

Deze en dergelijke verklarin
gen laten zich moeiteloos uit de 
mouw schudden. Beslissend lijkt 
mij echter dat veel Parool
redacteuren sinds 1970 niet echt 
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in hun eigen krant geloofd heb
ben. Gedeeltelijk uit een over
schatting van 'Het Parool van 
toen' dat nooit meer te over
treffen zou zijn, voor een deel 
ook uit zelfoverschatting. Maar 
vaker omdat zij eigenlijk evenmin 
bij een popular, een quality pop u lar 
als bij een echt-Amsterdamse 
krant wilden werken. Behalve in 
de periode Van der Zee, die de 
Paroolredactie haar waardigheid 
hergaf door haar de illusie te ver
schaffen dat Het Parool als lande
lijke kwaliteitskrant nog kansen 
maakte, waren veel Paroolredac
teuren diep-ongelukkig over de 
wendingen richting Amsterdam 
die steeds gepaard gingen met 
pogingen tot popularisatie. En 
met Sombermansen valt oorlog 
noch concurrentieslag te winnen. 

WOUTER GORTZAK 

Oud hoifdredacteur van Het Parool 
(1981-1988) 

Ons belangrijkste 
buurland 

Ger Verrips bespreekt: 

Frits Boterman & Willem Melching: 

De Duitse Phoenix. De geschiedenis van 

Duitsland in de twintigste eeuw. 

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 

1996. 

Duitsland herrijst bij herhaling als 
dominerende mogendheid op het 
Europese continent. De inleiding 
van Boterman en Melching sug
gereert, evenals de Phoenix in de 
titel van dit boek, dat hun a~
dacht vooral zou uitgaan naar de 
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Noten 
1 . 'Mijn krant had naar mijn smaak een 
te laag soortelijk gewicht', zei Sandberg 
me, toen hij me, adequaat, hoffelijk en 
geestig, bij Het Parool inwerkte. 
2. De overname vandeN oudoor PCM 

ziet Gerard Mulder in Wim van Narden, 
Portret van een courantier als Van Nordens' 
magnum opus: ' de creatie van een dag
bladuitgeverij die niet het maken van een 
zo groot mogelijke winst als einddoel 
heeft, maar het voortbestaan van zoveel 
mogelijk verschillende kranten' . (t.a.p. 
blz. 1 4). Ook het boek over Het Parool 
sluiten Mulder& Koedijk in die geest af. 
'De hoge idealen zijn overgegaan op() 
PCM Holding. ' (t.a.p. blz. 528) Dat 
Mulder daarmee Van Nordens' ideaal 
omschrijft wil ik best geloven. Maar dat 
de uitkomst zo ondubbelzinnig is betwij
fel ik. De overname was waarschijnlijk 
onvermijdelijk om het overleven van 
afzonderlijke dagbladtitels, dankzij 
synergie-voordelen, op langer termijn te 
garanderen. Maar ook al is Pc M geen 
Elsevier, dat inderdaad naar hoger winst
cijfers streeft dan bij dagbladen te reali
seren zijn, sinds zij bijna alle landelijke 
bladen in handen heeft, zal zij de rende
mentseisen aan de afonderlijke titels 
ongetwijfeld opschroeven. Wijlen Jan 
Meijer, een van de oprichters van Het 
Parool, zag zelfs in een bescheiden ren
dementseis de doodsteek voor 

factoren die dit mogelijk maakten 
en naar de vraag 'hoe deze 
gebeurtenissen in Duitsland wer
den gezien en ervaren'. Dit is 
echter niet het geval maar daar 
staat tegenover dat aan de min
stens zo dringende behoefte om 
de beschikking te krijgen over 
'een handzaam overzicht van de 
meest opmerkelijke gebeurtenis
sen in Duitsland in deze eeuw' op 
uitstekende wijze tegemoet is 
gekomen. 

Het onderwerp is volop actu
eel. In de korte tijd na het vol
tooien van dit boek vonden brede 
en felle discussies over het Duitse 
verleden plaats naar aanleiding 

Het Parool. 'Een Parool dat niet mee
waait met de waan van de dag', zei hij me 
omstreeks 1983, 'zal soms succesvol zijn 
maar meestal financieel marginaal opere
ren . ' 
3-J .Th.J. van den Berg. Overle'!fi de 
journalistiek de nieuwe media? s &..o, 54, 
nr. 5- 1997. Blz.195\ 6. 
4· Van den Bergs' tekst was de bewer
king van een lezing, uitgesproken bij het 
afscheid van prof. dr. H. Daalder als lid 
van van het bestuur van de Stichting Het 
Parool. 
5. In een door de Pc -directie (overigens 
om andere redenen) betwiste identiteits
verklaring staat dat De Volkskrant ' is 
voortgekomen uit de katholieke arbei
dersbeweging. Mede daarom wil zij 
vooruitstrevend zijn en vooral opkomen 
voor verdrukten en ontrechten. ()In het 
bijzonder beoogt zij ontwikkelingen te 
bevorderen die een belofte inhouden 
voor een menswaardiger samenleving.' 
Van Vree, blz. 149 . 
6. J. Th. J. van den Berg spreekt in dit 
verband over 'de bijna hardnekkige en 
antimodieuze houding van Het Parool. 
s &..o, t.a .p. blz 195 
7. Omdat Het Vrije Volk zich in 1970 op 
Rotterdam terugtrok en het Rotterdams 
Parool was opgeheven werd besloten tot 
uitruil van abonneebestanden. Mulder & 
Koedijk, blz.52o 
S.s&..o. T .a.p. blz . 195. 

van het onderzoek van de Ameri
kaanse politicoloog Goldhagen 
over de verantwoordelijkheid 
van de rassenvervolging en kwa
men, nog recenter, schokkende 
onthullingen over de Zwitserse 
steun aan Hitier-Duitsland - het 
aandeel van de Zwitserse indus
trie in de wapenvoorziening van 
het oorlogvoerende Duitsland en 
het aandeel van de Zwitserse ban
ken in de kredietverlening aan de 
economie van het Derde Rijk, de 
beroving van de Europese joden 
en de financiering van het na-oor
logse Wirtschaftswunder in de 
Bondsrepubliek. Maar omdat 
Boterman en Melching zich aan 
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de hoofdlijnen in de Duitse histo
rie hebben gehouden zal dit waar
schijnlijk nog enige tijd weinig af 
kunnen doen aan de actualiteit 
van het boek. 

Slechts enkele kritische op
merkingen lijken me gerecht
vaardigd. Hoewel de auteurs 
zowel van de zware geboorte
weeën als van de hevige stervens
nood van de republiek van 
Weimar (1919- 1933) - amper 
veertien jaar tussen het keizerrijk 
en nazirijk -een scherp en leven
dig beeld geven lijkt mij hun kri
tiek op de voornaamste stichter 
en de eerste president, de sociaal
democraat Friedrich Ebert al te 
stellig geformuleerd. Deze is 
mogelijk wat te gemakkelijk 
overgenomen van de Duitse his
torici en retorici die tijdens het 
academische nakaarten tot dusver 
het antwoord schuldig bleven op 
vragen naar concrete alternatie
ven voor de politieke en militaire 
gezagsdragers die daadwerkelijke . 
bestuurlijke verantwoordelijk
heid droegen en zich niet konden 
verbergen achter sluiers van alge
meenheden. Maar de voornaam
ste factor in de de lotgevallen van 
deze republiek - de eerste 
Westerse democratische staats
vorm die Duitsland kende -
wordt duidelijk en terecht, zon
der dubbelzinnige uitleggingen 
en reserves, aangewezen: de con
servatieve politieke elite, 'die 
nooit gewend was in democrati
sche zin problemen op te lossen 
en compromissen te sluiten'. 
Deze oude kaste van staatsambte
naren en Pruisische grootgrond
bezitters die met de grote ban
kiers en industriële bewindvoer
ders 'dacht met de populistische 
nazi-beweging haar positie veilig 
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te stellen. Het waren vooral deze 
conservatieve tegenstanders van 
Weimar die uit domheid, onder
schatting van het nazisme, mis
plaatste eigenwaan, zelfover
schatting, angst en eigenbelang 
de democratie hadden onder
mijnd.' 

Er is in de schets van de onder
gang van Weimar dunkt me wel 
erg weinig aandacht besteed aan 
de sociale en de politieke uitwer
king van de economische crisis op 
de grote massa van de Duitse 
arbeidersklasse en op de midden
groepen vergeleken met de 
belangstelling voor de opstelling 
van intellectuelen die voor de 
loop der gebeurtenissen van mar
ginale betekenis zijn geweest. 

Maar op de slotconclusie van 
Boterman en Melching bij dit 
belangrijke hoofdstuk in de 
Duitse historie is nauwelijks iets 
af te dingen: 'De Weimar-repu
bliek ging ten slotte te gronde aan 
een overbelasting op allerlei 
gebied die de natie hopeloos ver
deelde: economische crisis, een 
slecht functionerend politiek sys
teem dat legitimiteit miste, de 
last van een verloren oorlog en 
van 'Versailles', maar vooral aan 
de onderschatting van Hitier, die 
wijselijk zijn belangrijkste plan
nen nog achter had gehouden.' 

Het Derde Rijk 
Dat heel het Duitse bedrijfsleven, 
de openbare ordediensten en de 
strijdkrachten tot zeer kort voor 
het einde van de oorlog nog goed 
bleven functioneren was vooral 
te danken aan de kwaliteit en de 
inzet van de traditionele Duitse 
staatsbureaucratie en een zeer 
groot deel van de maatschappelij
ke elite alsmede van de algemene 

meegaandheid van de bevolking 
in een racistische politiestaat als 
het Derde Rijk. 

Ook met betrekking tot het 
Derde Rijk dat de nationaal
socialisten stichtten na de onder
gang van de republiek van 
Wei mar en de catastrofe van de 
Tweede Wereldoorlog geven 
Boterman en Melching een bon
dig, overtuigend beeld. Naar 
mijn inzicht wordt Adolf Hitier 
door hen echter te veel gezien als 
een 'man die wist wat hij wilde' 
en slechts 'op de mogelijkheid 
van de uitvoering van zijn plan
nen wachtte' (p 1 1 3) en te weinig 
als de door volstrekt irrationele 
obsessies gedreven agitator en 
terrorist, die in de ruimte die 
hem toentertijd werd gelaten, 
eerst op het politieke toneel in 
Duitsland en vervolgens in het 
vooroorlogse Europa, vóór alles 
een roekeloos opportunist en 
improvisator bleek te zijn. 

Bij de poging het rabiate anti
semitisme van Hitier persoonlijk 
te verklaren blijft diens provin
ciale Oostenrijkse achtergrond 
buiten beeld, waardoor de 
nadruk dunkt mij al te eenzijdig 
valt op de revanchistische politie
ke agitatie tegen zogeheten 
'joods-bolsjewistische' complot
ten die verantwoordelijk werden 
gesteld voor de Duitse capitulatie 
in 1 9 1 8, welke na de Eerste 
Wereldoorlog niet alleen door 
zijn kop spookte. Ik miste op de 
literatuurlijst van Botermans en 
Melching de op dit punt verhel
derende studie van Eugene 
Davidson: The MakinB if Ado!f 
Hitier ( 1 977). 

De opbouw van de inmiddels 
veertig jaar oude Bondsrepubliek 
wordt eveneens overzichtelijk 
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in beeld gebracht, al hebben 
geschiedschrijvers hier weinig 
resultaten beschikbaar van · histo
risch onderzoek naar enkele 
belangrijke maar nog altijd enigs
zins in het schemerduister geble
ven momenten - bijvoorbeeld 
met betrekking tot het beleid van 
de verschillende bezettings-auto
riteiten vanaf 1945, de ontbre
kende denazificatie van het justi
tieapparaat, het snelle herstel van 
de grote banken en industriële 
ondernemingen en de opbouw 
van de democratische partijen. 

Een enkele keer wordt het 
betoog ontsierd door slordige 
formuleringen. Zo wordt in de 
slotalinea gezegd: 'Behalve twee 
wereldoorlogen is op Duitse 
bodem ook nog eens tweemaal 
een dictatuur ontstaan: het natio
naal-socialisme en het neestali
nisme van de ooR.' In werkelijk
heid ontstond , zoals in voorgaan
de hoofdstukken werd aan
gegeven, alleen de Tweede We
reldoorlog 'op Duitse bodem' en 
kan alleen van het nationaal
socialisme worden gezegd dat het 
op Duitse bodem is 'ontstaan' -
de ooR werd er ingericht door de 
Sovjet-Unie. 

De zowel in de binnenlandse 
als in de buitenlandse politiek bij-

s &..o 7/8 '997 

BOEKEN 

zonder ingewikkelde periode, 
waarin Heirnut Schmidt als kan
selier moest opereren is helder en 
kernachtig weergegeven. Al 
wordt het door de auteurs niet 
met zo veel woorden gezegd, het 
zal de lezer niet ontgaan, dat zich 
in die tijd een interessant histo
risch keerpunt aftekende: onder 
leiding van een sociaal-democraat 
bleef Duitsland een trouw en 
onwrikbaar partner in het NA va
bondgenootschap. Tegelijkertijd 
nam de regering Schmidt het 
voortouw bij de zeer kritische 
opstelling van West-Europa 
tegenover de politiek van de 
Verenigde Staten. Dit was een 
vervolg op de Ostpolitik die de 
eerste sociaal-democratische 
kanselier, Willy Brandt, had 
ingezet. Deze periode is totnutoe 
de enige succesvolle in heel het 
bestaan van de sPo geweest; voor 
het eerst bleek de sociaal-demo
cratie opgewassen tegen de grote 
problemen waarvoor zij in de 
buitenlandse politiek van Duits
land werd gesteld . 

Gezien de beoogde opzet van 
het boek, is het begrijpelijk dat er 
geen aandacht werd gewijd aan de 
historische, culturele en politieke 
verscheidenheid van diverse 
deelstaten van de federale 

Bondsrepubliek. Gezien de bete
kenis die de auteurs hechten aan 
goed begrip van de plaats van 
Duitsland in Europa blijft het 
jammer dat er ook geen ruimte 
kon worden gevonden voor de 
bijzondere betrekkingen tussen 
Duitsland en de landen en streken 
die tot het Duitse taalgebied 
behoren of anderszins tot de 
invloedssfeer van Duitsland in 
Europa kunnen worden ge~e
kend. 

Men leze mijn opmerkingen 
echter meer als aanvullend 
bedoelde kanttekeningen dan als 
zwaarwegende kritiek. In De 
Duitse Phoenix bieden Boterman 
en Melching in kort bestek een 
voortreffelijke, vlot leesbare 
samenvatting van één van de 
allerbelangrijkste en meest com
plexe hoofdstukken in de 
geschiedenis van Europa in de 
twintigste eeuw. Het is een even
wichtig verhaal geworden dat 
nergens nodeloos gecompliceerd 
wordt gemaakt maar ook nergens 
in oppervlakkigheid vervalt. Het 
verdient, hopelijk vooral ook via 
het onderwijs, een groot lezers
publiek. 

GER VERRIPS 

Schrijver en redacteurs &.P 
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Niet boos, wel een 
beetje verdrietig 

Joop van Holsteyn bespreekt: 

N.P.G.W.M. Kramer e.a. (red.), 

Politieke marketing: winst '!f verlies?, Den 

Haag: sou Uitgevers, 1996. 

De opdracht van vorige keer was 
Politieke marketins: winst tf verlies? 

Ik heb al jullie opstellen gelezen 
en zal aangeven wat ik ervan 
vond. Maar ik moet wel alvast 
zeggen: het viel me niet echt 
mee. Dat zal zo dadelijk duidelijk 
worden. Een algemene opmer
king vooraf. Waarom denken jul
lie nou eigenlijk dat ik een bepaal
de opdracht geef? Het is de 
bedoeling dat het opstel daar dan 
ook over gaat! Dus over politieke 
marketing en wat dat inhoudt en 
betekent, en als het even kan ook 
nog over de vraag of de eventuele 
(op )komst van zoiets als politieke 
marketing positief of negatief 
beoordeeld moet worden. 

Laat ik beginnen met een heel 
redelijk opstel. Scholten, jij hebt 
een aardig en informatief stuk 
geschreven. Je gaat in op het 
begrip politieke marketing, ziet 
daarvan als kern 'het centraal 
stellen van de markt, niet van het 
product' (p. 2 3), en mede naar 
aanleiding van ontwikkelingen in 
Amerika (in het bijzonder de ver
kiezingscampagne van Clinton 
van I992) wordt ingegaan op de 
relevantie en implicaties ervan 
voor Nederland. In zijn The 

Marketins tf the President: Politica/ 

marketins as campaisn strateBY 

(London, 1 994) heeft Newman 
de onvermijdelijke en wereldwij
de opkomst van de marktgerichte 
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benadering op politiek terrein 
geschetst. En jij gaat na of de uit
eenlopende argumenten die hij 
hiervoor aanvoert op Nederland 
van toepassing zijn, nu of in de 
nabije toekomst. Bij die argu
menten gaat het onder meer om 
de ineenstorting van het commu
nisme in Europa, de permanente 
beschikbaarheid van allerhande 
informatie en snelle groei van 
informatie- en communicatie
technologie, en de afwachtende 
of zelfs wantrouwige houding van 
het electoraat ten aanzien van 
partijen en politici. Bij de behan
deling van de vraag of sprake is 
van een onvermijdelijke opmars 
van de politieke marketing 
besteed je uiteraard aandacht aan 
de zogenaamde elektronische 
snelweg en de (on)mogelijkheid 
van zoiets als een teledemocratie. 
De afronding van het verhaal 
bevat een in algemene termen 
niet zo gedurfde voorspelling, 
waarin N ewman in voorzichtige 
bewoordingen wordt bijgeval
len: 'Politieke marketing en de 
elektronische snelweg zullen de 
komende jaren politieke besluit
vormingsprocessen in het alge
meen en verkiezingen in het bij
zonder een gedaantewisseling 
doen ondergaan. ' (p. 3 o) De 
euforie die deze voorspelling bij 
een enkeling zou kunnen veroor
zaken wordt echter direct gerela
tiveerd . Werd immers niet ooit 
verwacht dat met de komst van 
radio en televisie de gouden eeuw 
van de democratie aanstaande was? 

Kramer, Van Nuijsenberg en 
De Vries, jullie verdienen een 
standje. Drie opstelletjes over 
politieke communicatie (in het 
buitenland) - is dat hetzelfde als 
politieke marketing? nee toch 

zeker! - maar wees eerlijk, wat 
heb ik ervan opgestoken? Niet zo 
veel. Van Kramer iets over de 
weinig heuglijke wittebroodswe
ken van Clinton begin I993, de 
electorale tikken die de 
Democraten in I 994 kregen en 
de daaropvolgende wederopstan
ding van Clinton. Van Van 
Nuijsenberg iets over de Duitse 
verkiezingen van I 9 94 en de cam
pagne die 'vermoedelijk meer 
dan ooit om de 'persoonlijkhe
den" (p.43) draaide. En van De 
Vries iets over politiek in België 
en de campagne en verkiezingen 
van I 9 9 5. Maar geen van drieën 
gaan jullie serieus in op de stand 
van zaken met betrekking tot 
politieke communicatie, laat 
staan politieke marketing, laat 
staan de beoordeling van die 
stand van zaken in de beschreven 
landen. Volgende keer graag 
meer diepgang, en vooral ook een 
verhaal over het opgegeven 
onderwerp. 

Provinciale politiek 

Inderdaad, Tiddens en Kauer, je 
mag spreken van het verdriet van 
de provincie als je ziet hoe krach
tig de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten door nationale 
factoren en actoren worden 
gedomineerd. Jullie schets van de 
rol die politieke communicatie 
(!) kan spelen bij het verkleinen 
van de afstand tussen de provin
ciale politiek en de kiezers is niet 
onaardig. Er zou moeten worden 
begonnen 'met het positioneren 
van de provincie bij de kiezer' 
(p .62), terwijl de verkiezings
campagne moet worden verbe
terd (meest concrete suggestie: 
volplakken van de verkiezings
borden). De selectie van provin-
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ciale bestuurders moet worden 
(her)bezien, terwijl nationale 
politici een bescheidener of in 
ieder geval andere rol dienen te 
spelen, en de massamedia op 
eigen wijze aan de Statenverkie
zingen aandacht moeten beste
den. Zoals jullie in de conclusie 
opmerken: 'Om de provincie 
juist meer gezicht te geven, moet 
de oplossing worden gezocht in 
de communicatie rondom de 
provinciale politiek. Provinciale 
politici moeten aan de slag met 
een intensief integraal communi
catieplan.' (p.65) Ik zou zeggen, 
werk dit algemene idee uit in een 
praktisch en uitvoerbaar plan. En 
wees een beetje voorzichtig met 
al dat jargon. Voor je het weet 
wek je de indruk dat die dure 
woorden toch vooral moeten 
verhullen dat de concrete inhoud 
van het een en ander aan de mage
re kant is. 

En dan Pauw en Mathies. Jullie 
dachten zeker dat een interview 
met politici een makkelijke 
manier was om het opstel af te 
krijgen!? Dan kan best zijn, maar 
hadden jullie niet kritischer met 
die mensen moeten omgaan? 
Vooral jij, Pauw, hebt je in dat 
rondetafelgesprek met de heren 
Dijkstal en Van Boxtel en 
mevrouw Lodders lelijk in de 
luren laten leggen. Heb je echt 
niet gemerkt dat ze weliswaar 
allerlei opvattingen verkondigen, 
maar dat hun kennis van zaken 
nogal eens een uiterst wankele 
basis is voor die opvattingen en 
dat wat doorvragen zo hier en 
daar beslist geen kwaad had 
gekund? Of stond je simpelweg 
met een mond vol tanden toen 
Van Boxtel over de eisen waaraan 
een lijsttrekker zou moeten vol-
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doen opmerkte: 'Los van alle 
persoonlijkheidskenmerken, die 
een lijsttrekker moet hebben, 
moet bij de kiezer de notie aan
wezig zijn, dat de lijsttrekker dat 
op basis van legitimatie geworden 
is. Charisma zonder legitimatie is 
heel gevaarlijk.' (p.69) En 
Lodders: 'Een lijsttrekker moet 
een authentieke persoonlijkheid 
zijn.' (p .69) OfDijkstal, over het 
effect van 'de' televisie op ver
kiezingscampagnes: 'Met het 
fenomeen televisie is een soort 
geest uit de fles gehaald. Het is 
een jong medium waar we nog 
niet goed mee om kunnen gaan. 
Noch de makers, noch de kijkers, 
noch de politici. Dat leidt dan 
weer tot bedenkelijke verschijn
selen. Wat zeker is, is de enorme 
invloed die beelden hebben op de 
samenleving; dat weten sommi
gen knap te manipuleren.' (p.69) 
Of was het juist de bedoeling om 
ze gewoon te laten praten, om zo 
de discrepantie tussen kennis en 
meningen aan het licht te doen 
komen. Oké, als dat zo is, dan is 
het een aardig verhaal, maar dan 
had je misschien die bedoeling 
duidelijker moeten maken. 
Overigens, Pauw, is jouw ge
sprek met Rottenberg wel weer 
aardig, al was het maar omdat er 
een 'politicus' aan het woord 
komt die, zeker ook door de 
eigen ervaringen met de PvdA
campagne van I994, waardering 
heeft voor (kwalitatief) kiezers
onderzoek als centrale compo
nent van de moderne verkie
zingscampagne. Alleen is het raar 
dat de angst anders overgeleverd 
te zijn aan de macht van de media 
de belangrijkste drijfveer van dat 
onderzoek is. 'Als politieke par
tijen onvoldoende onderzoeken 

wat er inhoudelijk onder hun kie
zers leeft, waaraan men zich 
ergert en in wie men het meeste 
vertrouwen heeft dan zijn ze vol
ledig afhankelijk van de initiatie
ven en soms de grillen van de 
media.' (p.77) Mathies, jouw 
gesprek met Bolkestein moet ik 
dan toch echt lager waarderen, zo 
weinig als het gaat over politieke 
marketing of, als ik mild ben, 
politieke communicatie. Eigen
lijk staat er helemaal niets in dat 
de moeite waard is en niet allang 
en breed bekend. 

Het nut van campaanestrateaieim 

Eventjes genoeg gemopperd, 
jongens. Jouw opstel, Anker, 
mag er bijvoorbeeld best zijn . Je 
kunt zien dat je je in het onder
werp hebt verdiept en er herhaal
de malen praktisch mee te maken 
hebt gehad! Je legt uit wat de ken
merkende onderdelen van een 
campagnestrategie zijn en welke 
plaats kiezersonderzoek binnen 
zo'n strategie inneemt, hoe de 
diverse onderdelen in de Ameri
kaanse electorale praktijk vorm 
krijgen, en waar we op kortere of 
langere termijn in Nederland 
rekening mee moeten gaan hou
den . Waar het de strategie betreft 
wordt gehamerd op het belang 
van het maken van duidelijke, 
scherpe keuzen: een politicus of 
partij die alles wil, die alle moge
lijkheden openhoudt lijkt mis
schien redelijk en verstandig, 
maar is dat waarschijnlijk of 
althans vanuit dit perspectief 
niet. Voordat de campagne echt 
losbarst moet voor alle betrokke
nen volstrekt helder zijn welke 
aspecten wel en vooral ook welke 
niet aan de orde gesteld zullen 
worden. En die laatste groep is 
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veel en veel groter dan de eerste, 
als men zich realiseert dat twee of 
drie onderwerpen meer dan 
genoeg zijn voor één campagne. 
De eenmaal gemaakte keuze 
moet vervolgens in een aanspre
kend thema worden samengevat, 
een thema dat in zijn meest 
beknopte vorm in een verkie
zingsslogan wordt verwoord. De 
door het CDA in 1986 gebruikte 
slogan 'Laat Lubbers zijn karwei 
afmaken' geldt nu al als een klas
siek voorbeeld van een slogan die 
vanuit het perspectief van strate
gie en campagnevoering bijzon
der geslaagd moet worden 
genoemd. Bij het uittesten en 
verspreiden van de campagne
boodschap kan overigens een 
begeleidende, welhaast continue 
rol weggelegd zijn voor diverse 
vormen van onderzoek. Enigszins 
verrassend en helaas iets te wei
nig uitgewerkt is het pleidooi 
voor het kweken van een grotere 
politieke weerbaarheid bij de 
burgers aan het einde van het 
verhaal. Als het zo is, merk je op, 
dat kiesgerechtigden onvoldoen
de inzicht hebben in de moderne 
campagnestrategieën en -tech
nieken, kunnen zij de indruk krij
gen gemanipuleerd te worden, 
met mogelijk nadelige gevolgen 
voor hun politieke interesse en 
participatiebereidheid. Om dit te 
voorkomen zouden partijen meer 
openheid moeten betrachten 
waar het met name hun onder
zoeksactiviteiten betreft en zou
den de media nadrukkelijker aan
dacht moeten schenken aan de 
strategieën die politieke partijen 
hanteren in de aanloop van ver
kiezingen. 

Ja, Breedveld, jouw bijdrage 
gaat over politieke communica-
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tie, hè. Over de relatie tussen 
politiek en journalistiek en de 
ontwikkelingen die daarin kun
nen worden onderkend. Of 
eigenlijk is het bovenal een zoek
tocht naar 'de ethiek van de op 
een breed publiek gerichte com
municatie' (p.1o5), bij de ont
wikkeling waarvan twee waarden 
centraal staan: openbaarheid en 
waarheidsvinding (en vrijheid van 
meningsuiting). Niet onaardig, 
maar niet een bijdrage die ik 
gezien het opgegeven onderwerp 
had verwacht. En pas toch op met 
metaforen: 'Hoe troebel de vij 
ver inmiddels is geworden waarin 
zij de pers voor hun karretje wil
len spannen( ... ).' (p.1o8) - ik 
kreeg het beeld maar niet voor 
ogen. 

De kiezer als consument 

Over naar Van der Veen. Jij hebt 
duidelijk en ook met enig succes 
je best gedaan op jouw verhaal 
over de kiezer als politieke consu
ment, en je hebt er ook nog aller
lei cijfers en grafiekjes bij. 
Overigens ben ik niet zo erg over
tuigd van de 'duidelijke parallel
len tussen het consumenten-keu
zegedrag en het gedrag van de 
'politieke consument' . ' (p. 1 2o) 
Meer in het algemeen is de keuze 
voor een partij op diverse punten 
toch echt heel anders dan de 
keuze voor een wasmiddel of 
auto, niet alleen vanuit de aard 
vanhet 'produkt' en de 'aanschaf' 
ervan maar ook met betrekl<ing 
tot de communicatie rondom die 
keuze. Sla de door James A. 
Thurber en Candice ]. Nelson 
geredigeerde bundel Campainns 

and Elections American Style 

(Boulder, 1995) er maar eens op 
na, bijvoorbeeld het hoofdstuk 

van Jay Bryant over 'Paid Media 
Advertising', waarin wordt bear
gumenteerd dat 'principles of 
politica! and product advertising 
have little in common.' (p.87) 
Trouwens, dat geldt voor jullie 
allemaal jongens, lees die bundel 
(als je dat nog niet gedaan hebt; in 
ieder geval heeft Anker zijn huis
werk wel gedaan), want zij 
behandelt op boeiende wijze 
dezelfde thematiek als die van jul
lie opdracht. Even terug naar Van 
der Veen, want ik moet natuur
lijk wel even wijzen op het Whole 

Brain Model dat hij beschrijft, 'een 
universeel en gevalideerd model 
dat de verschillen in denken van 
mensen in kaart brengt.' (p. 129) 
Het gaat om een 'kwadrantenmo
del' gebaseerd op recente inzich
ten over de fysieke werking van 
de hersenen. Mensen kurmen op 
grond van hun (stabiele) mentale 
stijl worden ingedeeld in vier 
groepen en elke mentale stijl past 
bij bepaalde communicatie-ken
merken. Dit is dan weer bruik
baar voor politieke partijen in 
hun communicatie met de kie
zers: ' Kennis van de brain domi

nanee van de relevante kiezersseg
menten geeft aanwijzingen voor 
de stijl van communicatie die par
tijen moeten hanteren om de kie
zers te bereiken. Bij elk segment 
horen immers specifieke commu
nicatievormen.' (p. 1 34) Een 
interessant idee, maar ik zou er 
graag iets meer van weten om de 
claim van universaliteit en geva
lideerdheid te accepteren. 
Voorlopig zet ik, als je het goed 
vindt, nog even mijn vraagtekens 
bij de constatering dat 'de aan
hangers van elk van de vier [grote] 
partijen een eigen mentale 
'kleur' hebben' (p . 1 3 1) en bij het 
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idee dat zulks bruikbaar zou zijn 
in een verkiezingscampagne. 
Maar ja, jongens, jullie weten zo 
langzamerhand dat ik wat scep
tisch van aard ben, nietwaar? 

Trouwens, Kranenburg, met 
betrekking tot jouw stukkie heb 
ik niet zo veel aan scepsis. Daar is 
namelijk niet voldoende basis 
voor. Je schrijfthet vlot op, hoor, 
dat is het punt niet, maar veel 
nieuws te melden heb je niet. 
'Journalistiek en politiek ver
keren in een permanent span
ningsveld. Ze hebben elkaar 
nodig maar hebben ook behoefte 
aan de eigen autonomie. Dat 
spanningsveld wordt groter in 
verkiezingstijd. Terwijl dan aan 
beide kanten de behoefte aan 
overzicht het grootst is, neemt 
dat overzicht juist af.' (p. 142) En 
meer inzichten zo diep als een 
kinderbadje. Dan kan ik iets meer 
waardering hebben voor de korte 
beschouwing van Kramer over de 
mogelijkheden die de technologi
sche vernieuwingen bieden voor 
de (elektronische) democratie, 
mogelijkheden waarvan in 
Amerika de praktische ( on)bruik
baarheid in hoog tempo worden 
geëxploreerd. 

Koole, hoe vaak moet ik het 
nog zeggen! Ik weet het, je bent 
dé deskundige in Nederland als 
het om politieke partijen in het 
algemeen en partijfinanciën in het 
bijzonder gaat en je zult vaak 
gevraagd worden daar jouw 
mening over te geven. Maar had 
je jouw op zichzelf zeker niet 
onaardige betoog, een nauwelijks 
verkapt pleidooi voor een specia
le partijwet - 'Alle gedane sug
gesties zouden in een nieuwe par
tijwet opgenomen dienen te wor
den. Maar een dergelijke wet kan 
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niet zonder een goede discussie 
over de vraag welk type partij de 
overheid wenst te stimuleren. 
Daarbij zou tevens eindelijk de 
pretentie moeten worden opge
geven dat de overheid zich niet 
bemoeit met de interne gang van 
zaken in partijen. Dat gebeurt 
immers al. Dat erkennen en vast
leggen in een wet, zou niet meer 
zijn dan codificatie van een inmid
dels ontstane praktijk.' aldus de 
slotwoorden (p. 1 57) - niet wat 
hechter kunnen verbinden met 
het idee van politieke marketing? 
Met politieke communicatie, 
desnoods? 

Nijpels en Coops, voor jullie 
echt een dikke onvoldoende. 
Jullie hebben gewoon je huis
werk niet gedaan, zo simpel is 
dat. De vraag waarom en hoe 
bepaalde maatschappelijke vraag
stukken op de politieke agenda 
komen is interessant genoeg, daar 
gaat het niet om. Die vraag houdt 
ook vele anderen al tijden bezig. 
Dus die verbazing van jullie over 
hoe dat nu zit had wel iets kleiner 
kunnen zijn, als van de relevante 
bestaande inzichten gebruik was 
gemaakt. Kijk eens in een boek of 
tijdschrift, en met behulp van de 
daar te vinden theoretische noties 
en bevindingen van empirisch 
onderzoek kunnen jullie verder 
komen dan een staat van verba
zing en nauwelijks gefundeerde 
vermoedens en speculaties. Ik 
ben benieuwd of de conclusie van 
jullie verhaal na het doen van wat 
huiswerk ongeschonden blijft. 
'Vermoedelijk is er in de praktijk 
sprake van een mix van oorzaken, 
die ertoe bijdragen dat issues 
even makkelijk worden gelan
ceerd als 'afgeserveerd'. De 
samenleving - en zelfs de infor-

rnatiemaatschappij van vandaag 
de dag - gaat zelf op zoek naar 
politiek of maatschappelijk inte
ressante onderwerpen of visies. 
En dat gebeurt geheel onafhanke
lijk van de wijze en mate waarin 
daarover gecommuniceerd is.' 
(p.169) 

Rol van de media 

Tot slot dan de opstellen van Van 
Praag en Bremroer, het eerste 
onder de noemer 'Van Attlee tot 
Berlusconi, campagnes zonder 
partijen?, het tweede over 
'bezinnen, beginnen en commu
niceren'. Het eerste verhaal gaat 
over moderne mediacampagnes 
en de (mogelijke) invloed van 
informatie-communicatietechno
logie. Een nuchtere en alleen al 
daardoor nuttige beschouwing. 
Zo wordt erkend dat om een aan
tal redenen een goede verkie
zingscampagne tegenwoordig 
van groter belang is dan vroeger, 
maar wordt er tegelijkertijd op 
gewezen dat dat verleden en de 
daarin gewortelde instituties en 
structuren nog altijd doorwerken 
en dat de verschillen tussen toen 
en nu minder schokkend zijn dan 
soms wordt verondersteld. Ook 
het idee dat partijen hun greep 
verliezen op campagnes wordt 
danig bijgesteld; eerder lijkt het 
tegendeel het geval, gezien de rol 
van de centrale partijorganisaties 
bij bijvoorbeeld de kandidaatstel
ling voor de Tweede Kamer en bij 
het ten behoeve van de campagne 
te verrichten onderzoek. 'De 
ontwikkeling in de Verenigde 
Staten waar elke kandidaat zijn 
eigen campagneorganisatie op
bouwt en de partij geen rol meer 
speelt in de campagne, zal zich 
hier niet gaan voordoen.', luidt 
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dan ook een van de slotopmerkin
gen (p. 1 8 3) van de bijdrage. 
Jouw verhaal, Bremroer, is wel 
wat erg beknopt en schematisch, 
maar daarbij moet ik eerlijkshalve 
aantekenen dat je dat ook aankon
digt. Je zegt immers dat 'enkele 
contouren van een checklist voor 
politieke campagnevoering 
(p. 18 5) zullen worden geschetst, 
en daar hou je je dan ook aan . Het 
verhaal bevat voor de echte ken
ner wellicht niet veel nieuws, 
maar kan bijna dienst doen als een 
praktische handleiding voor het 
voeren van politieke campagnes. 

W olffensperger, jij hebt de 
opstellen van tevoren mogen 
lezen en je hebt er een positief 
oordeel over. Het totaal aan bij 
dragen geeft volgens jou 'een 
actueel, deskundig en divers 
beeld van alle mogelijke vormen 
waarmee de politiek met de kie
zer in gesprek kan komen.' 
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(p. 199) Het moge duidelijk zijn 
dat ik wat anders, ja, toch minder 
positief ben. Allereerst gaan te 
veel bijdragen niet of nauwelijks 
of slechts op (zeer) indirecte en 
impliciete wijze over het opgege
ven onderwerp. Je kunt dat 
'divers' noemen, maar ik had lie
ver dat een ieder zich wat meer 
bij het eigenlijke onderwerp had 
gehouden. Ook de kwalificatie 
deskundig zou ik absoluut niet op 
elke bijdrage van toepassing ach
ten. Het zijn volgens mij toch 
eerst en vooral de mensen die 
zich wetenschappelijk-professio
neel met politiek, verkiezingen, 
en verkiezingscampagnes bezig
houden die erin geslaagd zijn een 
aardige bijdrage te leveren . Maar 
goed, misschien is die indruk een 
gevolg van mijn verwantschap 
met die groep en heb ik onvol
doende oog voor de kwaliteiten 
van de bijdragen van consultants 

en andere verkopers van gebak
ken lucht - oeps, daar zie je het al. 
En ten derde dit: het onderwerp 
politieke marketing (en ook: 
politieke communicatie) is en 
blijft de moeite waard, en ver
dient zeker aandacht, ook in de 
toekomst, Dus reken er maar op 
dat ik in de komende tijd nog
maals deze opdracht voor een 
opstel zal geven! Maar dan hoop 
ik wel dat iedereen zijn huiswerk 
doet, zich niet al te gemakkelijk 
van de opdracht afmaakt, en zich 
eerst en vooral ook probeert te 
houden aan die opdracht. 
Begrepen!? 

JOOP VAN HOLSTEYN 

is als universitair docent verbonden 
aan de vakaroep Politieke Weten
schappen van de Rijksuniversiteit te 
Leiden 
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W egwerpelijk kleed 

Het schoolgebouw staat in het centrum, 
schuin achter de kerk, laatgotisch, aan de voet van de heuvel, 
gevormd in het Würmglaciaal, die de Paasberg heet. 
Het Marnix College, opgetrokken in helderrode baksteen. 

Pergola's, glazen verbindingsgangen en rustieke cours. 
Nissen, gaanderijen, een getijdenboek 
gemaakt voor verliefden: leerling en docent. 

Over het bouwwerk zijn sterren uitgestrooid, 
op het tympaan en ook waar nooit een sterveling komt. 
In de stookkelder achter ketels, leidingen 
en op de gargouilles hoog boven de grond. 

Een kathedraal vanaf de Paasberg gezien, 
een tand in zijn kas. 

Het Marnix is vlerkwanseld voor twintig zilverlingen. 
Het bestuur heeft het gebouw van zich geworpen 
als een wegwerpdijk kleed. 
De verkoop is bekokstoofd bij een pilsje 
in de kantine van de mixed hockeyclub. 

Een school als een kerk gebouwd voor de eeuwigheid. 
Voor kinderen en kindskinderen. 
Het gebouw bestond er voor hen 
en zal na hen bestaan 
omdat het de mens overleeft ... 

Het Marnix wordt gesloopt. 

Jan Siebelink 
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Fractiediscipline 
Markt en ideologie 
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De malle consequen
ties van fractie
discipline 

In de Grondwet staat dat Kamer
leden stemmen zonder last 
(artikel 6 7, lid 3). Last heeft hier 
de betekenis van opdracht of vol
macht. Welke waarde kan aan dit 
artikel in de praktijk worden toe
gekend? 

Elke politieke partij vormt in 
beide Kamers fracties. De ver
schillende beleidsvelden worden 
onder de fractieleden verdeeld, 
zodat ieder lid specialist en 
spreekbuis is op een bepaald ter
rein. In fractievergaderingen 
vormt de fractie een gezamenlijk 
standpunt, dat zij later in de 
Kamer zal innemen. De fractie
voorzitter poogt de leden altijd 
op één lijn te krijgen. Het wordt 
wel fractiediscipline genoemd, 
dat alle leden geacht worden op 
één lijn te komen. Het is alge
meen bekend, dat bij alle grote 
partijen deze discipline hard is: 
een individueellid mag af en toe 
een van de fractie afwijkend 
standpunt innemen, maar dit mag 
niet te vaak gebeuren op straffe 
van zware op dit lid uit te oefenen 
druk, waardoor zijn of haar func
tioneren erg moeilijk wordt 
gemaakt. 

Onderlinge discussie is een 
goede zaak, maar dat mag niet 
ontaarden in het uitoefenen van 
druk. Hoe verhoudt nu het feno
meen van partijgebonden fractie
discipline zich tot het 'stemmen 
zonder last'? 

Een dode letter 

De rechtsgeleerde T.W.C. 

Akkermans schreef over artikel 
67, lid 3 van de Grondwet in De 
Grondwet , een artikelsnewijs com

mentaar (1987): 'In de huidige 
bepaling is bij de herziening in 
1 9 8 3 de zinsnede "van of rugge
spraak met hen die hen benoe
men" vervallen. Deze woorden 
hadden, aldus de regering bij de 
behandeling van het herzienings
voorstel, slechts historische bete
kenis en wekten bovendien de 
onjuiste indruk, dat het voeren 
van overleg met de achterban 
verboden is. Tijdens de parle
mentaire behandeling van het 
wijzigingsvoorstel in de Tweede 
Kamer werd door de vvo-fractie 
de vraag gesteld of de verplich
ting tot het uitvoeren van een 
verkiezingsprogramma als een 
last kan worden aangemerkt'. 

De regering antwoordde: 
'Kamerleden hebben zich, door 
zich kandidaat te laten stellen 
door een partij, akkoord ver
klaard met het verkiezingspro
gramma van die partij. De kiezers 
hebben hem op grond van dat 
programma gekozen. Het kamer
lid is daarom politiek gebonden 
zowel tegenover de kiezers, als 
tegenover zijn partij , zich aan het 
programma te houden. Hij be
houdt daarbij echter zijn onafhan
kelijkheid en zelfstandigheid als 
volksvertegenwoordiger. 

In die zin is het zich houden aan 
het verkiezingsprogramma niet 
te zien als een last. De politieke 
verplichting zich te houden aan 
het verkiezingsprogramma kan 
niet worden gesanctioneerd door 
een terugroepingsrecht, aange
zien politieke partijen een derge
lijk recht niet bezitten. Van een 
bindend mandaat zou sprake zijn 
indien een politieke partij een 
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formeel terugroepingsrecht zou 
kunnen uitoefenen voor het geval 
kamerleden het verkiezingspro
gramma van die partij niet ten uit
voer brengen. De werkelijkheid 
is, dat een gekozene in de uitoefe
ning van zijn lidmaatschap niet 
juridisch gebonden is aan de 
besluiten van politieke partijen. 
Wel kan een politieke partij een 
kamerlid uitnodigen tot een 
gedachtenwisseling als er twijfel 
over zou bestaan of het verkie
zingsprogram voldoende zou 
worden gevolgd.' 

Na de weergave van de visie 
van de regering, besluit Akker
mans als volgt: 'Er zijn vraagte
kens te plaatsen bij de waarde van 
de onderhavige grondwetsbepa
ling in de praktijk. Zo is E.C.D. 
Kortmann van mening, dat nu de 
gebondenheid van de volksverte
genwoordigers aan besluiten van 
partij-organen zo al niet juri
disch, dan toch feitelijk, zeer 
sterk is, de praktische betekenis 
van de grondwetsbepaling gering 
. , 
IS. 

Akkermans en zijn collega 
Kortmann zijn dus de overtuiging 
toegedaan, dat het grondwets
artikel, dat Kamerleden stem
men zonder last, in wezen een 
dode letter is. Dat beide heren 
gelijk hebben, kan goed worden 
geïllustreerd aan twee voorbeel
den uit de recente praktijk . 
Gebrek aan onafhankelijkheid -
veroorzaakt door fractiedisci 
pline - van kamerleden lijkt de 
belangrijkste oorzaak te zijn 
waarom in de Kamer massaal en 
collectiefbesluiten worden geno
men waarvan burgers niet begrij 
pen dat ze worden genomen of 
waarover burgers zelf sterk 
onderling verdeeld zijn. 

Zo is het onbestaanbaar, dat de 
besluiten de Betuwelijn en de 
H s L aan te leggen zouden zijn 
genomen, indien alle 1 so Twee
de Kamerleden en 7 5 Eerste 
Kamerleden zich over deze zaken 
een onafhankelijk oordeel zouden 
hebben gevormd. 

Betuwelijn en H s L 

Laten we wel wezen. Deze lijn is 
helemaal niet nodig. Containers 
worden zeer snel over de Rijn per 
binnenschip naar Duitsland ver
voerd. De capaciteit van deze 
vaarweg is nog lang niet volledig 
benut. Dit vervoer vindt goed
koop plaats en iedereen is het er 
over eens, dat deze vorm van ver
voer de milieuvriendelijkste is. 
Tenslotte is het vervoer ook nog 
rendabel, waardoor de staat niets 
hoeft bij te dragen. De staat moet 
de vaarweg wel onderhouden, 
maar dat moet zij nu ook. Als er 
meer verkeer over Rijn en Waal 
gaat, worden deze onderhouds
kosten niet hoger, maar wel beter 
benut. De investeringen in de 
Betuwespoorlijn zullen nooit 
worden terugverdiend. Als de 
kostprijs van het vervoer in reke
ning zou worden gebracht, dan 
wordt het tarief zo hoog, dat er 
geen container meer over deze 
rails gaat. Het vervoer over dit 
spoor zal dus ten eeuwigen dage 
gesubsidieerd dienen te worden. 
Het enige voordeel is, dat de con
tainers per trein 24 uur eerder in 
Duitsland zijn dan per schip. Een 
ieder, die iets van de logistiek van 
transport weet, kan vertellen, dat 
deze tijdwinst niet noodzakelijk is 
om de vooraanstaande positie van 
Rotterdam als distributieknoop
punt te behouden. Containers 
doen er weken over om over de 

oceanen Rotterdam te bereiken. 
Een dag tijdwinst naar Duitsland 
is dan niet meer van overwegend 
belang. Door de goederen op tijd 
te bestellen, respectievelijk op 
tijd af te voeren door middel van 
'just-in-time'- systemen is deze 
langere reistijd te neutraliseren. 
Als het dan sneller moet, is dat 
mogelijk door in de haven 
efficiënter te werken. In Rotter
dam zitten er gemiddeld 3 dagen 
tussen de aankomst van een con
tainer per zeeschip en de afvoer 
per truck, rail of binnenschip. De 
Betuwelijn zal grote stukken 
schaarse natuur en ruimte ver
woesten . Regering en Kamer zijn 
gezwicht voor de machtige ver
vaerslobby en leggen een stuk 
onrendabel ijzer aan op kosten 
van de belastingbetaler. Merk
waardig is, dat de EU geen stokje 
voor dit project steekt. Er hoeft 
in Europa maar beperkte staats
steun naar een bedrijf te gaan om 
de Europese Commissie in actie 
te krijgen en hier wordt een hele 
spoorlijn tot in lengte van jaren 
gesubsidieerd ! 

Iets soortgelijks geldt voor de 
HogeSnelheidsLijn. Politici heb
ben er miljarden voor over om 
reizigers sneller naar Parijs te 
brengen; evenals de Betuwelijn 
brengt dit een verloedering van 
het landschap met zich mee. Ook 
dit project is onrendabel. De 
belastingbetaler zal bij elk trein
kaartje een bedrag moeten bijleg
gen. De miljarden die in deze lijn 
gaan zitten, zouden beter besteed 
zijn aan verbetering van het open
baar vervoer in heel Nederland. 
Daarvan zouden veel meer men
sen voordeel hebben en het auto
verkeer zou daardoor werkelijk 
teruggedrongen kunnen worden. 
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Het nut van een riferendurn 

Is het mogelijk, artikel 6 7, lid 3 

van de Grondwet zo te wijzigen, 
dat het geen dode letter meer is? 
Gemakkelijk is dat niet. Mis
schien zou de volgende, wat 
strengere formulering beter zijn: 
'De kamerleden zijn gehouden 
tot het stemmen zonderlast'. Het 
zwakke punt blijft evenwel, dat 
het moeilijk te bewijzen valt, dat 
een lid niet zonder last heeft 
gestemd. Invoering van het refe
rendum lijkt een doeltreffender 
middel om de fractiediscipline 
terug te dringen. 

Niet zolang geleden lieten 
Felix Rottenberg en Hans Wiegel 
bij de presentatie van een boekje 
weten tegen het referendum te 
zijn, omdat dit vernieuwingen 
zou tegenhouden. Ik heb nooit 
begrepen, hoe je als democraat 
tegen het referendum kunt zijn. 

Martkt en ideologie 

Op een was-bijeenkomst in 
januari jl bracht Arie van der 
Zwan naar voren dat de PvdA het 
gevaar loopt alleen te komen te 
staan met haar vrije markt opstel
ling: van ILO en OECD tot de 
wereldbank vindt een herwaar
dering plaats van de verabsolute
ring van de vrije markt. Hoewel 
de berichten over deze belangrij
ke internationale organisaties mij 
ook hoopvol stemmen is van der 
Zwan me toch wat te optimis
tisch. De ideologie van de vrije 
markt heeft nog steeds een bijna 
onaantastbare positie. Zo wordt 

Als politici beweren de politiek 
dichter bij de mensen te willen 
brengen - en dat roepen ze al 
jaren - dan is het referendum het 
enige middel! Misschien kunnen 
de heren eens uitleggen voor 
welke vernieuwingen de politiek 
in de afgelopen 1 o jaar gezorgd 
heeft! 

Het (correctief) referendum is 
het instrument bij uitstek om 
irrationele overheidsbeslissingen 
ongedaan te maken. Als de kie
zers hadden mogen oordelen, dan 
zouden naar mijn inschatting, 
Betuwelijn en H s L niet worden 
aangelegd. 

Als het referendum in de wet 
verankerd zou zijn, dwingt dat de 
politici tot een zakelijker afwe
ging. Zij zullen zich minder laten 
beïnvloeden door lobby's en de 
fractiediscipline zal verminde
ren. De invoering van het refe-

er bijvoorbeeld in de ouderraad 
van de basisschool waar ik secre
taris van ben, naar voren gebracht 
dat de directeur te veel zijn oren 
laat hangen naar de leerkrachten 
en te weinig oog heeft voor de 
'ouders als klanten'. De sterke 
positie van de vrije-markt-politici 
is in mijn ogen gelegen in het ide
ologische karakter van het con
cept. Binnen de sociaal-democra
tie is dat ideologische karakter 
nog eens extra sterk. Ik ben bang 
dat dit laatste te maken heeft met 
de samenstelling van het ledenbe
stand van de PvdA: mensen die in 
die 'vrije markt' werkzaam zijn, 
zijn nog steeds ondervertegen
woordigd. 

renduro zal een positieve bijdrage 
leveren aan het functioneren van 
de democratie. De spelregels 
moeten dan wel redelijk zijn. In 
Amsterdam is dat duidelijk niet 
het geval: 4o.ooo meer tegen
stemmers dan voorstemmers bij 
IJburg en toch gaat het project 
door! En in de huidige kabinets
voorstellen voor een referendum 
worden, onbegrijpelijk, nu juist 
de grote infrastructuurprojecten 
als de H s L niet 'referendabel' 
verklaard. Zulke prohibitieve 
condities aan een referendum 
stellen heeft geen enkele zin. Dit 
roept alleen maar volkswoede en 
frustraties op. 

D. VAN ENTHOVEN 

Als econoom werkzaam bij de 

Gemeente Rotterdam 

Van verketterins naar 

verheerlijkins 

Circa tien jaar geleden is onder 
aanvoering van Paul Kalma een 
nogal ingrijpende koerswijziging 
ingezet in de PvdA. In Het socialis

me op sterk water deed hij een 
poging een recept te geven voor 
nieuwe winst na de verloren oor
log eind jaren zeventig. Als 
belangrijke reden voor het verlies 
stelt hij 'de ideologische verket
tering van markt en onderne
mingsgewijze productie. De 
PvdA liet zich in dit opzicht te 
veel met de tijdgeest meedrij
ven'. Daartegenover pleitte hij 
'in de eerste plaats (voor) een 
ondubbelzinnige erkenning van 
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de rol die ondernemers, indivi
dueel en als groep, in die orde te 
spelen hebben'. Die onderne
mers zijn volgens hem 'mannen 
(en vrouwen), die over capacitei
ten beschikken ('feeling' voor 
marktontwikkelingen en voor 
economische innovatie, bereid
heid en geschiktheid om risico's 
te dragen), die zeker niet bij de 
staat, en ook niet bij grote collec
tieven (werknemerscoöperaties, 
en dergelijke) kunnen worden 
aangetroffen'. Een voorbeeld van 
het doorschieten van het ene 
uiterste naar het andere, van ver
kettering naar verheerlijking. De 
'superioriteit van de onderne
mingsgewijze productie' wordt 
in zijn boekje namelijk alleen 
maar in algemene zin onderschre
ven met het soort bewoordingen 
die ik hier citeerde. Bij de vraag 
waar nu precies de kracht zit van 
die ondernemingsgewijze pro
ductie, wordt niet serieus stil 
gestaan. De onderbouwing gaat 
in termen van succes of falen van 
complete landen of zelfs wereld
delen. 

In feite is het debat over markt 
en ondernemingsgewijze pro
ductie de afgelopen tijd veel te 
veel op dit 'super-helikopter
niveau' gebleven. Dat levert een 
ideologische opwinding op van 
jewelste. 

De opwindins voorbij 
Als je die wat probeert te over
winnen zou je je eens af kunnen 
vragen hoe verschillende (zeer 
verschillende!) markten nu in 
werkelijkheid werken. Ik heb 
niet de pretentie dat ik daar nu 
zo'n fantastisch goede, met syste
matisch onderzoek onderbouw
de, kijk op heb, maar ik kom in de 

politieke discussie zulke verbij
sterende vormen van abstraheren 
van de werkelijkheid tegen, dat 
mijn beperkte inzichten op dit 
terrein al een belangrijke relati
vering kunnen bieden. Als een
voudig krantenlezer en werkne
mer in de levensmiddelen- en 
automatiseringsbranche vallen 
me een aantal zaken op. 

Elk bedrijf zou slechts een 
fractie van de productie leveren 
als er nationaal en internationaal 
niet allerlei infrastructuren 
waren gegroeid in de loop der 
eeuwen. Fysieke infrastructuren: 
van wegen tot EDI-netwerken 
(ED 1 staat voor Electrooie Data 
In terchange: gestandaardiseerde 
uitwisseling van informatie tus
sen computers van verschillende 
bedrijven). Sociale: van onder
wijs tot KvK en van standaardisa
tie-comité of brancheorganisatie 
toto ECD. Collectief-psychische: 
van het arbeidsethos tot de 
gerichtheid op compromissen en 
op technische in plaats van op 
sociale oplossingen. Voor de 
kwantiteit en kwaliteit van die 
verschillende infrastructuren 
speelt juist de overheid een cru
ciale rol. Om maar het minst 
bekende gebied te nemen, E o 1. 

Typisch zo'n terrein waarop de 
overheden van de aziatische tij
gers het voortouw namen en 
jarenlang sprake is geweest van 
een voorsprong. 

Bijna alle 'markten' zijn vergeven 
van machtsverhoudingen, iets dat 
op zich al op gespannen voet staat 
met de vrije markt-ideologie. 
Leveranciers onderhandelen met 
supermarktorganisaties over op
name in het assortiment: ik heb 
wel eens een deskundige op dit 

gebied horen uitleggen dat je 
voor de introductie van een 
nieuw product in Nederland 
enkele tientallen mensen moet 
overtuigen, namelijk de inkopers 
van de grote winkelketens. En de 
trend is steeds verdere vergroting 
van die inkooporganisaties dus 
verkleining van dat aantal men
sen. Het marktaandeel van de 
grootste bedrijven blijft in allerlei 
sectoren trouwens groeien. 

Hoe om te gaan met bijvoor
beeld de vliegtuigindustrie of de 
microprocessor-industrie? De 
tendens in sectoren als deze is in 
de richting van het overleven van 
slechts enkele bedrijven, wereld
wijd. Je zou de vraag kunnen stel
len wat nu eigenlijk wereld
vreemder is in Nederland: plei
ten tegen elke overheidssteun, 
omdat de (niet bestaande) vrije 
markt moet regelen waar de 
bedrijven komen te staan, of stre
ven naar Europese, respectieve
lijk mondiale afspraken op dit 
gebied? 

Er bestaat inmiddels ook een 
trend dat productiebedrijven niet 
alleen de niet-kern-activiteiten 
maar alle activiteiten uitbeste
den! (behalve planning, organisa
tie en het lange termijn beleid) Je 
zou daarbij het ontstaan van ofhet 
terugkeren van een heilzame 
marktwerking kunnen veronder
stellen (of proclameren ..... ): 
immers, bij hele grote organisa
ties kan de gedwongen afname bij 
andere afdelingen tot inefficiency 
leiden. Toeleveranciers worden 
echter geconfronteerd (met na
me in Japan schijnt het) met con
tractueel verboden afzet (aan 
andere afnemers). Hoezo vrije 
markt? 

- ---~---
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Superioriteit van de onder
neminasaewijze productie 

Veel ideologische opwinding 
over 'markteconomie' lijkt niet 
alleen ondersteund door het op 
een hoop gooien van pleidooien 
voor gemengde economie met de 
praktijk in de voormalige oost
blok-landen, maar ook door een 
negeren van de concrete werke
lijkheid van de onvolkomen 
markten. Maar is er dan niets nut
tigs aan het concept van de vrije 
markt en de ondernemingsgewij
ze productie? 

In mijn ogen zit de crux van de 
efficiency van de ondernemings
gewijze productie in (de dreiging 
van) het mogelijke faillissement. 
Het faillissement zelf zorgt voor 
een snelle wijziging van de falen
de leiding over een stuk produc
tie. De dreiainB van faillissement 
zorgt voor een bijsturen van de 
activiteiten, doordat het meetba
re rendement of gebrek daaraan 
als hulpmiddel wordt gebruikt bij 
de onderbouwing van besluiten. 

Die vormen van efficiency 
worden ook door sociaal-demo
craten meer en meer onderkend 
en nagestreefd. Maar ook hier 
moet je niet gaan mythologiseren, 
moet je niet gaan doen of de kreet 
'marktwerking' aanWIJzmgen 
geeft voor de organisatie van de 
productie . Op welke termijn en 
hoe lang moet een bedrijf onafge
broken winstgevend zijn? Bij een 
zelfde liquiditeit, rentabiliteit en 
solvabiliteit gaat het ene bedrijf 
wel en het andere niet failliet. 

Het grootste deel van de 
(investerings)beslissingen wordt 
ook niet gebaseerd op een inte
grale kosten-baten afweging 
maar wordt onderbouwd door de 
angst dat men achter zal blijven 

bij de concurrentie. Er heerst wat 
dat betreft een groot conformis
me. Vanuit de automatiserings
sector zijn daar mooie voorbeel
den van te geven. 

Toekennen van kredieten aan 
nieuwe bedrijven, voor nieuwe 
bedrijfsactiviteiten en nieuwe 
kredieten voor bestaande activi
teiten gebeurt per definitie ook 
op basis van een plan en een 
inschattinB van de marktontwik
keling, niet op basis van de markt
ontwikkelingen zelf! Vooral bij 
de wat grotere bedrijven kom je 
naast jeelinB en elan binnen 'de 
ondernemingsgewijze productie' 
ook veel inefficiency, angsthaze
rij, dikdoenerij, conformisme en 
zelfs bureaucratie tegen. 

PrivatiserinB 
In de jaren zeventig kreeg het 
bedrijfsleven van elk probleem de 
schuld en bleven vele 'nieuwe 
vrijgestelden' steken in het alleen 
maar bestrijden van bedrijven. 
De meest extreme vertegen
woordigers van deze ideologie 
vermoordden de werkgevers
voorzitter of kwamen met het 
waanzinnige concept van de 
'repressieve tolerantie'. In de 
jaren tachtig en negentig werd 
het bon ton om alles wat je niet zint 
toe te schrijven aan 'de overheid' 
of zelfs 'de politiek'. 

Aan de intensiteit van die 
beide trends liggen mijns inziens 
gemakzucht, populisme, per
soonlijke frustraties en zonde
bok-denken ten grondslag. Maar 
daarnaast krijgt een sterke ideo
logische trend op een gegeven 
moment een materiële betekenis 
in de vorm van een zichzelf ver
vullende voorspelling. Uit de 
gezondheidszorg kennen we het 

placebo-effect, in de sociologie 
het Hawthorne-effect en bij ver
kiezingen een bandwaaon effect: 
op een gegeven moment is het 
keihard meetbaar. Bij hoeveel 
privatiseringsoperaties kun je het 
succes toeschrijven aan de 'tuch
tiging van de markt'? Niet zelden 
is er na operaties, gericht op het 
'marktgerichter' werken, nog 
steeds maar één aanbieder van 
een dienst. Afgezien van de 
mogelijkheid dat bij een gepriva
tiseerde dienst de extra doelstel
lingen van de overheid met be
trekking tot werkgelegenheid 
voor bepaalde doelgroepen over
boord worden gezet, - leidend 
tot maatschappelijke kosten die 
moeilijk te becijferen zijn - ga ik 
er vanuit dat de belangrijkste fac
tor bij die successen gevormd 
wordt door het feit dat mensen er 
van overtuigd zijn geraakt dat ze 
bezig zijn met een goede verande
ring. Een de-privatisering op 
basis van een even sterke ideolo
gische stroming zou weer verbe
tering kunnen brengen. 1 

Veel zaken die onder het mom 
van de vrije markt worden inge
voerd associeer ik dan ook niet 
met 'tuchtiging van de markt' 
maar met politici die politiek te 
moeilijk vinden . 

FRANS GROENENDIJK 

PvdA-lid 

1. Vrij naar het Hawthorne onderzoek 
begin deze eeuw. Men onderzocht of 
bepaalde verbeteringen in de arbeids
omstandigheden,. meer licht met name, 
een positief effect had op de arbeidspro· 
ductiviteit. Zowel meer verlichting als 
minder leidde tot hogere productiviteit. 
De verhoging bleek te danken aan de 
belangstelHng voor de mensen die 
'onvermijdelijk' uitging van het onder
zoek. 
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Zomer r 997: wie in het land bleef, werd overspoeld met rechtsvra
gen. Mag een illegale kleermaker worden uitgezet terwijl Poolse hoe
ren zich hier vrij vestigen? Moet Brussel de gedoogregels voor die 
oude nering eerst toetsen op eerlijke concurrentie? Worden straks 
vrouwen op hun bijstand gekort als ze weigeren in eigen levensonder
houd te voorzien met seksuele dienstverlening? Moeten gescheiden 
jonge moeders zonder bestaansmiddelen worden uitgezet, terwijl 
voor dito autochtonen geen solliciteerplicht geldt? Is het humaner 
kneusjes uit te zetten dan kostwinners, en het ene schoolkind hier ille
gaal heen te halen dan het andere te repatriëren? Mag de clerus het 
beleid frustreren via kerkasiel? Zijn marsen pro uitzetting verboden, 
maar contra toegestaan? 

In het hoogseizoen wierp welhaast per dag een opgedolven verdrag 
nieuw licht. En dan gaan we nog voorbij aan versterving, aan de vraag 
of afdrijven van een vrouwelijke vrucht uit angst voor een vader die 
geen dochters wil, valt onder noodweer dan wel noodweer-exces, aan 
Bouterse, aan schadeclaims zodanig dat wie levensvreugde derft of 
voorbarig van misdaad wordt verdacht een gat in de lucht springt. 

De politiek kan verschillend op zo'n juridische waslijst reageren. 
1. Door meer kundigheid te werven. In profielschetsen van Felix 

Rottenberg voor de kamerfracties kwam benul van wetgeving nooit 
voor. Nog een wonder dat enkele knappe juristen de lijst hebben 
gehaald, al komen die wel ogen en oren tekort. 

2. Door de rechtsorde met een korrel zout te nemen. Dit was het 
recept van Ed. van Thijn in Het Parool en Mient-Jan Faber in Trouw. 
Volgens Van Thijn gaat rechtsgevoel van 'de' straat boven geschreven 
rechtsregels. Hij ergert zich aan een 'onwerkbare, want anonieme 
regelgeving' (alsof zonder aanzien des persoons niet elk materieel recht 
kenmerkt). Strikte toepassing vindt hij 'regelneverij', ' letterknechte
rij' en 'bureaucratische angst voor precedentwerking'. 

Nu worstelt Van Thijn altijd al met (zelfs eigen) regels. Twintig 
jaar geleden wilde hij zijn (overigens verdedigbare) meerderheidsstra
tegie ontduiken via een 'dynamische wiskunde' (NCRv-radio), waar
mee hij 53 kamerzetels voor de PvdA vertaalde in genoeg ministers
posten om CDA en o66 samen met hun 57 zetels te overstemmen. 
Bracht ditmaal niet een zelfde rekenarij mee dat nog geen drie jaar 
legaal werk soms gelijk staat aan zes? Voor R T LÇ opperde hij ook het 
criterium of illegalen zijn geïntegreerd. Daarvoor zal echter de één 
verlangen dat zij hun zoons in Ajax-shirt steken, een ander dat ze geen 
schotelantenne richten en een derde dat ze niet in het moederland op 
zoek gaan naar onderdanige schoondochters. 

Ook voor Faber hoeven de regels 'niet te worden aangepast', doch 
zullen ze 'moeten vvijken'. Hij wil de illegalen die hier 'al tijden' 
wonen, ingeburgerd of niet, een nieuwe kans bieden. Wat betekent 
'al tijden'? Niets dus, want betekende het wel wat dan hadden we toch 
weer een aangepaste regel. Het verwijt van Willem Breedveld aan 
Van Thijn dat hij aanstuurt op willekeur, geldt ook voor Faber. 

Nood breekt wet? Genade voor recht? Uitzonderingen bevestigen 
de regel? Het aardige van billijkheid is nu juist dat gevallen over één 
kam worden geschoren. Die kam moet deugen. 

Polder
recht? 

SAM ROZEMOND 

Verbonden aan Instituut 

'Clinsendael' 
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Over oorsprong 
en aard van de 

democratie 
De geschiedenis leert ons 
dat ieder politiek systeem 

menten van een vroegere 
en politiek minder volwas

opgevat moet worden als 
het antwoord op een be
paald type van politieke uit
daging. Zo was het feodalis
me het antwoord op de vei
ligheidsproblematiek die 
ontstond na het uiteenval-

F.R.ANKERSMIT 

sen tijd dan de onze. Dat 
waren, zo denken wij, een 
soort van politieke .fiogis
ton-theorieën die hun be
staansrecht onmiddellijk 

Hoogleraar Intellectuele en Theoretische 
Geschiedenis Ru Groningen 

len van het Karolingische Rijk en de invallen van de 
Noormannen; men realiseerde zich dat vanuit het 
toentertijd sterk verzwakte politieke centrum 
publieke veiligheid onvoldoende gegarandeerd kon 
worden en die taak werd daarom gedelegeerd aan 
de individuele baron, graaf of kerkelijke hoogwaar
digheidsbekleder. En zo was het vorstelijke absolu
tisme van de zeventiende en de achttiende eeuw het 
antwoord op de in de zestiende eeuw begonnen 
Europese religieuze burgeroorlog die zozeer op een 
collectieve zelfmoord dreigde uit te lopen. De 
absolute monarch kreeg nu de macht om de strijd 
ofwel in het voordeel van een van de beide religies 
te beslechten, ofwel om vanuit een positie van neu
traliteit beide partijen voortaan uit elkaar te hou
den. 

Ieder politiek systeem heeft daarom zijn 
affiniteit met een bepaald type van politiek pro
bleem - dat wil zeggen, het soort van probleem 
waarvoor het geacht werd een oplossing te zijn. En 
willen we de aard, de mogelijkheden en de onmo
gelijkheden van een politiek systeem begrijpen, dan 
zullen we dus terug moeten gaan naar het soort van 
politiek of sociaal probleem waar dat politieke sys
teem ooit uit voortgekomen is. Want dat zal het 
functioneren, de reflexen, meer in het algemeen, 
de 'politieke psychologie' van dat systeem steeds 
blijven bepalen. 

Merkwaardig genoeg heeft men zich nooit afge
vraagd op wat voor soort van probleem de demo
cratie die wij kennen een antwoord was. De verkla
ring is, wellicht, dat wij onmiddellijk geneigd zijn 
om het feodalisme of de absolute monarchie te zien 
als de wat eigenaardige en tijdsgebonden experi-

verloren met de (her-)ont
dekking van de democratie 

in de achttiende en de negentiende eeuw. En zoals 
mensen als Newton, Lavoisier of Maxwell de we
tenschap in diezelfde tijd op het juiste pad zetten, 
zoals zij inzichten ontwikkelden die wij ook nu nog 
in grote lijnen aanvaarden, zo denken we ook dat de 
democratie de politieke waarheid van alle tijden is 
en dat de democratie dè oplossing biedt voor ieder 
denkbaar politiek probleem waarmee de mensheid 
zich ooit geconfronteerd zag, ziet of zal zien. Maar 
dat is, vanzelfsprekend, onjuist. Had men gepro
beerd om de veiligheidsproblematiek van de negen
de of de tiende eeuw of de religieuze burgeroorlog 
van de zeventiende eeuw democratisch op te los
sen, dan had dit ongetwijfeld tot nog grotere ram
pen geleid dan die men ermee zocht te bestrijden. 

Onze conclusie moet daarom zijn dat ook de 
democratie opgevat moet worden als het antwoord 
op een bepaald type van politiek probleem en, ver
volgens, dat het voor een juist inzicht in de aard van 
dat meest bekende, maar minst begrepen politieke 
systeem noodzakelijk is, om erachter te komen 
welke dat type van politiek probleem is waar de 
democratie uit voortkwam. Ter beantwoording 
van die vraag moeten we allereerst de veel gemaak
te fout vermijden om de democratie met het alge
meen kiesrecht te identificeren. Zelfs de door zove
len geroemde Atheense democratie sloot grote 
delen van de bevolking uit, zonder daarmee op te 
houden een democratie te zijn. Meer in het bijzon
der, onze democratie is een politiek systeem waar
binnen aan verkiezingen een cruciale rol wordt toe
bedeeld en hoezeer de beslissing over wie wel en 
niet kiesgerechtigd is voor alle betrokkenen van het 
grootste belang is, voor de aard van dat systeem is 
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dat niet doorslaggevend. Vanzelfsprekend is dit 
geen pogen om afbreuk te doen aan de grote histo
rische betekenis van de strijd voor het algemeen 
kiesrecht- mijn stelling is slechts dat die strijd het 
principe van de representatieve democratie onge
moeid liet. Wanneer we ons dit realiseren, zal dui
delijk zijn dat we de oorsprong van onze represen
tatieve parlementaire democratie moeten situeren 
aan het begin van de vorige eeuw toen dat systeem 
voor het eerst werd uitgeprobeerd. En onze vraag is 
daarom meer in concreto op wat voor type van poli
tiek probleem die representatieve democratie toen 
geacht werd het meest geschikte antwoord te zijn. 

Welnu, verplaatsen we ons terug in de tijd naar 
de Restauratie, naar het Romantische Europa van 
na de val van Napoleon, dan zien we dat Europa 
toen, evenals ten tijde van de religie-oorlogen 
wederom door een latente burgeroorlog bedreigd 
werd. In beide gevallen stond één deel van de 
bevolking in een dodelijke oppositie tegenover een 
ander. Waren dat in de religieoorlogen de Protes
tanten en de Katholieken, dan waren dat nu dege
nen die weer terug wilden naar het Ancien Régime 
van voor de Revolutie van I 789 enerzijds en ander
zijds degenen die vonden dat de revolutie in I 794 
voortijdig gestopt was en dat de sociale en politieke 
revolutie opnieuw ter hand genomen moest wor
den. (En tussen die beide uitersten waren natuurlijk 
nog allerlei gematigder varianten die ook weer van 
land tot land verschilden.) Maar wel was dit een 
heel ander soort conflict: het religieuze conflict kon 
immers, zo was gebleken, door de staat van de 
absolute monarch beslecht worden. Het conflict 
van na I 8 I 5 had evenwel nu juist de staat tot inzet: 
hier ging het er nu juist om wie het roer van het 
schip van staat in handen zou mogen houden. Dat 
was de inzet van het politieke conflict van de 
Restauratie. En voor dàt conflict kon men uiteraard 
niet meer een beroep op de staat doen. 

Erger nog, dit probleem leek eigenlijk onoplos
baar. Want ofwel men liet de in de samenleving 
bestaande verdeeldheid ook op het niveau van de 
staat tot uitdrukking komen; maar een dergelijke in 
zichzelf verdeelde staat zou het ontbranden van de 
nog latente sociale burgeroorlog eerder bespoedi
gen dan voorkomen. En dan zou men weer terug 
zijn bij het soort van situatie als aan het begin van de 
religieoorlogen; opnieuw zou een verdeelde en 
machteloze staat meegezogen worden in een chaos 
van maatschappelijke conflicten met alle rampen 
die daaruit voort zouden komen. De andere moge-

lijkheid was om de staat in handen te leggen van één 
van de elkaar bestrijdende partijen, maar wat kon 
de andere partijen garanderen dat dan toch ook met 
hun belangen nog voldoende rekening gehouden 
zou worden? Kortom, het politieke probleem van 
de Restauratie leek een soort van politieke kwadra
tuur van de cirkel. 

De parlementaire democratie was het hoogst 
ingenieuze politieke systeem dat men in de 
Restauratie bedacht om de angel uit dit conflict te 
halen en om te voorkomen dat Europa zich op
nieuw in een onafzienbare reeks van revoluties en 
ideologische oorlogen zou storten. Centraal stond 
hierbij de zogenaamde juste milieu politiek. Dit inge
wikkelde begrip bevat verschillende componenten, 
maar de belangrijkste in deze context zijn de vol
gende. In de eerste plaats besefte men dat het 
irreëel zou zijn, gezien de onoverbrugbare politiek 
meningsverschillen, om consensus na te streven. 
Het maximaal haalbare was niet consensus, maar het 
compromis. Dat wil zeggen, men zag er van af om de 
ander hetzij met het argument, hetzij met de kracht 
van de wapenen, van het eigen gelijk te overtuigen. 
Men berustte nu in het feit dat anderen over de zelfs 
meest wezenlijke politieke vraagstukken totaal 
anders zouden kunnen denken, mits maar een com
promis realiseerbaar zou blijken te zijn. En het 
compromis behoort tot een wezenlijk andere poli
tieke logica dan de consensus: het compromis, 
anders dan de consensus houdt samenwerking met 
de ander voor mogelijk, zelfs wanneer men (poli
tiek) van mening verschilt en ook vastbesloten is 
om van mening te blijven verschillen. 

Voor ons, die zozeer de erfgenamen zijn van de 
juste milieu politiek klinkt dat alles als een banaliteit. 
Maar men moet zich realiseren dat het idee - en de 
bereidheid - om compromissen te sluiten over 
politieke principes (zoals die van Ancien Régime en 
van Revolutie) waar men enkele jaren daarvoor zijn 
leven nog veil had, in die tijd ervaren werd als niet 
minder revolutionair dan de grote revolutie van 
I 789 zelf. Het betekende immers de aanvaarding 
van een 'principiële principeloosheid' door een 
generatie die kort daarvoor nog moment aarzelde 
om het eigen leven voor de politieke principes in 
kwestie op het spel te zetten. En wie de geschriften 
van een brilliant politiek theoreticus als Tocque
ville, of van een romancier als Stendhal kent, weet 
dat velen die stap ook niet konden en wilden zetten. 
Tocqueville's verachting voor de Juli-monarchie en 
de ressentimenten van een Julien Sorel (de hoofd-
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figuur in Stendhal's Le rouse et Ie noir) geven uit
drukking aan die onwil om nu over politieke princi
pes te gaan onderhandelen als of het om de prijs van 
een huis of van een zak met aardappels ging. 

Het was, uiteindelijk, de geschiedenis die het 
model bood voor de mogelijkheid en zinvolheid van 
die juste milieu politiek, waarmee de representatie
ve democratie zijn zo succesvolle entree maakte op 
het toneel van de geschiedenis van de Westerse 
politiek. De juste milieu politiek had namelijk haar 
uiteindelijke basis in de bereidheid om het nationa
le verleden, met al zijn strijd en al zijn tegenstellin
gen te aanvaarden, zonder daarbij één deel op te 
offeren ten gunste van een ander deel. Zo komt ook 
de historicus eerst tot een juist en aanvaardbaar 
inzicht over het verleden wanneer hij 'alle partijen 
die elkaar in het verleden zo heftig bestreden in hun 
recht laat en daar vanuit de positie van een juste 

milieu zijn oordeel over velt. Beiden, de goede, 
'objectieve', historicus die ieder het zijne geeft en 

de Restauratie-politicus moesten daarom mannen 
van het juste milieu zijn. En het zal daarom niet ver
wonderen dat de ideologen van het juste milieu - de 
zogenaamde 'doctrinaire liberalen' (politici als 
Royer-Collard, Remusat, Barante, Thiers en, voor
al, Guizot) en theoretici als Benjamin Constant -
liberalen waren die hun liberalisme vooral historisch 

zochten te legitimeren. 

Het Romantisch karakter van de democratie 

Twee conclusies zijn hieraan te verbinden. In de 
eerste plaats, wij zijn gewoon om de democratie te 
zien als een product van de Verlichting. En zeker 
zijn daar ook goede gronden voor. Het voor alle 
democratie essentiële idee van de gelijkheid van alle 
staatsburgers is zeker een vrucht van de metafysica 
van het Verlichte natuurrecht dat, zoals dat in de 
metafysica nu een keer gaat, steeds onbekommerd 
sprak van 'de' burger in het algemeen, zonder daar
bij tussen de ene en de andere burger te onderschei 
den en dat daarom, bedoeld of onbedoeld, een 
wezenlijk bijdrage kon leveren aan de notie van de 
politieke gelijkheid van alle staatsburgers. De meta
fysica is een zeer democratische discipline. Voorts, 
het Verlichte natuurrecht leerde dat de staat voort
kwam uit een wilsbesluit van de burgers en dat 
betekende dat, welke bevoegdheden men de staat 
ook toekende, de staat er uiteindelijk voor de bur
ger is en niet andersom. Dit waren uitstekende 
politieke principes en wij zijn daarom de Verlichte 
politieke theorie zeer veel verschuldigd. 

Maar wat de Verlichting ons niet geleerd heeft, en 
wat wij aan de Romantiek, de Restauratie en aan de 
juste milieu politiek te danken hebben, is ons vermo
gen om om te gaan met een samenleving die over 
politieke principes diep verdeeld is. Het is de poli
tieke Romantiek die ons de voor alle democratie 
wezenlijke les leerde van die 'principiële principe
loosheid', en die de naties van het West-Europese 
Continent eerst in staat stelde om het conflict van 
Revolutie en Ancien Régime zonder al te veel 
kleerscheuren te overleven en enkele decennia 
later, het nog veel bedreigender conflict tussen 
kapitaal en arbeid. 

Meer nog, dat was een les die de Verlichting ons 
ook niet zou hebben kunnen of willen onderwijzen, 
omdat die strijdig was aan het verlangen naar hel
derheid, precisie en consistentie dat de Verlichting 
altijd zo na aan het hart lag. De mentaliteit van de 
Verlichting, Carl Schmitt constateerde dat reeds in 
zijn Politische Romantik van 1919, stond haaks op die 
principiële principeloosheid van de parlementaire 
democratie. En het was eerst de Romantiek - met 
haar respect voor de veelvormigheid, voor al de 
opposities en contradicties die de sociaal-politieke 
werkelijkheid nu een keer eigen zijn - die het intel
lectuele klimaat bood waarbinnen de parlementaire 
democratie gedijen kon. 

Anselsaksische en Continentale democratieën 

Een tweede conclusie betreft het antwoord op een 
vraag die vele lezers ongetwijfeld all'ange tijd op de 
lippen brandde. Steeds was hierboven sprake van 
de politieke Romantiek en steeds was daarbij de 
suggestie dat de parlementaire democratie tijdens 
de Restauratie ontstaan is. Maar hebben wij niet 
allen al op school geleerd dat het Engelse parlement 
'de moeder van alle parlementen' is en dat in de 
loop van de achttiende eeuw in Engeland al een sys
teem ontstond dat wij goed kunnen zien als het 
model voor alle latere parlementaire democra
tieën? En was het Engelse voorbeeld ook niet waar 
die bovenbedoelde romantische theoretici aan 
dachten? 

Voor de beantwoording van deze tegenwerping 
kies ik mijn uitgangspunt bij Michel Albert's 
recentlijk zoveel besproken Capita/isme contre capi

talisme. Grondgedachte is hier dat het politieke en 
politiek theoretische debat zich behoort af te spelen 
binnen een spectrum dat bepaald is door de meest 
extreme, bestaande politieke posities. Bijvoor
beeld, toen het Sovjet-communisme nog bestond 
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behoorde het politieke debat te gaan over de voor
en nadelen van de Westerse democratische syste
men in vergelijking met dat Sovjet-communisme. 
Differentiaties binnen zowel Sovjet-communisme 
als binnen de Westerse democratieën waren daar
mee minder relevante subtiliteiten. Dat veranderde 
met de ineenstorting van het communisme. De hele 
wereld is nu democratisch geworden - in theorie 
althans. En dat betekent dat het politieke debat nu 
veeleer gepolariseerd wordt door uitersten binnen 

de matrix van de Westerse democratie. 
De uitersten waar het dan in concreto om gaat 

identificeert Albert met de Angelsaksische demo
cratieën (Engeland en de Verenigde Staten) ener
zijds en de zogenaamde 'Rijn-democratieën' (de 
democratieën van het West-Europese Continent en 
Japan) anderzijds. Vandaar ook de titel van zijn stu
die: twee vormen van kapitalistische, parlementai
re democratieën staan tegenover elkaar. En tussen 
die beide soorten van democratieën bestaan, naar 
het idee van Albert, een aantal wezenlijke, vroeger 
weinig bemerkte, maar nu des te relevanter ver
schillen. Het verschil tussen beide omschrijft Albert 
als volgt: 'the neo-American model is based on 
individual success and short-term financial gain; the 
Rhine model, of German pedigree but with strong 
Japanese connections, emphasizes collective suc
cess, consensus and long-term concerns. In the last 
decade or so, it is this Rhine model - unheralded, 
unsung and lacking even nomina! identity papers -
that has shown itself to be the more efficient of the 
two, as wellas the more equitable' (p. 1 9). 

Tegen de achtergrond van het voorgaande zal 
duidelijk zijn dat we hier inderdaad met twee ver
schillende soorten van democratieën van doen heb
ben. Want denken we aan zowel 1689 toen het 
Engelse parlementaire systeem in belangrijke mate 
zijn definitieve vorm kreeg en aan de twintig jaar na 
1776 waarin de Amerikaanse constitutie tot stand 
kwam, dan betrofhet hier antwoorden op uitdagin
gen van een geheel ander karakter dan die waar het 
Continentale Europa van na de val van Napoleon 
zich voor gesteld zag. Zowel de Engelsen van 
1688/1689 als de Amerikanen van na 1776 zochten 
vooral een oplossing voor het probleem van de ver
houding tussen vorst (of president) en volksverte
genwoordiging en van welke 'checks and balances' 
in hun samenwerking moesten worden aange
bracht. Ambitieuze koningen als Jacobus 11, of 
George I I 1 of eventuele toekomstige presidenten 
waren het gevaar waartegen men constitutionele 

beveiligingen zocht. Het Continentaal Europese 
probleem van een tegen zichzelf verdeelde natie 
speelde in Engeland al helemaal geen rol en was 
voor de 'founding fathers' van de Amerikaanse con
stitutie van slechts ondergeschikt belang. Hier 
streed men niet teaen elkaar om wie in het bezit van 
de staat zou zijn, maar streed men met elkaar om de 
macht van vorst of president binnen aanvaardbare 
grenzen te houden. En wat men in die strijd de 
vorst of president afhandig wist te maken, kwam 
daarmee ook in het aemeenschappelijk bezit van de 
volksvertegenwoordiging die die strijd tegen vorst 
of president gestreden had. De herinnering aan de 
politieke macht die in de persoon van de (absolute) 
monarch verenigd was, wordt in de Angelsaksische 
landen nog bewaard in het daar vigerende twee
partijensysteem waar één politieke partij gewoon
lijk over een absolute meerderheid in het parlement 
beschikken kan. Politieke macht vereiste daarom 
ook superioriteit, of meerderheid in de volksverte
genwoordiging; wanneer men in het Angelsaksi
sche systeem een reeks kleinere partijen zou heb
ben waarvan geen enkele de meerderheid heeft, 
dan zou dat binnen de logica van dat systeem zijn 
alsof men een vorst had die verschillende dingen 
tegelijk wilde en er maar niet toe komen kon daar 
een keuze uit te maken. In die logica is de volksver
tegenwoordiging immers, zoals we zojuist zagen, 
de erfgenaam van de macht van de voordien bestre
den vorst, en draagt zij begrijpelijkerwijs daar ook 
nog de formele sporen van. Overigens zijn dit alles 
natuurlijk maar schematiseringen; maar die mogen 
desondanks verduidelijken hoezeer de Angelsaksi
sche en de Continentale democratieën in oor
sprong, aard, reflexen, relatieve kracht en zwakte 
van elkaar verschillen. 

In ieder geval begrijpen we nu goed dat het geen 
toeval kan zijn dat tot op de huidige dag het meest 
evidente verschil tussen de Angelsaksische en de 
Europese Continentale democratieën daarin ligt, 
dat de eerste een tweepartijen systeem kennen ter
wijl men in de tweede steeds met coalitie-regerin
gen werkt. De landen van het Europese Continent, 
die allen op één of andere manier de grote Revo
lutie en het régïme van Napoleon hadden onder
gaan, kenden daardoor allen politiek sterk gepolari
seerde bevolkingen en daarmee een ander type van 
meest cruciale politieke problemen. Het feit dat op 
het Continent in een coalitie-regering gezocht 
wordt naar een balans tussen de verschillende poli
tieke ideologieën is daarom de tot op de huidige dag 
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voortdurende herinnering aan de Napoleontische 
overheersing van bijna tweehonderd jaar geleden. 
Zonder die was waarschijnlijk ook op het Continent 
de strijd tegen het vorstelijk prerogatief alles-bepa
lend geweest en hadden wij ook hier een Angelsak
sische vorm van twee partijen-democratie gekend, 
plus alles wat daar tegenwoordig bijhoort in termen 
van partijvorming en van politieke stijl. 

Vanzelfsprekend doet dit de vraag rijzen naar 
welk systeem beter is. Categorische antwoorden 
zijn hier niet op te geven omdat om voor de hand 
liggende redenen veel afhangt van het soort van 
problemen waarmee de beide democratie-typen 
zich geconfronteerd zien. Maar met die qualificatie 
kan wellicht het volgende gezegd worden. De poli
tieke problematiek waar de Restauratie mee wor
stelde, was veel ingewikkelder en onoverzichtelij
ker dan die waar men zich in de Angelsaksische lan
den in I 689 en na I 776 voor gesteld zag. En het te 
verwachten gevolg is dat de Continentale democra
tische machines ook ingewikkelder in elkaar zitten 
dan hun Angelsaksische tegenhangers. Daaraan valt 
redelijkerwijs de conclusie te verbinden dat, zoals 
dat met ingewikkelde machines doorgaans het geval 
is, die zowel beter als slechter functioneren dan 
minder gecompliceerde apparatuur. Anders ge
zegd, de Angelsaksische democratie zal zelfs onder 
ongunstige omstandigheden altijd redelijk blijven 
functioneren, maar nooit optimaal. Het subtielere 
instrument van de Continentale democratie zal 
onder gunstige omstandigheden duidelijk superieur 

• zijn aan het Angelsaksische model, en op een goed
kopere en efficiëntere wijze voor de burger betere 
en hogere resultaten weten te bereiken dan haar 
Angelsaksische tegenhanger. Daar staat echter 
tegenover dat als de Continentale democratie, om 
wat voor reden ook, defecten oploopt, die zeer 
veel moeilijker te repareren zijn en dat zelfs een 
totale catastrofe, zoals in het geval van de W eimar
Republiek, dan niet langer ondenkbaar is. Alle 
reden daarom om het noodzakelijke onderhoud aan 
de Continentale democratie nooit te verwaarlozen. 

Oude en nieuwe types van politieke problemen 
Wanneer de parlementaire (Continentale) demo
cratie er dankzij haar ontdekking van de politiek van 
het juste milieu in slaagde om creatieve oplossingen 
te vinden voor zo gevaarlijke conflicten als die tus
sen Ancien Régïme en Revolutie of tussen kapitaal 
en arbeid, dan moeten wij haar uiterst dankbaar zijn 
voor de wijze waarop zij West-Europa door een van 

de moeilijkste periodes uit haar geschiedenis wist te 
loodsen. 

De vraag laat zich evenwel stellen of de uitda
gingen, waar onze hedendaagse sociale en politieke 
orde ons voor plaatst, nog wel van hetzelfde type 
zijn als die waar indertijd de parlementaire demo
cratie voor bedacht werd. Meer in het bijzonder, 
het laat zich inderdaad beargumenteren dat wij 
tegenwoordig minder van doen hebben met pro
blemen die één deel van de bevolking tegenover 
een ander stellen (zoals aan het begin van de negen
tiende eeuw, en in de strijd tussen kapitaal en 
arbeid het geval was), maar problemen die ons allen 
min of meer gelijkelijk treffen. Men kan daarbij 
denken aan problemen als 'jobless growth' (alle
maal kunnen we op straat komen te staan), het 
bezwijken van de verzorgingsstaat onder de zware 
lasten die hem in het recente verleden opgelegd 
werden, de milieuproblematiek. En prototypisch 
voor dat nieuwe soort van probleem is het file-pro
bleem: we veroorzaken allen dat probleem en heb
ben er allen last van. Wat aan al dat soort van nieu
we problemen gemeenschappelijk is, is dat zij hun 
oorsprong hebben in de onbedoelde gevolgen van 
ons politieke handelen. We willen uitstekende 
sociale voorzieningen en hogere lonen maar bewer
ken daarmee werkloosheid, we willen een maxima
le bereikbaarheid maar bewerken daarmee dat we 
in de file staan en de asfaltering van Nederland etc . 

Inderdaad kunnen we dagelijks uit de krant 
begrijpen dat onze representatieve democratie 
slecht geoutilleerd is om dit nieuwe type van poli
tiek probleem adequaat aan te pakken. En de para
dox is daarom dat onze huidige politieke proble
men merkwaardig 'democratisch' zijn in de zin dat 
we er allemaal op een min of meer gelijke manier 
mee geconfronteerd worden, terwijl anderzijds de 
traditionele democratie juist met dit soort van 
'democratische' problemen slecht raad weet. En 
inderdaad, zij werd indertijd ook niet voor dit type 
probleem geconstrueerd. 

Politieke representatie 
Maar dit is niet het enige gevaar dat de democratie 
bedreigt. Er is nog een ander gevaar. Wederom is 
de geschiedenis ons beste uitgangspunt. Ons poli
tieke systeem omschrijven wij altijd als een 'repre
sentatieve democratie'. Welnu, 'democratie', in 
de zin van regering door het volk, is een notie die 
reeds in het klassieke Athene ontwikkeld werd. 
Representatie, in de zin van politieke vertegen-
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woordiging, is, daarentegen een Middeleeuws· 
begrip. Men kan daarbij denken aan de Middel
eeuwse standenvertegenwoordiging. Nu heeft 
democratie op zich niets met representatie van 
doen, en representatie in het geheel niets met 
democratie. De Middeleeuwse standenvertegen
woordiging beoogde in geen enkel opzicht een con
cessie aan de democratie te zijn. Het wonder van de 
hedendaagse parlementaire representatieve demo
cratie bestaat daaruit dat men er in slaagde om deze 
beide geheel verschillende noties op een zo uiterst 
vruchtbare en creatieve manier met elkaar te ver
binden. En dat systeem is dus de vrucht van dit wel 
zeer onwaarschijnlijke huwelijk van Athene en de 
Middeleeuwen. 

Voor een goed begrip van de parlementaire 
democratie is daarom van belang dat we de logica 
van het begrip 'representatie' goed doorgronden. 
Dit is, in essentie, een begrip uit de esthetica; 
immers, een portret of een schilderij noemen wij 
een 'representatie' van een geportretteerde of van 
een landschap. Ernst Gombrich, en anderen, heb
ben dit begrip gedefiniëerd. Volgens hun definitie 
moeten we een representatie zien als een substituut 

of een remplocant voor het gerepresenteerde en 
waardoor het (afwezige) gerepresenteerde weer 
present gemaakt wordt. De implicatie is dat het bij 
representatie niet, zoals wij op het eerste gezicht 
geneigd zijn om te denken, om gelijkenis gaat. Zo 
wijst Gombrich erop dat een stokpaard voor een 
kind wel degelijk als een representatie van een echt 
paard kan functioneren, terwijl de verschillen tus
sen een stokpaard en een echt paard bepaald drama
tisch zijn. En zo is het ook in de artistieke represen
tatie: Titiaans befaamde portret van Karel V zien 
wij als een uitstekende representatie van de Keizer, 
maar we verliezen daarmee geenszins uit het oog 
dat representatie (portret) en gerepresenteerde 
(een persoon van vlees en bloed) geheel verschil
lende zaken zijn. Wie representatie en gerepresen
teerde aan elkaar gelijk stelt is of gek of dronken. 

Dat heeft uiteraard zijn consequenties voor hoe 
we over de politieke representatie denken moeten . 
Het belangrijkste gegeven is hier het volgende. Er 
hestaat een verschil, afstand of kloof tussen repre
sentatie en gerepresenteerde; maar aan die afstand 
etc. moeten wij niet het karakter van strijdiaheid of 
oppositie geven. Een goed portret verschilt van de 
geportretteerde, zonder dat we hierin aanleiding 
zien om te zeggen dat het portret 'strijdig' zou zijn 
met wat de werkelijkheid te zien geeft. lntegen-

deel, een goed portret geeft ons soms directer een 
toegang tot de persoonlijkheid van de geportret
teerde dan wanneer we die in werkelijkheid zien. 
Werkelijk grote kunst waarderen we omdat we 
daar het verschil tussen kunst en werkelijkheid niet 
ervaren als een tekort, maar juist als pure winst. En 
zo is het ook in de politieke representatie. Reeds 
tweehonderd jaar geleden betoogde Edmund Burke 
in zijn beroemde brief aan zijn kieskring in Bristol, 
dat de volksvertegenwoordiger een bepaalde (in 
wezen esthetische) autonomie bezit ten opzichte 
van zijn kiezer. Na eenmaal gekozen te zijn moet hij 
naar eiaen inzicht handelen en het is verkeerd wan- . 
neer hij passief en blindelings het mandaat van zijn 
kiezers volgt. Het is eerst dan dat in het parlemen
taire overleg een politiek creatieve besluitvorming 
mogelijk wordt. Dat alles neemt uiteraard niet weg 
dat de volksvertegenwoordiger zich terdege reali
seert dat hij over vier jaar weer oog in oog met de 
kiezer zal staan en dan zal moeten kunnen uitleggen 
op wat voor manier hij met het in hem gestelde ver
trouwen omgesprongen is. 

Hieraan zijn enkele overpeinzingen te verbinden 
voor de politieke representatie. In de eerste plaats, 
zoals in de kunst de creativiteit van de kunstenaar 
haar natuurlijke en exclusieve locus heeft in dat ver
schil tussen kunst en werkelijkheid, zo ligt ook daar 
de oorsprong van alle politieke creativiteit. Men 
moet zich daarbij het volgende voorstellen. Het 
oplossend vermogen van de politiek, het vermogen 
van de politiek om ogenschijnlijk onoverbrugbare 
meningsverschillen toch op een voor alle betrokken 
partijen aanvaardbare wijze te verzoen n, ligt in de 
mate van succes waarin de politicus erin slaagt om 
die problemen en meningsverschillen zodanig te 
herformuleren dat verzoening haalbaar wordt. Of, 
om het in de hier gehanteerde terminologie uit te 
drukken, de politicus moet die meningsverschillen 
zodanig 'representeren' dat 1) die meningsverschil
len daarin 'present' blijven en 2) zij in hun nieuwe 
vorm bijgelegd kunnen worden. Bedenken we 
daarbij tevens dat vaak de 'representatie' ons eerst 
attendeert op een gerepresenteerde werkelijkheid 
(bijvoorbeeld, het waren de zestiende en zeventien
de eeuwse schilders die ons de schoonheid van het 
landschap deden ontdekken), dan realiseren we 
ons, allereerst, hoezeer we politieke creativiteit 
nodig hebben en, vervolgens, het in wezen esthetisch 

karakter van politieke creativiteit. 
In de tweede plaats, die afstand, kloof of verschil 

is daarmee niet een betreurenswaardig tekort van 
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de politiek, dat we koste wat kost ongedaan zouden 
moeten maken om de politiek geheel ondergeschikt 
te maken aan de bestaande maatschappelijke wer
kelijkheid. Zoals een dergelijke eis aan de kunste
naar het einde van de kunst zou betekenen, zo zou 
in politicis deze eis de politiek ieder vermogen ont
nemen om op een zinvolle mallier bij te dragen aan 
de oplossing van onze sociale en politieke proble
men. Het referendum en het ideaal van de ilirecte 
democratie moeten wij daarom met wantrouwen 
bezien. Slechts onder zeer wtzonderlijke omstan
iligheden (namelijk wanneer het gaat om politieke 
problemen waarover geen zinvolle discussie moge
lijk of wenselijk is) vallen het referendum en de 
directe democratie boven de representatieve 
democratie te prefereren. Tevens moeten we ons 
daarbij herinneren dat referendum en directe 
democratie, verre van iets moois te zijn, een 
'Wahlverwandtschaft' heeft met zoiets lelijks als 
het totalitairisme. 

In de derde plaats, die afstand, kloof of verschil 
tussen representatie en gerepresenteerde biedt 
tevens inzicht in de aard van legitieme politieke 
macht. Zoals we de creativiteit van de kunstenaar 
eerst kunnen constateren wanneer we ons op het 
standpunt van de representatie, en niet op dat van 
het gerepresenteerde stellen, zo kan ook de repre
sentatieve democratie haar politieke kracht eerst 
ontwikkelen wanneer we bereid zijn om de legiti
miteit te aanvaarden van de representatie ten 
opzichte van het gerepresenteerde. Anders gezegd, 
bewegen we ons van de burger aan de ene kant van 
die esthetische kloof naar ilie van de vertegenwoor
diger (of van de staat) aan de andere kant daarvan, 
dan bewegen we ons van het domein van degenen 
die aan de nationale wetgeving onderworpen zijn, 
naar het domein waar die wetgeving totstandkomt 
en van waaruit de naleving ervan kan worden afge
dwongen. In de esthetische kloof tussen kjezer en 
gekozene (of staat) moet daarom ook de bron van 
alle legitieme politieke macht gesitueerd worden -
hetgeen allereerst de verrassende conclusie recht
vaardigt dat alle legitieme politieke macht esthetisch 
van aard is. En een tweede conclusie is dat het 
eigenaardige van de representatieve democratie 
daarin ligt dat legitieme politieke macht noch het 
eigendom van de kiezer, noch ook van de gekozene 
of van de staat is (zij ontstaat immers eerst tussen 
beide in). De notie van de volkssoevereiniteit zul
len we dus op moeten geven: in de representatieve 
democratie bezit niemand de macht - hooguit kan 

men zeggen dat de kjezer het nebruik of het beheer 
van politieke macht voor vier jaar aan een bepaalde 
regering in handen geeft. 

Zoals aan het einde van de vorige paragraaf het 
geval was, is er ook nu weer alle reden om de 
representatieve democratie (waaronder wij het 
geluk hebben te leven) te prijzen als het meest suc
cesvolle en subtiele politieke instrument dat de 
mensheid ooit bedacht. Zij heeft echter een aange
boren zwakte, waarvoor zich nauwelijks een ade
quate remedie laat denken. Inderdaad is de repre
sentatieve democratie bij uitstek geschikt om alles 
wat onder het régime van de representatie valt, op 
een even soepele als creatieve manier op te lossen. 
Er is echter één entiteit die onvermijdelijk buiten 
dat régime valt - en dat is de staat zelf. De staat kan 
alles representeren, behalve zichzelf - zoals ook 
een schilderij niet zichzelf kan representeren. Heel 
dat arsenaal aan verfijnde instrumenten dat de 
representatieve democratie ons ter beschikking 
stelt ter oplossing van onze politieke problemen, 
ontvalt ons daarmee op het moment dat wc te 
maken krijgen met problemen van- of binnen de 
staat zelf. Hier ligt, vanzelfsprekend, de verklaring 
voor dat zo merkwaarilige feit dat de democratische 
staat zelf het meest inefficiënte, onhanilige en 
domme instituut is in onze 'sophisticated' Wester
se samenlevingen, evenals voor het feit dat alle 
moeilijkheden, verdeeldheden, alsook de omvang 
van de staat, nergens zo moeilijk op de politieke 
agenda te krijgen zijn als in een representatieve 
democratie. De staat is net als ilie befaamde kapper 
van Sevilla die iedere burger van Sevilla zo keurig 
kapte behalve, uiteraard, zichzelf, en die er daarom 
altijd zo uitermate slordig en slonzig bijliep. 

List bij staat ifburaer een remedie voor onze politieke 
kwalen? 

Hiervoor bespraken wij twee gevaren die de demo
cratie bedreigen: het gevaar dat voortkomt uit een 
nieuw type van politiek probleem waar de traditio
nele representatieve democratie slecht mee uit de 
voeten kan en, in de tweede plaats, de blinde vlek 
die de representatieve democratie sui aeneris heeft 
voor het (dys)functioneren van de staat. De voor de 
hand liggende vraag is dan nu op wat voor manier 
we de representatieve democratie het beste tegen 
deze gevaren beschermen kunnen. 

Drie instanties verdienen in rut perspectief onze 
aandacht, de staat, de kjezer en de politieke partij. 
Om verschillende redenen moet de staat van deze 
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drie ons de meeste zorgen baren. Hij is de afgelopen 
halve eeuw bovenmate in omvang toegenomen, 
maar die groei ging onvoldoende gepaard met de 
ontwikkeling van adequate instrumenten ter con
trole van de staat. Integendeel, het parlement, de 
wetgever die constitutioneel met die taak belast is, 
werd steeds meer door de regering gecorrum
peerd. Een additioneel probleem is dat de bekend
ste politieke filosofen, met name John Rawls c.s., 
nauwelijks in de staat geïnteresseerd lijken te zijn 
en dat daarom van hen überhaupt geen zinvolle sug
gesties te verwachten zijn ter reparatie van de staat. 
En waar spraakmakende politicologen (zie bijvoor
beeld De verplaatsins van de politiek), anders dan de 
politieke theoretici, wel degelijk een grote belang
stelling voor de staat aan de dag leggen, concentre
ren zij zich vooral op de huidige zwaktes van de 
staat om daar dan de (overhaaste) conclusie aan te 
verbinden dat de staat gaandeweg een overbodige 
irrelevantie in onze huidige samenlevingen aan het 
worden is. Al die observaties van politicologen over 
het falen van de staat zijn helaas nu meer waar dan 
de afgelopen vijftig jaar ooit het geval was; maar in 
plaats van hieraan met deze politicologen de con
clusie te verbinden dat de staat een verouderde en 
negentiende eeuwse irrelevantie geworden is, 
moeten we daar nu juist een aanmaning in zien om 
de staat met hernieuwde aandacht te bekijken. 
Want ondanks Europese Unie en de institutionele 
wildgroei tussen staat en burger blijft de staat het 
zwaartepunt in alle politieke besluitvorming. En of 
wij dat nu wel of niet prettig vinden, voorlopig ziet 
het er niet naar uit dat dat anders gaat worden. 
Integendeel, na een korte periode waarin iedereen 
wel aardigheid leek te hebben in die postmoderne 
fragmentatie van het politiek domein, is de behoef
te aan een krachtig politiek centrum in de vorm van 
de natie-staat weer sterker dan tot voor kort het 
geval was . Meer en meer realiseert men zich dat de 
kwaliteit van onze toekomst nog steeds ten nauwste 
verbonden is met die van de natie-staat: als het de 
staat niet lukt om een bevredigend en werkbaar ant
woord te vinden op onze collectieve problemen, 
dan is er onder de huidige omstandigheden niets en 
niemand, en zelfs geen supra-nationale of 'infra'
nationale instantie, die daar wel succesvol zou kun
nen zijn. We mogen het terecht zeer betreuren dat 
wij voor de zorg van de kwaliteit van onze toekomst 
op een zo wankel en onbetrouwbaar instrument als 
de natie-staat aangewezen zijn, maar het is niet 
anders, en we doen er daarom goed aan ervoor te 

zorgen dat de natie-staat in optimale vorm is. Er is 
bijgevolg alle reden om de huidige desinteresse 
voor de (restauratie van de) staat onder politieke 
filosofen en politicologen als academische bijziend
heid te veroordelen. 

Kortom, de staat is nu ons grootste probleem, 
juist omdat hij zozeer de voorwaarde is voor de 
oplosbaarheid van zoveel andere problemen. Maar 
de staat kan ons niet helpen bij de oplossing van de 
problemen waar hij zelf in verzeild geraakt is - en 
we wenden ons daarom nu tot de beide andere 
instanties in het politieke domein, de burger en de 
politieke partij. 

Ik begin met de burger. Ook van de burger kan 
niet veel verwacht worden wanneer de belangrijk
ste politieke problemen dat eigenaardige 'democra
tische' karakter verkrijgen waarover wij het hier
boven hadden. Voordien wa de inzet van de poli
tiek gewoonlijk de vraag hoe men tot een juiste 
afweging (het juste milieu) komen kon van het 
belang van het ene individu of groep van individuen 
en die van een ander(e) (groep van) individu(en). 
Het resultaat van zo'n afwegingsproces leidde tot 
concepties van het algemeen belang - die doorgaans 
weer gecodificeerd werden binnen bepaalde, door 
de verschillende partijen verdedigde, politieke ide
ologieën. Binnen dit kader zocht de burger naar de 
juiste bepaling van zijn eigen belang in verhouding 
tot die concepties van het collectief belang; en dat 
bepaalde dan op een doorgaans goed voorspelbare 
manier zijn partij-keuze. 

Uiteraard had dit alles eerst zin en was dit zelfs 
eerst mogelijk zolang eigen belang en algemeen 
belang verschillende zaken zijn. Maar die aangena
me duidelijkheid is er nu in afnemende mate (ik wil 
vanzelfsprekend niet beweren dat het traditionele 
type van politiek probleem, waarbij een deel van de 
bevolking tegenover een ander deel staat, geheel 
van het toneel verdwenen zou zijn). In toenemende 
mate zijn eigenbelang en algemeen belang in elkaar 
verward geraakt. De burger kan nu een hoger sala
ris en beter sociale voorzieningen wensen, maar 
met het onbedoelde gevolg dat hij straks wellicht 
werkloos is; hij wil zijn eigen auto maar draagt er op 
die manier toe bij dat hij stilstaat in de file; wenst hij 
daarom de aanleg van meer wegen, dan bereikt hij 
daarmee lawaai in zijn achtertuin; hij wil de gemak
ken van de twintigste eeuw, maar wordt dan tevens 
geconfronteerd met alle ongemakken van de 
gemakken van de techniek, zoals de vernietiging 
van zijn ecologische 'Umwelt'; hij wordt ouder 
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door de medische wetenschap, maar wordt dat ook 
op een ziekere en onaangenamer manier dan vroe
ger etc. En het zoeken naar het juste milieu tussen 
deze alternatieven plaatst niet langer zijn eigen 
belang tegen over het belang van de ander of het 
algemene belang; het gaat hier immers om een 
conflict tussen twee, met elkaar trijdige, eieenbe

laneen (veelal een korte termijn belang versus een 
langere termijn belang, en waarbij het algemeen 
belang gemene zaak maakt met & laatste). De bur
ger ontdekte dat het nastreven ván het (directe) 
eigenbelang dat (langere termijn) eigenbelang 
tegenwoordig juist schaden kan en dat onderwer
ping aan het algemeen belang vaak juist door zijn 
eigenbelang vereist wordt. Het oude en comforta
bele dilemma van ofwel kiezen voor het eigen, dan 
wel voor het algemeen belang (of voor iets daartus
sen in), houdt daarmee meer en meer op het 
Archimedisch punt te zijn voor de politieke oriënta
tie van de burger. 

We moeten deze nieuwe situatie niet interpre
teren alsof er nu een systematische onbepaaldheid 
intrad in de relatie tussen eigen en algemeen 
belang, alsof we nu leven in een wereld waarin de 
protagonisten van het algemeen belang een nimmer 
eindigende strijd voeren met de aanhangers van 
Bernard de Mandeviiie's en Adam Smith's stelling 
volgens welke de privé ondeugd een publieke 
deugd is. We herinneren ons dat Mandeville en 
Smith hun tijdgenoten (en niet alleen die) shockeer
den door te betogen dat er geen oppositie, maar 
juist een harmonie bestaat tussen het verlichte 
eigenbelang en het algemeen belang. Maar zij zei
den zeker niet dat de notie 'eigenbelang' en 'alge
meen belang' dezelfde referent zouden hebben; 
veeleer wilden zij aantonen dat er een doel-midde
len relatie tussen beide bestaat en dat het algemeen 
belang het beste gerealiseerd kan worden door bur
gers die zich bij hun handelen laten leiden door dat 
verlichte eigenbelang. Maar nu is er werkelijk een 
substantiële overlap tot stand gekomen tussen eigen 
belang en het algemeen belang. 

Aan de ene kant mag deze nieuwe situatie in ons 
een gevoel van diepe tevredenheid bewerken: want 
had de politiek niet altijd al die verzoening tussen 
het algemene en individuele belang tot inzet gehad? 
En is die zo lang en zo vurig verlangde verzoening in 
onze tijd niet uiteindelijk tot stand gebracht en 
werd dan geluidloos, en zonder dat wij dat goed 
bemerkten, de utopie toch gerealiseerd in onze 
complexe hedendaagse samenlevingen? Dat is wel-

licht hoe men de prestaties van de laat-twintigste 
eeuwse representatieve democratie in eerste 
instantie zou willen beoordelen: en inderdaad lij
ken traditionele definities van utopia overeen te 
stemmen met hoe in onze samenleving het indivi
duele en het algemeen belang op één lijn gebracht 
werd. 

Maar aan de andere kant kan men volhouden dat 
deze situatie strijdig is met zowel de menselijke 
natuur als met de aard van de politiek in de demo
cratie. Want stel dat wij inderdaad geen belangen 
meer zouden hebben die onderscheiden zijn van het 
publieke belang, dan zouden wij ons als individu 
politiek gediskwalificeerd voelen. Wat voor on
vriendelijke en lelijke dingen men (veelal terecht) 
ook over belangen en het nastreven daarvan zou 
willen zeggen, dat neemt niet weg dat wij in politicis 
in belangrijke mate zijn, welke onze specifieke 
eigenbelangen zijn. Hebben we geen specifiek 
eigenbelang meer dan zijn we in politicis opgegaan 
in de collectiviteit en zullen wij ook in onze zelfper
ceptie van geen enkele publieke of openbare bete
kenis meer kunnen zijn. Ja, we zijn dan zo onbe
langrijk geworden dat geen omstandigheden meer 
denkbaar zijn waaronder de collectiviteit zelfs maar 
de moeite zou willen nemen om zich tegen ons te 
keren: een dergelijke situatie vereist toch immers 
minstens een oppositie van onze belangen en die 
van de collectiviteit. En zelfs daar zou dan ex hypo

thesi geen sprake meer van kunnen zijn. Het indivi
du is dan geheel opgegaan in zijn privé·-existentie en 
bestaat niet langer als een politieke entiteit. 

Vervolgens, definiëren we de democratie (heel 
wijd) als het politieke systeem dat op een billijke 
manier de belangen van (groepen van) individuen 
tegen elkaar afweegt, dan kan er in die situatie ook 
niet langer sprake van democratie zijn. Waar geen 
sprake is van belangentegenstellingen, daar heeft de 
democratie geen zin meer. Een Verlicht despotis
me dat op een weloverwogen en rationele manier 
de aard van het collectieve belang op korte en lan
gere termijn (het enige belang dat ons dan nog rest) 
definiëert, is dan het enige zinvolle alternatief. 
Alweer, ik beweer niet dat een dergelijke situatie al 
gerealiseerd werd, maar slechts dat we ons in deze 
richting bewegen en dat we er goed aan doen te 
overdenken wat voor druk daarmee uitgeoefend 
wordt op de representatieve democratie die wij van 
onze ouders erfden. 

Bovenal moeten we ons in dit verband de toene
mende desoriëntatie van de hedendaagse kiezer 
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realiseren. Leggen we ons rekenschap van af van die 
toenemende vervlechting van eigenbelang en (ideo
logisch) gedefiniëerd algemeen belang, dan behoe
ven we niet verbaasd te zijn over die instabiliteit van 
de hedendaagse kiezer die, na generaties lang 
geleefd te hebben in de overzichtelijke wereld van 
het ideologische conflict, zich nu plotseling ge
plaatst ziet in een situatie waarin hij zelfs de midde
len niet meer heeft om zijn eigen belang van dat van 
de gemeenschap te onderscheiden. Hoe hulpeloos 
moet hij zich voelen in een wereld waarin die ver
trouwde belangenoppositie tot een even verouder
de als nutteloze constructie werd. Hij moet het 
gevoel hebben dat de Geschiedenis hem uitleverde 
aan de expert die als enige nog in staat is om hem te 
vertellen wie hij werkelijk is en wat zijn werkelijke 
belangen zijn. Niet langer is de expert de enige die 
in staat is om zijn politieke vragen te beantwoorden 
(zoals in Daniel Bell's technocratische utopie van 
veertig jaar geleden al het geval was), maar de 
expert schrijft hem nu ook voor welke vragen hij 
überhaupt stellen moet. 

Of, erger nog, de burger kan nu tot de conclusie 
komen dat al zijn politieke intuïties en verlangens 
los zijn komen te staan van zijn werkelijke eigenbe
lang, omdat hij nu leeft in een wereld die hij nooit 
voldoende zal begrijpen om te weten welke politie
ke opties zelfs zijn meest directe eigenbelang op een 
adequate manier zullen dienen. En daar zal hij ver
volgens de conclusie aan verbinden dat al zijn ver
langens, opinies en handelen irrelevant geworden 
zijn vanuit het oogpunt van zijn werkelijke eigenbe
lang. Welnu, dat althans in zekere mate deze band 
bestaat tussen verlangens en eigenbelang, is werke
lijk een minimum voorwaarde voor het goede func
tioneren van de democratie. Niets zal zozeer de 
burger van de democratie vervreemden, niets zal 
hem zozeer buiten het domein van de politiek slui
ten en niets zal zijn desinteresse voor de politiek 
sterker stimuleren, dan het doorsnijden van die zo 
natuurlijke en vanzelfsprekende band tussen verlan
gens en eigenbelang. Deze voortdurende pendelbe
weging tussen verlangens en eigenbelang is, om zo 
te zeggen, de slinger in het uurwerk van de demo
cratie die voorkomt dat dat uurwerk op een wilde 
en ongecontroleerde wijze afloopt. En die slinger 
wordt uit het uurwerk van de democratie verwij
derd, wanneer de burger meent dat de relatie tus
sen zijn verlangens en zijn eigenbelang voor hem
zelf niet langer te doorgronden is en een zaak voor 
de (politieke) expert wordt. 

De beste manier om de slinger op zijn plaats in het 
uurwerk te houden is, vanzelfsprekend, er voor 
zorg te dragen dat eigenbelang en algemeen belang 
binnen de zelf-ervaring van de kiezer naar verschil
lende zaken blijven verwijzen. Die voor de repre
sentatieve democratie zo ontwrichtende disjunctie 
van verlangen en eigenbelang kan dan niet optre
den. En dat onderscheid tussen eigen en algemeen 
belang kan weer het beste bereikt worden door 
ruimte te laten, of wellicht zelfs doelbewust te 
scheppen voor een zekere mate van egoïsme en 
zelfzucht. Want egoïsme en zelfzucht zijn altijd zeer 
succesvol gebleken om orde te brengen in de ver
houding tussen verlangens en eigenbelang. Vanuit 
dat perspectief treffen we hier nog een extra argu
ment om niet in te stemmen met een op een 
'publieke' ethiek gefundeerèe politieke filosofie 
zoals die door Rawls c.s. (en hier te lande door ]os 
de Beus) bepleit werd. Zonder een zekere mate van 
egoïsme, zelfzucht en het vermogen van burgers 
om zich aan elkaar te ergeren, kan de machine van 
de democratie niet functioneren. In de eerste plaats 
niet omdat uit egoïsme, zelfzucht en ergernis alle 
signalen voortkomen die aangeven waar in de 
samenleving iets staat mis te gaan of reeds misge
gaan is, en waardoor die op zich onaantrekkelijke 
menselijke eigenschappen toch noodzakelijk zijn als 
we de samenleving zo goed mogelijk op de rails wil
len houden. Zoals een dier dat geen pijn kan voelen, 
niet levensvatbaar is, zo zijn ook egoïsme en erger
nis onmisbaar voor het voortbestaan van de samen
leving. Een samenleving van consequente altruïsten 
is even onmogelijk als een van individuen die uit
sluitend het eigenbelang voor ogen hebben. Zo laat 
zich verdedigen dat het begrip dat de Engelse bevol
king in de pre-Thatcher-jaren voor stakingen op 
wist te brengen het landsbelang eerder benadeelde 
dan het gediend te hebben. Kortom, zonder een 
zekere mate .van egoïsme en een zekere geneigdheid 
om zich aan de medemens te ergeren is democratie 
ondenkbaar om de eenvoudige reden dat er dan 
voor haar geen werk te verrichten valt. Maar vooral 
zijn een zekere mate van egoïsme en zelfzucht nodig 
omdat het toch reeds gevaarlijk bot geworden in
strument van de representatieve democratie zonder 
die niet snijden kan. En dat instrument zou ook zijn 
laatste resterende scherpte verliezen, wanneer 
door de injectie van een extra dosis ethiek en alt
ruïsme, eigenbelang en algemeen belang nog dich
ter bij elkaar zouden komen te liggen dan nu al het 
geval is. 
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Deze overpeinzing over de wenselijkheid van egoïs
me is niet een cynische aanmaning aan het adres van 
de burger om voortaan zoveel mogelijk ten koste 
van zijn medemensen te gaan leven. Ik wil slechts 
wijzen op de spanning die bestaat tussen enerzijds 
de representatieve democratie en, anderzijds, ethi
sche desiderata zoals door Rawls c.s. verdedigd. 
Men kan niet tegelijkertijd een goede democraat 
zijn en ook in politicis dit soort van ethische doelstel
lingen verdedigen. Ik zeg daarmee niets ten nadele 
van die ethische doelstellingen; integendeel, die 
zijn schitterend en het is te hopen dat de individuele 
burger in de relatie met zijn medemensen die doel
stellingen zoveel mogelijk in praktijk zal brengen. 
Mijn stelling is slecht dat die doelstellingen vijan
dig zijn aan aard en werkwijze van de representatie
ve democratie en dat wij niet moeten denken dat 
een ethische fundering van de representatieve 
democratie een zinvolle onderneming is. Die 
democratie kan alleen floreren voor zover en zolang 
we te maken hebben met conflicten die, zoals 
gewoonlijk het geval is in de politiek, de beperkte 
kaders van de ethiek te buiten gaan. Dat betekent 
niet dat alle (democratische) politiek slecht of on
ethisch is; zeker kunnen we ook in de (democrati
sche) politiek een onderscheid maken tussen een 
goed ('prudent') en een slecht politiek beleid. Maar 
de criteria voor dat onderscheid overstijgen de 
begrenzingen van de ethiek. Het politiek goede is 
niet noodzakelijkerwijs identiek met het ethisch 
goede. 

De politieke partij is de beste remedie voor onze 

politieke kwalen 

Nadat de staat en de burger de revue gepasseerd 
zijn als kandidaten om de revitalisering van de 
representatieve democratie te kunnen bewerken, is 
nu de beurt aan de politieke partij. In de eerste 
plaats valt op te merken dat er een categorisch ver
schil is tussen staat en burger enerzijds en de poli
tieke partij anderzijds. Dat verschilligt vooral hier
in dat het streven naar verandering van staat of bur
ger onvergelijkelijk veel meer risico's met zich mee 
brengt dan het streven naar het veranderen van de 
politieke partij. De verandering van de staat is een 
verandering in het instrument dat wij bezitten voor 
maatschappelijke en sociale verandering en bezit 
daarom een potentieel aan gevolgen dat moeilijk te 
overzien is. Het veranderen van de staat is slechts 
een reële en te overwegen optie in die zeer zeldza
me en zeer uitzonderlijke gevallen dat een revolutie 

werkelijk onvermijdelijk is - en de geschiedenis 
heeft geleerd dat dit resulteert in een jump in the 
dark waarvan de gevolgen doorgaans onvergelijke
lijk veel erger zijn dan het politieke ongerief waar
voor de revolutie de beoogde remedie was. 

Dit alles geldt a fortiori voor de pogingen om de 
burger te veranderen. De, gelukkig, uiterst zeldza
me gevallen waarin pogingen in die richting onder
nomen werden, betroffen steeds totalitaire dictatu
ren waarin de geboorte van een nieuwe mens en 
van een nieuwe maatschappij werden aangekon
digd. De grootste verschrikkingen uit de geschiede
nis van de mensheid zijn daar uit voortgekomen. 
We kunnen hieruit concluderen dat het streven 
naar de verandering van ofwel staat of burger onder 
vrijwel alle omstandigheden een improductieve 
reactie zijn zal op het eenmaal geconstateerde feilen 
van een politiek systeem . En het is daarom zeker 
ongewenst om in te stemmen met al die aanbevelin
gen van hedendaagse politieke theoretici. over hoe 
de moraal van de burger veranderd zou moeten of 
kunnen worden - alleen de totale ineffectiviteit van 
de aanbevelingen van die politieke theoretici vrij
waarde hen van het maken van gemene zaak met de 
totalitaire traditie. ledere politieke theorie behoort 

jor better or jor worse de burger als een gegeven te 
aanvaarden en nimmer mag men voor de aandrang 
bezwijken om programma's te ontwikkelen over 
hoe de burger het beste veranderd zou kunnen wor
den. 

Dit alles ligt anders met de poÛtieke partij. 
Bedenken we daartoe in de eerste plaats dat de poli
tieke partij een brug slaat over de esthetische kloof 
tussen burger en staat, tussen representatie en 
gerepresenteerde. De politieke partij omvat heel 
dat traject tussen burger en staat en bergt daarmee 
in haar hart het geheim van de esthetische kloof tus
sen burger en staat. Daaraan zijn twee conclusies te 
verbinden. In de eerste plaats, wanneer er sprake is 
van een dysfunctioneren van de staat, wanneer 
reparaties aan de representatieve democratie nodig 
zijn, dan betreft dit problemen die aan het ( dys-) 
functioneren van de politieke partij het beste te dia
gnostiseren zijn. De staat en de burger hebben het 
zwaartepunt van hun activiteiten bij zichzelf: dat 
van de staat ligt in de taken van de overheid, en dat 
van de burger in de privé-sfeer en de activiteiten die 
hij daar ontwikkelt. Veel meer dan staat of burger is 
de politieke partij een onderdeel van die beide 

werelden: zij overlapt gedeeltelijk de existentie van 
zowel staat als burger en functioneert als trait 
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d'union tussen beide. En wanneer de representatie
ve democratie gebrekkig functioneert in de zin dat 
er iets mis is in de verhouding tussen burger en 
staat, dan is de politieke partij zowel het ideale 
medium om de aard van dat gebrekkige functione
ren vast te stellen alsook om na te gaan hoe die ver
houding weer verbeterd zou kunnen worden. De 
lotgevallen van de politieke partij zijn de microkos
mos, waarvan men de macrokosmos van de lotge
vallen van de representatieve democratie af kan 
lezen. 

En dat brengt mij bij mijn tweede conclusie. Het 
cruciale verschil tussen de politieke partij enerzijds 
en de burger en de staat anderzijds- wij constateer
den dat hiervoor reeds - is dat de politieke partij 
manipuleerbaar is, terwijl aan het manipuleren van 
staat of burger steeds de grootste gevaren verbon
den zijn. Op het terrein van de politieke partij heeft 
de politiek nog, om zo te zeggen, een menselijke 
maat, voltrekt die zich nog op menselijke schaal; 
hier zijn oorzaken en gevolgen nog redelijk te over
zien, hier kan men nog weloverwogen plannen 
maken in de niet onrealistische verwachting dat die 
plannen niet al te zeer zullen divergeren van wat 
daar de resultaten van zullen blijken te zijn. 

Op het eerste gezicht mag dat verbazen omdat 
juist de politieke partij het arcanum imperii van de 
esthetische kloof tussen staat en burger in zich 
draagt; we zijn geneigd te denken dat juist de staat 
en de burger de beide posities zijn, van waaruit wij 
eerst greep hebben op het politieke domein en dat 
we altijd daar zouden moeten beginnen wanneer 
we iets in het politieke domein willen veranderen, 
terwijl de partij daarentegen slechts een interme
diair tussen die beide is. Maar men moet zich het zo 
voorstellen dat de politieke partij het centrum van 
die esthetische kloof tussen weloverwogen plannen 
en wat die bewerken omspant en waardoor hun 
eventuele divergentie juist daar het beste kan wor
den vastgesteld. Juist omdat de politieke partij de 
esthetische kloof tussen burger en staat overbrugt 
of omvat, kunnen wij de eventuele problemen in de 
relatie tussen beide daar, om zo te zeggen in statu 

nascendi observeren. En om diezelfde reden is de 
politieke partij ook het meest geëigende proefter
rein om uit te vinden hoe het best een mouw te pas
sen valt aan problemen in de relatie tussen staat en 
burger. Daar komt ook nog het gegeven bij dat de 
gevolgen van mislukte experimenten met politieke 
partijen zeer veel minder rampzalig zijn dan 
ondoordachte experimenten met staat of burger. 

Integendeel, eventuele ongelukkig uitpakkende 
experimenten met politieke partijen kunnen ande
re politieke partijen tot lering strekken en op die 
manier aan de democratie in haar geheel ten goede 
komen. Kortom, de politieke partij is door haar 
situering in het politieke domein niet alleen de rein
cultuur voor de problemen die zich met de repre
sentatieve democratie voor kunnen doen, maar 
tevens het meest geschikt om zinvolle en werkbare 
oplossingen voor die problemen te vinden . 

Conclusie 

Dat brengt mij bij mijn conclusie. Hebben wij 
reden om aan te nemen dat de representatieve 
democratie een nieuwe fase in haar geschiedenis in 
zal gaan, wensen wij dit zo uitzonderlijk succesvol
le politieke systeem ook voor de toekomst te 
behouden en haar optimaal aan te pa sen aan nieu
we sociale en politieke uitdagingen, dan biedt de 
politieke partij de sleutel tot de toekomst. Slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen is het raadzaam om 
wezenlijke ingrepen in de staat te overwegen; van 
al dan niet door de ethiek geïnspireerde pogingen 
om de burger te beïnvloeden of te veranderen is 
slechts onheil te verwachten. Aanpassingen van de 
politieke partij aan zulke veranderende uitdagingen 
levert zowel de minste risico's op, en is door de 
greep die de politieke partij op de staat uit kan oefe
nen bovendien ook het meest effectieve instrument 
om die veranderingen in het systeem van de repre
sentatieve democratie te realiseren die voor heden 
en toekomst noodzakelijk zullen blijken te zijn. De 
politieke partij is daarom de plaats waar we erin sla
gen to cut the world at its joints. Voor die toekomst 
van de representatieve democratie is daarom beslis
send of wij er in zullen slagen om de politieke partij 
weer nieuw leven in te blazen. 

Is de staat, zoals wij hiervoor zagen, aan het 
einde van deze eeuw ons grootste politieke pro
bleem, dan hebben we in de politieke partij het 
meest geëigende instrument om dat probleem aan 
te vatten . Dat is dan, tenslotte, de belangrijkste les 
die de esthetische politieke filosofie ons leren wil. 

Literatuur 
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Het wonderlijke 
poldermodel 

De laatste tijd wordt alom 
- zowel in Nederland als in 
het buitenland - de lof
trompet gestoken over het 
'poldermodel'. Nederland 

PAUL DE BEER 1 opzichten Nederland beter 
scoort dan andere Euro
pese landen. Vervolgens 
wordt onderzocht welke 

Verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau 

is een van de weinige lan-
den die dit jaar zonder bovenmatige inspanningen 
of boekhoudkundige trucs aan de EMu-criteria 
weten te voldoen en tegelijkertijd groeit de werk
gelegenheid gestaag, blijven de inkomensverschil
len beperkt en ligt de werkloosheid ruim onder het 
Europese gemiddelde. 

Waar is dit succes aan toe te schrijven? 
Hierover lopen de meningen uiteen. Volgens 

sommigen bewijst het succes van het poldermodel 
de vitaliteit van de 'Rijnlandse' variant van het kapi
talisme, waarvan Nederland de meest geslaagde 
representant zou zijn. Volgens anderen daarente
gen is het succes van het Nederlandse model juist te 
danken aan het feit dat we meer dan andere West
Europese landen afstand hebben genomen van het 
corporatistische Rijnlandse model en al een goed 
eind zijn voortgeschreden op de liberale, Angel-

• saksische weg. 
Voor deze laatste visie pleit, dat de andere con

tinentale verzorgingsstaten (zoals Duitsland, België 
en Frankrijk) aanzienlijk slechter presteren dan 
Nederland, zodat het de vraag is of het Nederlandse 
succes veel zegt over de levensvatbaarheid van het 
Rijnlandse model. De Nederlandse prestaties ver
tonen meer overeenkomst met die van de Angel
saksische economieën: de Verenigde Staten en 
recentelijk ook het Verenigd Koninkrijk. 

Hiertegen kan weer worden ingebracht dat dit 
in Nederland niet gepaard gaat met de negatieve 
sociale consequenties die kenmerkend zijn voor het 
Angelsaksische model. In tegenstelling tot de v s en 
het v K zijn de beloningsverschillen het afgelopen 
decennium in Nederland niet noemenswaardig toe
genomen en is het sociale stelsel, zeker in interna
tionaal perspectief, redelijk in tact gebleven. 

In dit artikel wordt allereerst nagegaan in welke 

factoren hieraan ten grond
slag liggen en of werkelijk 

van een eigen 'poldermodel' kan worden gespro
ken. Daarna wordt een verklaring gezocht voor de 
gematigde opstelling van de vakbeweging die een 
cruciale factor vormt in het succes van het 
Nederlandse model. Het artikel wordt afgesloten 
met enkele verwachtingen over de duurzaamheid 
van het poldermodel. 

Het betrekkelijke succes van het poldermodel 
Alvorens een verklaring te zoeken voor het succes 
van het poldermodel, moeten we eerst vaststellen 
wat dit succes precies inhoudt. Het blijkt vooral om 
twee zaken te gaan: de werkgelegenheidsgroei en 
de hoogte van de werkloosheid. Op beide punten 
scoort Nederland ongeveer even goed als de vs en 
aanzienlijk beter dan de meeste andere Europese 
landen (figuur 1). 2 Daarbij moet wel de kantteke
ning worden gemaakt, dat Nederland uit een erg 
diep dal kwam: in weinig andere landen had de eco
nomische recessie in de eerste helft van de jaren 
tachtig zo genadeloos toegeslagen. En wie uit het 
diepste dal komt, kan (en moet) nu eenmaal het 
verst omhoog klimmen. 3 

Op twee andere belangrijke punten doet 
Nederland het echter niet beter dan de andere 
Europese landen. Over een wat langere periode 
bezien verschilt de economische groei opvallend 
weinig tussen Nederland, de andere Europese lan
den en de vs.4 Ten aanzien van de langdurige werk
loosheid scoren de Rijnlandse economieën, inclu
sief Nederland, veel slechter dan de vs, maar ook 
slechter dan de Scandinavische landen en Oosten
rijk (figuur 2). 

Het poldermodel: Anselsaksisch cfRijnlands? 
Om de vraag te beantwoorden of het poldermodel 
de levensvatbaarheid van het Rijnlandse model 
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bewijst of juist de superioriteit van het liberale 
Angelsaksische model, dient het functioneren van 
de Nederlandse arbeidsmarkt nader te worden 
geanalyseerd en vergeleken met die van de v s aan 
de ene kant (als representant van het Angelsaksische 
model) en een aantal Europese economieën aan de 
andere kant. 

Achtereenvolgens wordt daarbij aandacht be
steed aan de dynamiek in de volumina (hoeveelhe
den) op de arbeidsmarkt, de dynamiek in de lonen 
en de rol van instituties als de collectieve lastendruk 
en het stelsel van sociale zekerheid. 

Volume-dynamiek 
Het gebrek aan dynamiek van de Rijnlandse 
arbeidsmarkten wordt vaak als belangrijkste oor
zaak gezien van de hoge werkloosheid in dit deel 
van de wereld vergeleken met de Verenigde Staten. 

Bij dynamiek gaat het niet in de eerste plaats om 
de netto-verandering in het totale aantal banen of 
het aantal werkzame personen, maar om de onder
liggende stromen waarvan deze netto-veranderin
gen het resultaat zijn. 

De dynamiek in de banen kan worden uitge
drukt in de zogeheten job turnover: de som van het 
aantal banen dat jaarlijks wordt gecreëerd en het 
aantal dat wordt vernietigd in procenten van het 
totale aantal banen. Anders dan vaak wordt gedacht 
is er geen systematisch verschil in job turnover tussen 
de vs en Europa: aan beide zijden van de Atlan
tische Oceaan wordt jaarlijks tussen 1 5 en 3 o% van 
de banen vernietigd of gecreëerd (figuur 3).S 

Er is wel een opvallend verschil in de dynamiek 
in het aantal werkzame personen, de zogeheten 
labour turnover. Deze is gelijk aan het percentage 
werknemers dat jaarlijks wordt ontslagen of aange
nomen. In de vs is de labourturnover met zo'n 1 25 
procent ongeveer tweemaal zo groot als in een aan
tal Europese landen en zelfs vijf maal zo groot als in 
Nederland. Kortom: niet de banen maar de perso-

nen zijn in de v s flexibeler dan in Europa. 
Deze conclusie lijkt op het eerste gezicht strijdig 

met het feit dat het aandeel werknemers met een 
tijdelijke aanstelling in de vs veel kleiner is dan in 
Europa (figuur 4). Een voor de hand liggende ver
klaring hiervoor is echter, dat in de v s in feite iede
re werknemer een tijdelijke aanstelling heeft. 

Ook deeltijdwerk wordt wel als een indicator 
voor flexibiliteit van de arbeidsmarkt gezien. Het is 
de vraag of dit terecht is, aangezien een vaste deel
tijdbaan in feite even 'star' is als een vaste voltijd
baan. Het aandeel van deeltijdwerk in de totale 
werkgelegenheid verschilt niet veel tussen de v s en 
Europa, maar Nederland springt er hier duidelijk 
uit met een deeltijdpercentage dat het dubbele is 
van dat van de vs (figuur 4). 

In samenhang met de relatief grote in- en uitstroom 
van personeel in de vs zijn ook de stromen in en uit 
de werkloosheid veel groter dan in Europa: 
Amerikanen lopen een hoog risico om werkloos te 
worden, maar eenmaal werkloos hebben zij ook 
veel kans om snel weer aan het werk te gaan. In 
Nederland behoren zowel de instroomkans in als de 
uitstroomkans uit de werkloosheid tot de laagste 
van Europa (figuur 5). 

LooJ?!lexibiliteit 
Een flexibele arbeidsmarkt kan zowel het resultaat 
zijn van een grote flexibiliteit in de volumina (hoe
veelheden) op de arbeidsmarkt als van een grote 
flexibiliteit in de prijzen (lonen en andere arbeids
voorwaarden). Tot op zekere hoogte fungeren 
beide vormen van flexibiliteit als substituut van 
elkaar. Evenals bij de volumina is echter ook bij de 
lonen het overheersende beeld dat de Amerikaanse 
arbeidsmarkt veel flexibeler is dan de Europese. Dit 
wordt evenwel niet bevestigd door het (overigens 
schaarse) empirische onderzoek dat hiernaar is 
gedaan. Zowel recent onderzoek van de oE c o6 als 

1 . Dit artikel vormt een bewerking van 
een inleiding voor een symposium over 
' paars' werkgelegenheidsbeleid van de 
wetenschappelijke bureaus van PvdA, 
D66 en VVD op 14 april 1997 te Den 
Haag. 
2. Tenzij anders vermeld zijn de cijfers 
in dit artikel ontleend aan o ECD, 
Employment Outlook 1996, Parijs, 1996, 
en OECD Economie Outlook, nr. 59, Parijs 
1996. 

werkgelegenheidsgroei in Nederland 
wordt geflatteerd door het grote aan
deel deeltijdwerk. Als de werkgelegen
heidsgroei wordt omgerekend naar 
voltijdbanen - onder de veronderstel 
ling dat één deeltijdbaan gelijk staat aan 
een halve voltijdbaan - scoort 
Nederland echter nog altijd aanzienlijk 
beter dan de andere landen, met uitzon
dering van de vs. 

dan in de andere Eu-landen, maar daar 
staat tegenover dat de Nederlandse 
groei in de jaren tachtig achterbleef bij 
hetE u -gemiddelde. 
5· Bij de vergelijkbaarheid van de cijfers 
kunnen overigens vraagtekens worden 
gezet, doordat ze op uiteenlopende wij 
zen zijn verzameld . 
6. OECD, TheOECDjobsStudy, Evidence 
and Explanations Part 11: The adjustment 
potential <f the Iabour mar ket, Parijs 1994, 

P+ 3. Vaak wordt ook gesuggereerd dat de 
4· De laatste jaren is de economische 
groei in Nederland weliswaar iets hoger 
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Figuur 1. Het succes van het poldermodel: snelle werkoeleoenheidsoroei en laae werkloosheid 

Werkgelegenheisdsgroei per jaar, 1 98 5-95 Werkloosheidspercentage, 1995 

1,5 15 

1,2 

12 

o,9 

o,6 9 

0,] 
6 

A 

· O,j 

0 

-o,6 usA!NLI o I F !uK! I !EIRI B !oK! NIs I A 

Figuur 2. Minder uitzonderlijke prestaties ten aanzien van economische oroei en lanodurioe werkloosheid 

Economische groei 1985-95 Aandeel langdurige werkloosheid, 1995 
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Figuur 3. Dynamiek in banen en personen 

Job turnover per jaar, jaren tachtig 
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Figuur 4 · Tijdelijk werk en deeltijdwerk 

Tijdelijk werk in procenten van totale werkgelegenheid, 1994 Deeltijdwerk in procenten van totale werkgelegenheid, 1995 
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Figuur 5. Stromen in en uit de werkloosheid 

Instroomkans in werkloosheid per maand, 1 990/9 1 
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van de Nederlandse economen Teulings en Hartog7 
duidt er op dat de (reële) lonen in een aantal Euro
pese landen juist sterker reageren op een stijging 
van de werkloosheid dan in de vs . 

Er is wel een belangrijk ander verschil in loon
vorming tussen de vs en Europa. Over de periode 
1985-1995 bleef de gemiddelde jaarlijkse loonstij
ging in de v s ruim een procent achter bij die in 
West-Europa (resp. 3,9 procent en 5,o procent8). 

Dit verklaart voor een belangrijk deel waarom de 
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Uitstroomkans uit werkloosheid per maand, 1990-91 
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werkgelegenheid in de v s veel sneller kon groeien 
dan in West-Europa, hoewel de economische groei 
in deze periode in de vs gelijk was aan die in Europa 
(gemiddeld 2,4 procent per jaar). 

Op het punt van de loonontwikkeling vertoont 
Nederland meer overeenkomst met de vs dan met 
de andere Europese landen. Tussen 1985 en 1995 

stegen de lonen gemiddeld zelfs met niet meer dan 
2,6 procent. Hierin is dan ook een belangrijke ver
klaring gelegen voor het feit dat Nederland ten aan-

7. C. Teulings, De plaats van de vakbewe
BinB in de toekomst , Welboom, Den Haag 
1996, P-57. Deze cijfers zijn mede geba
seerd op onderzoek van B. Holmlund en 
J. Zetterberg. 

8. Het betreft hier het engewogen 
gemiddelde van de loonstijging in 
Duitsland, Frankrijk, het v K, Italië, 
Ierland , België, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. 

9. Gemeten met een rangordening van 
landen die door de oE co is vastgesteld 
op basis van verschillende bronnen en 
criteria. Zie OECD, op.cit. , P·74· 
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zien van de werkgelegenheidsgroei de V s naar de Figuur 6. Weinis invloed van institutionelejactoren op 

kroon stak. werkloosheidsniveau 

Overigens is het van belang erop te wijzen dat 
de gemiddeld gematigde loonstijging in de vs de 
resultante was van een sterk divergerende loonont
wikkeling: de hoge inkomens stegen sterk, de lage 
inkomens daalden zelfs in veel gevallen. In Neder
land daarentegen bleven de beloningsverhoudingen 
de afgelopen tien jaar betrekkelijk stabiel. 
Concluderend blijkt het overheersende beeld dat 
de vs een flexibeler en dynamischer arbeidsmarkt 
hebben dan de Europese landen, alleen te worden 
bevestigd door de grote flexibiliteit van personen 
op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Amerikanen wis
selen veel vaker van baan en worden vaker werk
loos dan Europeanen, maar vinden ook weer snel
ler werk. Noch de dynamiek in de banen zelf, noch 
de loonflexibiliteit is in de vs groter dan in Europa. 
Wel was de aemiddeJde loonstijging in de V S de afge
lopen tien jaar beduidend kleiner. Nederland past, 
wat de dynamiek in personen en banen betreft, veel 
meer in het Rijnlandse model dan in het Angel
saksische model. Nederland springt er echter in 
twee opzichten uit vergeleken met de andere 
Europese landen: de lonen ontwikkelden zich de 
afgelopen tien jaar veel gematigder, terwijl het aan
deel van deeltijdwerk bijzonder groot is. Deze twee 
factoren verklaren dan ook waarom de Neder
landse werkgelegenheidsprestaties aanzienlijk beter 
waren dan in de andere Europese landen. 

De rol van instituties 

• Werkloosheid 1 9 9 5 

100 

So 

6o 

• Werkloosheid 1995 

100 

So 

6o 

20 

11 .I .I .I ,I 

0 Ontslagbescherming 1985-93 

0 CLD 1992 

.I .I .I .I .I .I .I 
Het verschil in functioneren van de Amerikaanse en 
de Europese arbeidsmarkten wordt vaak verklaard 
uit een verschil in instituties. In het bijzonder zou 
de flexibiliteit van de Europese arbeidsmarkten 
worden beperkt door de stricte regulering van de 
arbeidsmarkt, de hoogte van de collectieve lasten 
en de genereuze stelsels van sociale zekerheid. Het 
is niet eenvoudig om het belang van deze instituties 
empirisch vast te stellen, doordat het voor een 
belangrijk deel om kwalitatieve verschillen gaat die 
naar hun aard moeilijk te kwantificeren zijn. Diver
se onderzoeken leveren dan ook geen eenduidig 
beeld op. 

0 USAIN Ll D F I UK I I I El R 8 I OK I N Is A 

Ter illustratie worden in figuur 5 een drietal 
indicatoren voor de genoemde instituties vergele
ken met het werkloosheidspercentage in een aantal 
Europese landen en de vs. Hieruit blijkt dat de 
mate van ontslagbescherming9, de collectieve las
tendruk (CLD) en de hoogte van werkloosheidsuit-

• Werkloosheid 1995 0 Replacement rate 199 1 
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Figuur 7. Lastenstijging tot loonkostenmatiging 

!2 

ro 

6 

4 

0 I ~ lUl In n I n , n 
USA I NL 0 I F UK I I ErRI BloK N s I A 

- 2 

• jaarlijkse loonkostenstijging D mutatie c LO 

keringen ten opzichte van de lonen (de zogeheten 
replacement rate) hooguit een zeer zwak verband ver
tonen met het werkloosheidspeil. Alleen de relatief 
lage werkloosheid in de v s bevestigt de stelling dat 
een geliberaliseerde arbeidsmarkt, een lage lasten
druk en lage sociale uitkeringen de werking van de 
arbeidsmarkt verbeteren, maar binnen de Europese 
landen valt nauwelijks enig verband tussen deze 
variabelen te bespeuren . In ieder geval kunnen de 
relatief gunstige uitkomsten van het Nederlandse 
model niet worden verklaard uit het feit dat de ont
slagbescherming beperkt en de collectieve lasten
druk of het uitkeringsniveau laag zijn ten opzichte 
van de andere Europese landen. 

In dit verband is het goed iets langer stil te staan bij 
de vraag of de loonmatiging in Nederland mede kan 
worden verklaard uit het feit dat de collectieve las
ten hier sterker zijn verlaagd dan in andere landen. 
Helaas zijn over de collectieve lastendruk (cL o) 
geen recente internationaal vergelijkbare cijfers 
beschikbaar. Maar wanneer voor verschillende lan
den de verandering van de c LD en de jaarlijkse 
loonstijging in de periode 1981-1992 worden ver
geleken, blijkt er eerder sprake te zijn van een zwak 
neaatiif verband tussen beide: in landen waar de 
cL o steeg, was de loonstijging het geringst! (figuur 
7; Italië vormt hierop overigens een uitzondering). 
Theoretisch valt dit overigens heel wel te verkla-

r o. Onderzoek van het Centraal Plan
bureau bevestigt dat de marginale lasten
druk een negatief effect heeft op de loon
stijging. Zie J .J. Graafland, ijfecten van 

ren. Vakbonden moeten bij CA a-onderhandelingen 
een afweging maken tussen loonsverhoging en een 
andere, onbelaste besteding van de beschikbare 
loonruimte, bij voorbeeld in de vorm van arbeids
tijdverkorting of scholing. Naarmate de lastendruk 
(in het bijzonder de marginale druk, d.w.z. dat wat 
men van een gulden extra moet afdragen) hoger is, 
levert een bruto loonstijging netto minder op. Men 
zal dan eerder de voorkeur geven aan een 'immate
riële' verbetering van de arbeidsvoorwaarden, 
zoals de zogenaamde 'goede doelen'. 10 In dit licht 
lijken de recente pleidooien voor verlaging van het 
toptarief in de loon- en inkomstenbelastig weinig 
doordacht. 

De aematiade houdinB van de Nederlandse 
vakbeweainB 

Kort samengevat zijn de sterke werkgelegenheids
groei en betrekkelijk lage werkloosheid in Neder
land het resultaat van een combinatie van loonmati
ging en groei van deeltijdwerk. Institutionele facto
ren, in het bijzonder lastenverlichting, lijken daar
bij een ondergeschikte rol te spelen. De vraag is hoe 
het Nederlandse succes dan moet worden ver
klaard. 

Het staat buiten kijf dat de vakbeweging in die 
verklaring een cruciale rol speelt. Haar, al vijftien 
jaar volgehouden, zeer gematigde houding is wel
licht het belangrijkste aspect waarin Nederland zich 
onderscheidt van omringende landen. Maar wat 
verklaart de gematigde opstelling van de Neder
landse vakbeweging? 

Het is niet eenvoudig om hierop een overtuigend 
antwoord te geven. Men neigt al snel naar de con
clusie dat er sprake is van cultuurverschillen, maar 
in feite erkent men daarmee dat men niet weet wat 
de verklaring is. Ik zou hier de stelling willen verde
digen, dat de opstelling van de Nederlandse vakbe
weging mede wordt verklaard door de snelle over
gang die Nederland doormaakt van het traditionele 
kostwinnersmodel naar een meer geïndividuali
seerde en geëmancipeerde samenleving. 

Traditioneel behartigde de Nederlandse vakbe
weging de belangen van de mannelijke kostwinner 
met een vaste voltijdbaan in het primaire arbeids
marktsegment. Tot zo'n vijftien jaar geleden be-

marginale belasting- en premiedruk op loon
vorming, Onderzoeksmemorandum 
no.78, Den Haag, Centraal Planbureau, 
199 I. .. 
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hoorden dan ook het gros (ca. 70 procent) van de 
werkenden en vrijwel alle vakbondsleden tot deze 
categorie. De arbeidsmarktpositie van deze groep 
leek veilig te zijn, zodat de vakbeweging zich niet 
hoefde te matigen in haar looneisen. De diepe eco
nomische recessie in het begin van de jaren tachtig 
maakte hieraan echter een einde. Voor het eerst 
werd de vaste baan van de mannelijke kostwinner 
serieus bedreigd door massale bedrijfssaneringen. 
Dit resulteerde in I 9 8 2 in het veel bejubelde 
akkoord van Wassenaar van Kok (FNV) en Van 
Veen (vNo): het begin van een ongekend lange 
periode van loonmatiging. In ruil daarvoor kregen 
de werknemers arbeidstijdverkorting in de vorm 
van een 3 8-urige werkweek. Hoewel de vakbewe
ging hoopte daarmee extra werk te scheppen, 
droeg ze in de praktijk vooral bij aan behoud van 
arbeidsplaatsen voor de kerngroep van de werken
den. Overigens was de loonmatiging daarvoor min
stens zo belangrijk als de arbeidstijdverkorting. 
Daarnaast konden oudere werknemers, vooral in 
sectoren waar het verlies aan werkgelegenheid 
structureel was, op een sociaal aanvaardbare wijze 
afvloeien via de genereuze w A o- en vu T-regelin
gen. 

Tegelijkertijd begonnen de werkgevers steeds 
meer aan te dringen op flexibilisering van de inzet 
van arbeid, bij voorbeeld door de vaste wekelijkse 
arbeidstijd te vervangen door een jaarlijkse arbeids
tijd. De vakbeweging verzette zich echter tegen 
meer flexibiliteit voor de kernwerknemers. 
Daarom namen de werkgevers hun toevlucht tot 
flexibiliteit in het secundaire segment van de 
arbeidsmarkt: het betekende het begin van een 
periode van sterke groei van deeltijdwerk en 
flexwerk (waaronder uitzendwerk). Weliswaar 
was de vakbeweging ook daar geen voorstander 
van: collectieve arbeidsduurverkorting die volledi
ge en volwaardige banen opleverde, verdiende de 
voorkeur. Maar in de praktijk verzette de vakbewe
ging zich niet werkelijk tegen die ontwikkeling, 
zolang de positie van de traditionele voltijdwerkne
mer niet in het geding kwam. Tegelijkertijd nam 
ook aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, door 
de sterke toestroom van vrouwen, de behoefte aan 
deeltijd- en flexibele banen toe. Dit maakte het 
mogelijk dat het secundaire segment in I 5 jaar tijd 
ste~k uitdijde van een vijfde tot een derde van de 

totale werkgelegenheid. Ongeveer driekwart van 
de groei van de werkgelegenheid in de afgelopen 
tien jaar bestond dan ook uit deeltijd- en flexbanen. 

Pas vrij recent is de vakbeweging het belang van 
dit secundaire arbeidsmarktsegment gaan inzien, 
nu zij zich realiseert dat het primaire segment van 
voltijders met een vaste baan structureel zal krim
pen. Zij heeft de groei van deeltijd- en flexwerk 
echter te lang op zijn beloop gelaten om nog de illu
sie te kunnen koesteren dat de ontwikkeling te 
keren valt. Daarom rest de vakbeweging weinig 
anders dan te trachten de kwaliteit van het werk in 
het secundaire segment (in de sfeer van beloning, 
rechtspositie, arbeidsomstandigheden) te verbete
ren en langs deze weg de organisatiegraad onder 
deeltijders en flexwerkers te verhogen. 

Rest de vraag waarom de vakbeweging ook aan het 
eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren 
negentig, toen de werkgelegenheid - ook van vaste 
voltijdbanen - gestaag groeide, is doorgegaan op de 
weg van loonmatiging. Een mogelijke reden daar
voor is, dat ook in economisch gunstige tijden de 
werknemers in het primaire segment niet meer zo 
zeker zijn van hun baan. Reorganisaties zijn aan de 
orde van de dag en de tijd van lifetime employment 
lijkt voorbij. De bereidheid tot loonmatiging zou 
daardoor groot blijven. 

Misschien moet echter een belangrijker reden 
worden gezocht in de sterke toename van het aantal 
vrouwen met een deeltijd- of flexbàan. De groei 
van dit secundaire arbeidsmarktsegment ging vrij
wel geheel voorbij aan de werkloze uitkeringsge
rechtigden, waardoor zij nauwelijks profiteerden 
van de sterke werkgelegenheidsgroei in de afgelo
pen tien jaar. Doordat de vakbeweging zich sterk 
aan hun belangen committeerde, bleef zij door 
loonmatiging en arbeidsduurverkorting streven 
naar werkgelegenheidsgroei in het primaire seg
ment. 

Daar komt bij dat er in veel gezinnen van tradi
tionele kostwinners de afgelopen tien jaar een 
tweede inkomen van de partner is bijgekomen. 
Terwijl eenverdieners in de periode I 984-- I 995 
jaarlijks gemiddeld slechts 2 procent in koopkracht 
vooruit gingen, leverde de overgang van een een
verdieners- naar een tweeverdienersgezin gemid
deld een koopkrachtstijging met I 2 procent op. 11 

1 1. Berekend op basis van CBS, Sociaal
economische maandstatistiek, februari 1997, 

P·77 · 
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Daardoor bleef voor veel werknemers in het pri
maire arbeidsmarktsegment de onafgebroken loon
matiging acceptabel: het gezinsinkomen kon 
immers toch groeien. 

Samenvattend is de loonmatiging en sterke werkge
legenheidsgroei van de afgelopen vijftien jaar te 
danken geweest aan het feit dat de vakbeweging 
zich sterk richtte op belangenhartiging van de tradi
tionele mannelijke kostwinner, terwijl tegelijker
tijd de vrouwen in Nederland een inhaalrace op de 
arbeidsmarkt inzetten. De prijs die daarvoor werd 
betaald was, dat ondanks de sterke werkgelegen
heidsgroei de (langdurige) werkloosheid nauwelijks 
kleiner werd . 

Het directe belang van corporatistische institu
ties als de Sociaal-economische Raad (sE R) en de 
Stichting van de Arbeid (sT AR) is in deze verklaring 
beperkt. Het succes van het poldermodel wordt 
immers bepaald op bedrijfstak- en bedrijfsniveau in 
de CA a-onderhandelingen, waarbij centrale afspra
ken slechts een beperkte rollijken te spelen (zie bv. 
het geringe effect van afspraken over werk voor 
minderheden). Wel kan het centrale overleg bijdra
gen aan een sfeer van vertrouwen, gematigdheid en 
consensus-gerichtheid. 

De duurzaamheid van het poldermodel 

Hoe zien, in het licht van het voorgaande, de voor
uitzichten voor continuering van het poldermodel 
in het komende decennium eruit? Opnieuw zal veel 
afhangen van de opstelling van de vakbeweging. 
Telkenmale als de economie en de werkgelegen
heid een paar jaar achtereen fors groeien en de win
sten van het bedrijfsleven de pan uit rijzen, klinkt 
vanuit de vakbeweging de roep om looneisen, zeker 
als de werkgevers niet bereid zijn op andere terrei
nen (zoals arbeidstijdverkorting) toe te geven. 
Telkenmale roepen de regering en het Centraal 
Planbureau de sociale partners op tot matiging en 
telkenmale blijft de schade beperkt tot een klein, 
kortstondig loongolfje (zoals in 1986 en 1991-93). 
Ook het wapengekletter dat recent te horen is, lijkt 
vooralsnog niet veel meer dan een rituele dans. 

Dit betekent echter nog niet dat we voortzetting 
van de loonmatiging als vanzelfsprekend mogen 
beschouwen. Zó lang geleden is het nog niet, dat 
Nederland als de verwende en zieke man van 
Europa werd beschouwd. Het kan niet worden uit-

gesloten dat die tijd zal weerkeren. Immers, de 
gematigde opstelling van de vakbeweging is hierbo
ven verklaard uit het feit dat de Nederlandse 
arbeidsmarkt zich in een overgangsfase bevindt van 
het kostwinnersmodel naar een geëmancipeerd 
model. Nu deze overgangsfase geleidelijk zijn vol
tooiing nadert, zou ook de opstelling van de vakbe
weging onder druk kunnen komen te staan. 

Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat 
de vakbeweging zich meer op de belangen van deel
tijders en flexwerkers gaat richten. Als hierdoor 
de flexibiliseringsmogelijkheden voor werkgevers 
worden beknot, zullen zij wellicht weer gaan aan
dringen op een flexibeler kemsegment. De vakbon
den op hun beurt zullen daarvoor waarschijnlijk een 
prijs vragen in de vorm van een hoger loon. 

Hogere looneisen zouden ook kunnen worden 
geformuleerd onder dreiging van categorale bon
den die de belangen van specifieke groepen werk
nemers behartigen. 
Daar komt nog bij dat het poldermodel ook vanuit 
een andere hoek onder druk staat. Immers, de lang
durige werkloosheid is nog altijd onaanvaardbaar 
hoog. De geringe kans van werklozen om uit te 
stromen naar werk vormt dan ook het zwakke punt 
van het poldermodel. Weliswaar is recent het aan
tallangdurig werklozen, mede dankzij de Melkert
barren en de lastenverlichting aan de onderkant, 
sterker gedaald dan men op grond van de conjunc
tuurfase zou verwachten. Maar om structureel ver
betering te brengen in de kans van werklozen om 
weer aan het werk te gaan, is het waarschijnlijk 
onvermijdelijk om ook de stroom in omgekeerde 
richting, van werk naar werkloosheid, te vergro
ten. Anders gezegd, de roulatie op de arbeidsmarkt 
tussen werken en niet-werken zou moeten worden 
bevorderd. Als dit zich niet beperkt tot het secun
daire arbeidsmarktsegment (meer circulatie aan de 
onderkant), wordt daardoor echter de bijl gelegd 
aan de wortel van het vigerende arbeidsbestel en 
dreigt het fundament onder de vakbeweging te 
worden weggeslagen: de vaste voltijdbaan. Enigs
zins paradoxaal zou het poldermodel, dankzij zijn 
successen, wel eens een sta in de weg kunnen blij
ken te zijn voor een effectieve en structurele 
bestrijding van langdurige werkloosheid. Dat lijkt 
me voor alle partijen die momenteel het poldermo
del omhelzen een uiterst ongemakkelijk dilemma.§ 
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Tot vervelens toe wordt 
het zogenoemde Neder-

Waar blijft de 
ondernemer in de 

polder? 
In het Amerikaanse kapita-
lisme gaat het bij het 

landse poldermodel ten voor
beeld gesteld aan die landen 
in Europa waarin de groei 
van de werkgelegenheid 
stagneert. Met het polder
model wordt in de regel 
een ordeningsmodel be-

K. GROENVELD 
bedrijfsleven veeleer om 
maximalisatie van de winst 
op korte termijn ten bate 
van de kapitaalverschaffers. 
Het kapitalisme aldaar is 
veel minder gebreideld dan 

Directeur van de 
Prcif. Mr. B.M . TeldersstichtinB 

Wetenschappelijk Bureau van de VVD 

doeld waarbij de verzor-
gingsstaat wordt gecombineerd met een overleg
economie. Het gaat om een Nederlandse variant 
van het zogenoemde Rijnlandse model. Het begrip 
Rijnland werd geïntroduceerd door de voormalige 
directeur van het Franse Planbureau, Michel 
Albert. In zijn bekende werk Capita/isme contre capi
talisme maakt Albert een onderscheid tussen twee 
soorten kapitalisme. Aan de ene kant is er het conti
nentale West-Europese kapitalisme 'het Rijnland', 
aan de andere kant bestaat er een Angelsaksische 
variant van het kapitalisme (in Groot Brittannië en 
in de Verenigde Staten). 

Het Rijnland kan worden beschouwd als een 
• gereguleerde markteconomie met een uitgebreid 

stelsel van sociale zekerheid, waarbij de overheid 
en de sociale partners door overleg proberen te 
komen tot consensus over de economische doel
stellingen en de te hanteren instrumenten ter reali
sering van deze doelstellingen. In het Rijnland 
wordt aldus het concept van de verzorgingsstaat 
gecombineerd met de overlegeconomie. Behalve 
op macro-niveau wordt er in het Rijnland ook op 
meso- en micro-niveau door overleg gestreefd naar 
een harmonie van de belangen van de deelnemers 
aan het economisch proces (stakeholders). In dit ver
band spreekt men dan ook wel van een stakeholders 
economy. In een dergelijke economie gaat het niet 
om winstmaximalisatie op korte termijn ten behoe
ve van de aandeelhouders (shareholders), maar om 
een economische ontwikkeling gericht op duur
zaamheid (stabiliteit) en continuïteit. 

Tegenover deze stakeholders economy staat de 
Amerikaanse (angelsaksische) shareholders economy. 

in het Rijnland. Anders dan 
in het Rijnland is men niet 

gericht op het bereiken van een harmonie van 
belangen, maar op competitie en strijd. Bij de reali
satie van winst op korte termijn is men meer dan in 
het Rijnland geneigd om risico's te nemen. 
Individuele verantwoordelijkheid speelt hier een 
grotere rol dan in het zorgzame Rijnland met zijn 
georganiseerde solidariteit. 

Naar mijn opvatting is het onjuist het succes van 
de Nederlandse economie toe te schrijven aan het 
Rijnlandse poldermodel. Het beleid dat een posi
tieve invloed heeft gehad op de creatie van arbeids
plaatsen heeft namelijk de volgende relevante ken
merken: sanering van de overheidsfinanciën, las
tenverlichting en gedifferentieerde loonmatiging. 
De gezondmaking van de publieke financiën ging 
gepaard met een terugdringing van overheidsbeste
dingen en met ingrepen in het stelsel van sociale 
zekerheid. Hierdoor werd een lastenverlichting 
mogelijk, die op haar beurt debet was aan de loon
kostenmatiging. Voorts werd de loonontwikkeling 
meer afge temd op de markt door de verminderde 
betekenis van het centraal overleg tussen sociale 
partners onderling en met de overheid. Minder 
verzorgingsstaat, minder overleg en meer markt
werking vormen de oorzaak van het succes. Minder 
polder, minder Rijnland dus.' Het verdient dus 
aanbeveling het Nederlandse beleid gericht op het 
beter laten functioneren van markten na te volgen, 
maar dat beleid staat wel haaks op een imitatie van 
het poldermodel, zoals hierboven gedefinieërd. 

De aanbeveling de werkgelegenheid te bevorde
ren door het beter laten functioneren van de 
arbeidsmarkt, gekoppeld aan loonmatiging, past 



S ~D 9 1997 

zeer wel in het welbekende neo-klassieke model van 
economische processen. Het succes van het beleid 
geeft dus tevens een indicatie met betrekking tot de 
toepasbaarheid van neo-klassieke inzichten. Con
form het neo-klassieke paradigma zijn de uitkom
sten van economische processen terug te voeren op 
het maximaliserende gedrag van de economische 
subjecten. Nuts- en winstmaximalisatie, gegeven 
de beschikbaarheid van produktiefactoren en tech
nologie en gegeven de bestaande preferenties, 
bepalen de marktresultaten. In dit model beperkt 
loonmatiging de substitutie van arbeid door kapitaal 
en de arbeidsbesparende technische vooruitgang. 
Door loonmatiging kan economische groei gepaard 
gaan met groei van werkgelegenheid. Het neo-klas
sieke verhaal is mijns inziens echter niet volledia en 
daarmee is een beleid dat stoelt op deze inzichten 
onvoldoende. 

In de neo-klassieke wereld worden onderne
mers voorgesteld als vrij bloedeloze subjecten die 
bij hun gedrag, gericht op maximale winst, mecha
nisch reageren op een verandering van de omge
vingsvariabelen zoals de hoogte van de loonvoet. 
Men reageert op, exogeen gegeven, veranderingen 
van de voor de ondernemer relevante data. De 
ondernemer in de neo-klassieke wereld reaaeert, hij 
aaeert niet. Met andere woorden de ondernemer 
onderneemt in dit model geen poging zelf de rele
vante data te veranderen. Deze geneigdheid tot 
actie, ten einde de omgevingsvariabelen te beïn
vloeden, is nu echter een zeer essentieël kenmerk 
van het ondernemerschap. 

Werkgelegenheid ontstaat niet alleen doordat 
de (bestaande) ondernemingen bij lagere lonen een 
grotere vraag naar arbeid uitoefenen, maar vooral 
ook doordat (nieuwe) ondernemers nieuwe pro
ducten gaan maken, nieuwe markten aanboren en 
gaan werken met nieuwere en efficiëntere techno
logie2. Ondernemers scheppen werk door op een 
creatieve wijze de omstandigheden naar hun hand 
te zetten. Dit nu vinden we in het neo-klassieke 
model niet terug. Om de leemte in de verklaring 
van werkgelegenheidsgroei te vullen kunnen we te 
rade gaan bij Schumpeter en bij de exponenten van 

de zogenoemde Oostenrijkse school zoals Von 
Mises, Hayek en Kirzner. In de beschrijving van de 
dynamiek van marktprocessen door deze (neo-) 
Oostenrijkers neemt de ondernemer een centrale 
plaats in. De essentie van de economische dynamiek 
is een proces van 'creative destruction'. Dat wil 
zeggen dat de ontwikkeling gepaard gaat met een 
continue verandering in de samenstelling van het 
(nationaal) product. Bestaande producten verdwij
nen, nieuwe komen er voor in de plaats. Oude 
bedrijven (en bedrijfstakken) verdwijnen omdat ze 
niet langer rendabel produceren vanwege omzet
verlies en verouderde technologie. De oude bedrij
ven maken plaats voor nieuwe bedrijven die nieuwe 
producten met behulp van nieuwe technologie met 
winst produceren en verkopen. 

Ondernemerscreativiteit cruciaal 

De ondernemer is degene die de mogelijkheden 
voor nieuwe producten en nieuwe markten explo
reert en al doende ontdekt waar de gaten in de 
markt zitten. Het gebrek aan informatie ten aanzien 
van de preferenties van de vragers op de markt 
wordt door de ondernemers op deze wijze geredu
ceerd. Wordt er winst gemaakt dan is er goed 
gegokt, wordt er verlies geleden dan zijn de prefe
renties verkeerd ingeschat. Heeft men de preferen
ties goed ingeschat dan resulteert er een monopo
lie-winst omdat de innovatieve aanbieder van het 
nieuwe product nu eenmaal in den beginne een 
monopolie heeft. Dit monopolie verdwijnt op 
lange termijn omdat de winst een extra aanbod van 
de navolgers uitlokt. Aan het eind van de levenscy
clus van het product wordt de productie verliesge
vend en moet er weer plaats gemaakt worden voor 
nieuwe producten en nieuwe technologie. Er is dus 
sprake van een cyclische ontwikkeling, van een 
levenscyclus, van 'creative destruction', met een 
trendmatige toename van welvaart als gevolg. De 
'echte' ondernemer speelt in dit proces een crucia
le rol. Zijn creativiteit en bereidheid risico's te 
accepteren zijn de voorwaarden voor welvaarts
groei3. Deze neo-oostenrijkse visie biedt de nood
zakelijke dynamische aanvulling op het statische 

1 • Zie ook J. F. Hoogervorst, 'Minder 
'Rijnland' draagt bij aan de wederop
standing van de economie', 
N RC Handelsblad, 4 februari 1997. 
2. Zo heeft het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf bere
kend dat in de periode van 1990· 1 99 3 

een derde van de in het bedrijfsleven 
gecreëerde banen voor rekening komt 
van nieuwe ondernemingen. Zie hier
over C.M. van Praag, 
'Ondernemerschap: Marshall versus 
Schumpeter', Economisch-Statistische 
Berichten, 3 o april 1 9 9 7. 

3. Zie voor deze visie op het markt
proces, I.M. Kirzner, 'The Market 
Process: An Austrian View', in K. 
Groenveld,J.A.H. Maks en J. Muysken 
(eds.), Economie Polio/ and the Market 
Process, Amsterdam etc, 1990. 
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neo-klassieke evenwichtsmodel. 
Wat kunnen we van de neo-oostenrijkers leren 

als het gaat om het formuleren van een beleid 
gericht op het scheppen van arbeidsplaatsen? De 
belangrijkste les is dat men de 'ondernemer' zo 
weinig mogelijk moet hinderen bij zijn innoverende 
acties gericht op het behalen van monopoliewin
sten. Ondernemers zijn bereid risico's te lopen en 
indien de acties met winst worden beloond, dan is 
het niet verstandig indien het beleid gericht is op 
afromen van die winst. Gebeurt dat laatste wel dan 
zal daardoor de bereidheid om risico's te nemen 
verminderen. Een andere bekende mogelijkheid 
om ondernemers te prikkelen tot het nemen van 
risico's bij de ontwikkeling van nieuwe produkten 
en technologie is het verlenen van patenten. Een 
bezwaar hiertegen komt voort uit het feit dat hier
door min of meer permanente monopolieposities 
worden geschapen. Zijn tijdelijke monopoliewin
sten als beloning voor het nemen van risico's accep
tabel, dat geldt niet voor monopoliewinsten die 
door een kunstmatige bescherming een langdurig 
karakter krijgen . 

Een proces van 'creative destruction' is voorts 
gediend met de mogelijkheid van een vrije en onbe
lemmerde toegang tot markten lfree entry). Het is in 
het belang van een dynamische economische ont
wikkeling dat bestaande producenten (insiders) te 
maken krijgen met de concurrentie van nieuwko
mers op de markt (outsiders). De bestaande produ
centen zullen echter op hun beurt een pleidooi hou-

• den voor protectionistische regelgeving waardoor 
men wordt beschermd tegen nieuwe concurrenten. 
Het is van groot belang dat de politiek een roep om 
deze bescherming weerstaat. In vele gevallen kan 
aannemelijk worden gemaakt dat de in de wet en in 
verordeningen neergelegde vestigingsvoorwaarden 
voornamelijk de bedoeling hebben om de concur
rentie te beperken. Dit geldt met name voor die 
regels die beroepsgroepen, met verordenende 
publiekrechtelijke bevoegdheden, zelf hebben be
dacht om de markt gesloten te houden. Het gaat 
daarbij ook om de regels die allerlei irrationele 
voorwaarden stellen aan de eigenschappen van een 
product. De analogie van deze 'marktordening' 
met de coördinatie binnen het gildewezen is duide
lijk. 

Zoals bekend worden in Nederland collectieve ar
beidsovereenkomsten tussen sociale partners auto
matisch algemeen verbindend verklaard. Ook dit 
belemmert de creatie van werkgelegenheid door 
nieuwkomers op de markt. Hierdoor wordt het 
starters immers onmogelijk gemaakt werknemers 
te contracteren tegen lagere lonen dan die in de 
loonschalen van de CAO. Starters krijgen hierdoor 
minder kansen. Ook hier hebben de 'insiders' zich 
beschermd tegen de concurrentie van de 'outsi
ders'. Voorts beschermen de cAo's de positie van 
de werkenden tegen de concurrentie van werklo
zen die tegen de relatiefhogeCAo-lonen geen werk 
wordt geboden. 

Gegeven de bovenstaande analyse behoeft het 
verder nauwelijks betoog dat er geen overheidssub
sidies moeten worden gesluisd in de richting van 
kwijnende bedrijven en bedrijfstakken. Deze subsi
dies verminderen de koopkracht van de belasting
betalers en verhinderen een reallocatie van produc
tiefactoren in de richting van nieuwe en rendabele 
activiteiten. Uit angst voor verlies aan werkgele
genheid op korte termijn vernietigt een dergelijke 
industriepolitiek werkgelegenheid op langere ter
mijn. 

Remmende onderwijscultuur 

Kernbegrippen in de Oostenrijkse VISie op het 
ondernemerschap zijn innovatie (nieuwe combina
ties) en het nemen van risico's . Creativiteit en durf 
vormen de basis voor economische dynamiek. In 
een artikel over ondernemerschap en werkgelegen
heid schrijft Dankbaar dat we in Nederland een cul

tuur ontwikkeld hebben die ondernemende perso
nen onvoldoende aanzet tot ondernemerschap.4 
Hij heeft gelijk. Zo is ons onderwijs te zeer gericht 
op consumptie, herhaling en reproductie van ken 
nis. Creativiteit wordt vaak ontmoedigd en een risi
comijdend gedrag gepropageerd. In het onderwijs 
wordt er voorts veelal vanuit gegaan dat de leer
ling/ student op den duur zijn brood als werknemer 
zal verdienen . Zo worden jonge mensen niet 
geprikkeld om na te denken over een leven als zelf
standig ondernemer. Voorts brengt onze calvinisti
sche burgerlijke cultuur met de klemtoon op ver
antwoordelijkheid en degelijkheid met zich dat het 
nemen van risico's veelal wordt ontmoedigd. 

4· B. Dankbaar, 'Het innovatiedeficit ', 
in Tijdschrift voor Politieke Economie, X V 11 

( 1 995), nr. 2 (februari), pp. 49· 55 
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Niettegenstaande de positieve waarde van deze risi
comijdende cultuur voor de stabiliteit van de 
samenleving, vergt economische dynamiek vooral 
ook durf en scheppingsdrang.S Schurnpeter ver
klaart het kunnen en willen ondernemen vanuit 
psychologische factoren. Ondernemers moeten er 
niet tegen opzien afwijkend gedrag te vertonen, te 
vechten en dingen te veranderen. 6 In een studie van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid wordt verslag gedaan van de opvattingen van 
hoger opgeleide jonge ondernemers over het 
ondememerschap.7 Hieruit blijkt dat de jonge 
ondernemers van mening zijn dat meer aandacht 
moet worden geschonken aan een ondernemende 
attitude en aan creativiteit. 

Overigens zouden ook het bankwezen en de 
andere beleggers in Nederland de durf van vernieu
wende ondernemers kunnen belonen door zelf bij 
het verstrekken van kredieten minder risicomij
dend te zijn. 

Tenslotte, een conclusie: In de Nederlandse polder 
is de werkgelegenheidsgroei het gevolg van meer 
marktwerking, minder centraal overleg en een 
afslanking van de verzorgingsstaat. Hierdoor werd 
loonmatiging mogelijk gemaakt. In de neo-klassie
ke modellen van de economen kan vrij eenvoudig 
duidelijk worden gemaakt dat hierdoor nieuwe 
arbeidsplaatsen ontstaan. Het neo-klassieke model 
is echter te statisch en biedt geen inzicht in de rela
tie tussen ondernemerschap en economische dyna
miek. (Neo-)Oostenrijkers verschaffen ons een rij
ker beeld van groei door creatieve destructie. Mijns 
inziens kunnen we de groei van de werkgelegenheid 
versnellen door in ons beleid meer rekening te hou
den met deze Oostenrijkse inzichten. In de be
schouwingen over de prestaties van de Nederlandse 
economie komt het ondernemerschap niet altijd 
goed uit de verf. Het beleid moet dan ook meer 
gericht zijn op een groei van het aantal onderne
mers en het ondernemerschap in onze polder. 

5· Zie ook F. Bolkestein, 'Dynamiek en 
stabiliteit, over de voorwaarden voor 
een duurzame open samenleving', 
Liberaal Reveil, 1996, no. 6 (december). 

6. ZieJ. Schumpeter, Thetheoryifecono
mic development, 1 9 34, Cambridge Mass. 
7· E. Brouwer, E. Edelmann, C.M. van 
Praag en B.M.S. van Praag, Start-, slaaa-

en Jaalkanifactoren van hoaer opaeleide star
tende ondernemers, voorstudie w R R, 

'996. 
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Reeds meer dan een eeuw 
behoort de Tsjechische 
Sociaal-democratische Partij 
(csso) tot de belangrijkste 
partijen op het Tsjechische 
politieke toneel. Zij heeft 
een bewogen geschiedenis 

De weder
opstanding van 
de Tsjechische 

sociaal-
aal-democraten hun eigen 
onafhankelijke partij. 

In de verkiezingen van 
1907 voor het Oostenrijk
se parlement bleken de 
Tsjechische sociaal-demo-

democratie 

achter de rug. In de 1 19-
craten met 40 procent 
stemmen de sterkste partij 

jarige periode van haar 
bestaan leefde zij meer dan 
een derde in de illegaliteit 
of in ballingschap. Toch is 
het sociaal-dèmocratische 
gedachtegoed in de huidige 
Tsjechische republiek niet 
verloren gegaan. Hiervan 
getuigt het feit dat de c ss o 
op dit moment de op één na 
grootste partij in het land is. 

HANS RENNER EN 
in Tsjechië te zijn. De ver
kiezingen in 191 1 bevestig
den nogmaals hun positie. 
Het ging de partij voor de 
wind. Zij kocht in het cen
trum van Praag een impo
sant 1 Se-eeuws paleis en 
doopte het om tot Lidovj 

dum (het Volkshuis). 1 

PROKOP ZÁ VODSKY 

Hans Renner is hoifddocent Eiaentijdse 

Geschiedenis van Midden- en Oost-Europa aan 

de Rijksuniversiteit Groninaen. 

Prokop Závodskj is statisticus en wetenschap

pelijk medewerker aan Economische Faculteit 

te Praaa. Aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog speel
den de Tsjechische sociaal

democraten bovendien een belangrijke rol bij het 
ontstaan van de Tsjechoslowaakse Rep~bliek. 

Acht jaar na de fluwelen 
revolutie die het communisme in Tsjechoslowakije 
deed instorten, maakt Tsjechië goede kans om lid 
van de NAVO te worden. De republiek van Václav 

•Have) za1 ongetwijfeld ook tot de eerste groep lan
den behoren die straks in aanmerking komt voor 
het lidmaatschap van de Europese Unie. De csso 
zal dit proces meebepalen. Reden te meer om met 
de geschiedenis van deze partij en haar rol in de 
Tsjechische politiek nader kennis te maken. 

De oprichtins van de partij en haar ontwikkelins in de 

Oostenrijk-Honaaarse monarchie 

De Tsjechoslavische Sociaal-democratische Arbeiders

partij zoals de css o oorspronkelijk heette, werd 
gesticht in Praag in april 1 8 7 8 als een aparte afde
ling binnen de reeds bestaande Oostenrijkse soci
aal-democratie. Zij trad toe tot de Tweede Inter
nationale en beschikte in Tsjechië over massale aan
hang. De partij ontwikkelde zich in de monarchie 
volledig legaal. Dit kon over haar zusterpartijen in 
andere landen (Rusland, Polen) niet worden 
gezegd. Sedert 19 1 o vormden de Tsjechische soci-

Tsjechoslowaakse sociaal-democratie in het 

interbellum 

De partij, die haar naam veranderde in Tsjecho

slowaakse Sociaal-democratische Arbeiderspartij, be
hoorde van meet af aan tot de meest gezaghebbende 
politieke groeperingen in de nieuwe republiek. In 
1920 won zij met bijna 26 procent van de stemmen 
de verkiezingen en werd daarmee de grootste partij 
in het land. 

In deze tijd werd de csso reeds geplaagd door 
interne strijd tussen de gematigde vleugel (R. 
Bechyne) en de op de bolsjewistische ideeën geïns
pireerde linker vleugel (8. Smeral). Aangezien de 
pogingen van de links-radicale sociaal-democrati
sche politici en hun aanhang om de hele partij te 
beheersen jammerlijk mislukten, richtten zij in mei 
19 2 1 hun eigen Communistische Partij van Tsjecho

slowakije (Ksc) op. Onder aanvoering van Smeral 
werd de KSG lid van de Komintern. De volledige 



J 8 8 
s &_o 9 1997 

bolsjewisering van deze partij vond plaats in 1929 

onder leiding van de jonge secretaris-generaal en 
trouw handlanger van Stalin, Klement Gottwald. 

De csso bleef na het vertrek van de linkervleugel 
verzwakt achter. De sociaal-democraten moesten 
met een meer bescheiden plaats op het Tsjecho
slowaakse politieke toneel genoegen nemen. 2 Toch 
was de csso met uitzondering van de jaren 1926-

1 9 2 9 in elke Tsjechoslowaakse coalitieregering ver
tegenwoordigd. Met een aantal andere democrati
sche partijen behoorde zij tot de steunpilaren van de 
politiek van de presidenten Masaryk en BeneS', tot 
de zogenaamde 'Burchtgroep' (skupina Hradu). 

Duitse bezetting 
Nadat Engeland en Frankrijk op de Conferentie van 
München (september 1 9 3 8) hun bondgenoot aan 
Hitier hadden uitgeleverd, hief de csso zichzelf op. 
De partij formeerde onmiddellijk met andere linkse 
groeperingen (echter niet met de communisten) 
een nieuwe linkse eenheidspartij, de Národni strana 
práce (Volkspartij van de Arbeid) met de bedoeling 
de restanten van de democratie tegen de toenemen
de druk van het Derde Rijk te verdedigen. 
Voorzitter van deze partij werd de oud-voorzitter 
van de csso, A. Hampl. Haar was geen lang leven 
beschoren. In maart r 9 39 bezette Hitier de 
Tsjechische landen en de Volkspartij werd onmid
dellijk verboden. 

De Duitse bezetting van Tsjechië was bijzonder 
hard. Een reeks van sociaal-democratische politici 

(onder andere A. Hampl) nam deel aan het verzet 
en werd geëxecuteerd, anderen belandden in nazis
tische concentratiekampen, weer anderen speelden 
een belangrijke rol in Londense ballingschap (R. 
Bechyne, V. Majer). 

Communistische staatsgreep en de gevolgen 
In de bevrijde republiek maakte de csso een stor
machtige ontwikkeling door. Als een van de vier 
toegestane partijen in Tsjechië nam zij deel aan het 
Nationale Front, een overkoepelende organisatie 
waarin de communisten de lakens uitdeelden. In de 
laatste vrije verkiezingen (mei 1946) vóór de 
machtsovername eindigden de sociaal-democraten 
met r 6 procent van de stemmen op de laatste 
plaats. De communisten wonnen met 40 procent. 

Enkele hooggeplaatste funktionarissen van de 
csso collaboreerden in die tijd reeds openlijk met 
de communisten (bijv. de voorzitter Z. Fierlinger), 
anderen U. Hájek en E. Erban) behoorden tot de 
zogenaamde linkse kern van de csso en kregen via 
een communistische · 'zaakgelastigde voor de soci
aal-democratie' opdrachten voor subversieve acti
viteiten binnen hun eigen partij. 3 

Al voor de omwenteling in februari r 948 werd 
in de csso een felle machtsstrijd tussen de demo
cratische vleugel (V. Majer) en de pro-communisti
sche krachten in het voordeel van de laatstgenoem
den beslecht. Voor samenwerking met de commu
nisten sprak zich ook de opvolger van Fierlinger uit, 
B. Lausman. 

Na de communistische staatsgreep waren de 

1. In het Volkshuis vond in januari 19 1 2 
onder voorzitterschap van V .I. Lenin de 
illegale v 1 e Conferentie van de 
Russische Sociaal-democratische Partij 
plaats. Op deze zitting hebben de bolsje
wieken de mensjewieken uit de partij 
gezet en beheersten zij de leiding volle
dig. 
2. Verkiezingsresultaten van decsso en 
de KS~ in het interbellum (in procent): 

~SSD 25,7 8,9 13,0 12,6 
KS~ 13,2 10 1 2 10,3 

3. Deze persoon stond in direct contact 
met de secretaris-generaal van de KS~, 
RudolfSiánsk)', en via hem met partij
voorzitter Gottwald. Hij informeerde 
dagelijks de KSC-top over de ontwikke
lingen binnen de css oen noemde zijn 
agenten niet bij naam maar, geheel in 
conspiratieve geest, in code. Zo had 

JiH Hájek de codenaam E-2 1, Ev-len 
Erban: E-27, enz. Zie Karel Kaplan, Das 
verhängnisvolle Bündnis. Unterwanderung, 
Gleichschaltung und Vernichtung der 
Tschechoslowakischen Sozialdemokratie 
1944-1954· Wuppertal1984, blz. 142. 
4· Enkele voorbeelden. V. Majer ( 1904-
1 97 2) emigreerde en werd de eerste 
voorzitter van decsso in ballingschap. 
Z. Fierlinger ( 1891-1976) bekleedde 
hoge communistische partij- en staats
functies tot aan zijn vrijwillige pensione
ringin 1971. OokE. Erban(1912-
1994) diende in belangrijke posten zo
wel onder de stalinist Gottwald en zijn 
opvolger Novotny alsook onder 
Duocek. Na het debacle van de Praagse 
Lente hielp hij verder partijleider Husák 
als zuiveraar van de hervormingsgezinde 
communisten. Hij bleef actief tot aan de 
fluwelen revolutie in 1989. In 1990 wil
de hij nog toetreden tot de heropgerich
tecsso, maar werd geweerd. 

(1903-1963) was nog korte tijd vice
premier onder Gottwald, maar vluchtte 
het land uit in 1 949. Hij behoorde tot de 
exil-leiding van de css o. In 1953 werd 
hij door de Tsjechoslowaakse geheime 
dienst in Oostenrijk ontvoerd en terug
gebracht. Hij stierf 1 o jaar later in een 
Praagse gevangenis. 

Tenslottejii'i Hájek (1913-1993). 
Vanafjuni 1948 tot 1969 wa hij onafge
broken lid van het centrale comité van 
de Communistische Partij en in deze 
hoedanigheid direct medeverantwoor
delijk voor alle communistische exces
sen. In 1 968 koos hij als minister van 
buitenlandse zaken eenduidig voor de 
hervormingen van Dubeek en werd na 
de sovjet-interventie uit de KS~ gezet. 
In 1977 was hij met Václav Ha vel en 
anderen een van de oprichters van de 
mensenrechtenbeweging Charta 77 en 
een van haar woordvoerders. Ook hij 
wilde na 1 9 8 9 tot dec ss o toetreden en 
werd evenmi~ toegelaten . De teleurgestelde B. Lauliman 
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dagen van decsso geteld. De liquidator van de par
tij was oud-voorzitter Z. Fierlinger, die jarenlang 
voor de sovjet geheime dienst had gewerkt. Hij 
leidde het actiecomité dat belast was met de fusie 
met de KSC. In juni I 948 was het zover. De csso 
ging op in de KSC en ongeveer een derde van de 
37o.ooo leden stapte over naar de communisten. 
Het Volkshuis veranderde in een Lenin-museum. 
De wegen van de sociaal-democratische leiders gin
gen uiteen.+ 

In de stalinistische tijd werden vele honderden 
leden en functionarissen van de voormalige csso 
die zich tegen de fusie hadden verzet, opgepakt en 
veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen of 
tot dwangarbeid. Sommigen stierven in de gevan
genis, de meesten kwamen pas vrij na de amnestie 
in het jaar I 960. 

Tijdens het kortstondige democratiseringspro
ces in I968, de Praagse Lente, probeerden enkele 
oud-sociaaldemocraten de csso nieuw leven in te 
blazen. Zij ontmoetten vanuit de KSC een fel verzet 
tegen hun voornemen. Volgens de communistische 
protagonisten van het 'socialisme met menselijk 
gezicht', partijleider Dui::Cek inbegrepen, was een 
tweede arbeiderspartij overbodig. De militaire 
interventie in augustus I968 maakte een einde aan 
deze plannen. 

Opnieuw werden burgers die zich tegen de 
zogenaamde 'normalisatie' verzetten, vervolgd. 
Onder de Tsjechoslowaakse dissidenten uit de jaren 
'7o en '8o bevond zich ook een groep 'onafhanke

Jijke socialisten', dat wil zeggen sociaal-democra-
ten, die voor hun kritiek op het autoritaire regime 
herhaaldelijk in de gevangenis belandden. Tot deze 
groep behoorde bijvoorbeeld Rudolf Battek (geh. 
I924)· 

In ballingschap hebben de Tsjechoslowaakse 
sociaal-democraten de politieke activiteiten en 
daarmee ook de continu1teit van de csso vier 
decennia lang voortgezet. Hun gelederen werden 
versterkt door de nieuwe emigratiegolf van I 968. 
De csso sloot zich aan bij de Tweede Inter
nationale. Zij organiseerde partijcongressen zoals 
het XXIIste in Zürich in I983 en het XXIIIste in 
Heidelberg in juni I 989. Binnen haar beperkte 
mogelijkheden ontplooide de partij tevens publici
taire activiteiten. 

s. M. Churán e.a. Kdo byl kdo V nasich 
déjinách ve 20.stoleti, Praag 1994, blz . 2o. 

De verhoudingen binnen de csso waren verre van 
eenvoudig. Naast vele persoonlijke rivaliteiten 
heersten er ook zekere spanningen tussen de soci
aal-democratische emigranten uit 1948 en degenen 
die Tsjechoslowakije na de Praagse Lente van I 968 
hadden verlaten. 

De moeilijke wederaeboorte van decsso 
Te midden van de euforie en chaos van de fluwelen 
revolutie kwamen er van twee kanten initiatieven 
tot stichting (heroprichting) van de csso. Een 
groep van voormalige hervormingsgezinde com
munisten met Jïfi Hájek op de achtergrond her
nieuwde de activiteiten van de partij met een ver
klaring van I 9 november I 989. Zij pleitten voor 
samensmelting van hun stroming met de sociaal
democratie in een partij. 

De 'onafhankelijke socialisten' waren faliekant 
tegen een dergelijk verbond. Of zoals R. Battek het 
tegenover J. Hájek kort en bondig verwoordde: 
'Wij twee kunnen toch niet lid van een en dezelfde 
partij zijn?!' 5 Battek en de zijnen gaven hun eigen 
oprichtingsverklaring uit en integreerden met de 
csso in ballingschap die evenzeer verdeeld was. Zij 
bereikten dat de pas van Hájek en andere kopstuk
ken van de Praagse Lente naar de c ss o werd afge
sneden. 

Op het oprichtingscongres in maart I 990 (het 
xx1vste in de partijgeschiedenis) werd niet Battek 
tot voorzitter gekozen, maar J. Horák (geh . I 924), 
een functionaris van de csso in ballingschap en lid 
van vóór februari I948. In de csso pleitte Battek 
voor een coalitie van deze partij met 0/Xanské Forum 
(oF, Burgerforllnl), een brede beweging waarin hij 
zelf actief was en die zich in de fluwelen revolutie 
als de belangrijkste politieke kracht profileerde. 
Het oF stond onder leiding van Václav Have!. 

Aangezien de css o geen lijstverbinding met het 
oF wenste en liever zelfstandig de eerste vrije par
lementsverkiezingen van I 990 inging, koos de groep 
van Battek als 'club van sociaal-democraten' de 
zijde van het OF. Battek werd door de csso gero
yeerd. De verwarring bij de Tsjechische kiezer met 
sociaal-democratische sympathieën was compleet. 

De omstandigheid dat de groep van Battek bui
ten de partij belandde en de csso niet een samen
werking met het oF aanging en voorts de ruzies tus-

6. Interview van de auteurs met Pa vel 
Dole'Zal, afgevaardigde van decsso in het 
Tsjechische parlement, 23 april 1997. 
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sen de teruggekeerde sociaal-democratische emi
granten worden beschouwd als de belangrijkste 
oorzaak voor het verkiezingsdebacle van deC: ss o in 
1 990. 6 De partij haalde niet eens de kiesdrempel 
van 5 procent. 

De eerste sociaal-democratische afgevaardigden 
kwamen in het parlement na de parlementsverkie
zingen in juni 1992 die de csso 6,5 procent van de 
stemmen opleverden. 

Op wee naar een erote partij 
Het politieke toneel in het Tsjechische deel van de 
republiek veranderde in 1992 ingrijpend. Burger
forum bestond niet meer. Het grootste deel ging op 
in de centrum-rechtse liberaal-conservatieve De
mocratische Burgerpartij (0/xanská Demokratická 
Strana, oos), met Václav Klaus als voorzitter. 
Daarnaast ontstond een verwante conservatieve 
partij, de Democratische Burgeralliantie (0/x'ánská 

Demokratická Aliance, o DA) die zich rechts van de 
o os profileerde. De kleinste, linkervleugel van 
Burgerforum waarin tevens een deel van de hervor
mingsgezinde communisten actief was, ging verder 
als de Burgerbeweging (oH) onder leiding van ] . 
Dienstbier. 

Daar de oH onder de 5 procent van de stemmen 
bleef, waren de sociaal-democraten de enige 'fat
soenlijke' linkse partij in het parlement. In de oppo
sitie aan ultra-linkerzijde bevinden zich communis
ten (KSG M) die behalve hun oorspronkelijke naam 
ook nog de anti-hervormingsgezinde en anti-demo
cratische instelling behielden. De Tsjechische com
munisten veranderden niet, zijn in de politiek dui
delijk herkenbaar en staan geïsoleerd. Een coalitie 
tussen de KSGMen decsso is volstrekt uitgesloten. 
Dit geldt overigens voor alle democratische partij
en in het parlement. De doorbraak van de csso 
kwam nadat op het xxv1ste congres in februari 
1993 een nieuwe partijleiding was aangetreden met 
Müos Zeman, een vertegenwoordiger van de radi
cale vleugel, aan het hoofd. In die tijd was Tsjecho
slowakije reeds gesplitst (een ontwikkeling waarte-

gen de sociaal-democraten zich heftig hadden 
verzet) en de partij veranderde haar naam in 
Tsjechische Sociaal-democratische Partij (Ceská stra

na sociálne-demokratická). 

Milos Zeman (geb. '944) studeerde economie 
en trad tijdens de Praagse Lente toe tot de KSG. In 
1970 werd hij samen met honderdduizenden ande
re aanhangers van Dubeek uit de partij gezet. Hij 
verloor ook zijn wetenschappelijke aanstelling. In 
de verkiezingen van 1990 behoorde hij tot de club 
van sociaal-democraten in het OF en werd met 
Battekin het parlement gekozen. Na het uiteenval
len van het oF in 1 9 9 r was hij korte tijd actief in de 
Burgerbeweging van Dienstbier. Daarna stapte hij 
over naar de csso. 

Zeman wordt gezien als een charismatisch poli
tiek leider en een uitstekend organisator. De tegen
standers verwijten hem oppervlakkigheid en nei
ging tot demagogie en populisme. Hij staat bekend 
om boude uitspraken die door vriend en vijand als 
beledigend worden ervaren. In dit opzicht steekt hij 
ongunstig af bij de bedachtzame Ha vel of de welis
waar arrogante maar altijd beheerste premier Klaus. 

De grote verdienste van Zeman is dat hij de ver
splintering aan de linkerzijde van het Tsjechische 
politieke spectrum wist te overwinnen door linkse 
kiezers onder de vlag van decsso te brengen. Bij de 
verkiezingen in juni 1996 voerde Zeman een 
indrukwekkende campagne (de grote 'vondst' was 
de verkiezingsbus genaamd Zemák) die gunstig 
afstak bij de vrij matte vertoning van de regerings
partijen. Met 26,4 procent van de stemmen eindig
de de csso op de tweede plaats achter de oos van 
Klaus.7 

Het perspectiif 
Dit beste verkiezingsresultaat dat de c ss D ooit in 
een onafhankelijke (Tsjechoslowaakse) Tsjechische 
staat bereikte, behaalde de partij dankzij een harde 
politiek van confrontatie met name met de o D s (in 
de verkiezingsretoriek van Zeman: 'De partij van 
bedriegers'). Deze onbehouwen benadering van 

7. Verkiezingsresultaten in Tsjechië na de fluwelen revolutie in procent: Opmerking: De KDu-CsL is een christen
democratische partij van het midden en 
samen met oos en ODA lid van de 
regeringscoalitie sinds 1992. s P R · RSC 
(de zgn. republikeinen) is een ultra
rechtse nationalistische partij. 

partij 1990 1992 1996 
ODS 49,5(0F) 29,7 29,6 
ODA (oF) 5.9 6,4 

KOU-CSL 8,4 6,3 8, I 
CSSD 4·' 6,5 26,4 

KSCM I 3 1 2 l4,I I 0,3 
SPR·RS t,o 6,o 8,o 

Overigen 2J ,8 Jl .5 I I 1 2 
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Zeman, thans voorzitter van de Tweede Kamer in 
het Tsjechische parlement, wordt hem niet door 
iedereen, ook niet in eigen partij, in dank afgeno
men. Op het laatste partijcongres van de csso in 
Ostrava, maart j .I., werd hij als enige kandidaat 
voor het voorzitterschap met slechts 7 2 procent van 
de stemmen herkozen. 

De critici binnen de eigen gelederen zien liever 
een gematigde c ss o die een constructieve oppositie 
voert en een eventuele coalitie met de o D s in de 
toekomst niet bij voorbaat onmogelijk maakt. Deze 
gematigde vleugel in de csso pleit voor positione
ring van de partij meer in het politieke midden, 
opdat de css D ook (teleurgestelde) kiezers van de 
huidige coalitie zal aanspreken. Voor dit soort argu
menten is Zeman ongevoelig. 

Geheel kansloos is de gematigde vleugel niet. 
Zijn woordvoerster, de jonge vice-voorzitter van 
de csso, Petra Buzková verheugt zich in een enor
me populariteit, ook buiten de partij. Op dit 
moment geldt zij volgens de opiniepeilingen als de 
meest populaire politica in het land (Have! uitgeslo
ten) en dat geeft te denken. 

Het laatste woord over de toekomstige koers 
van de csso is nog niet gezegd. Dit neemt echter 
niet weg dat de Tsjechische sociaal-democratie een 
blijvende plaats in de politiek van het land heeft ver
worven en een belangrijke bijdrage levert aan de 
alom geprezen politieke stabiliteit in Tsjechië. 
Anders dan de s L D van K wasniewski in Polen of de 
MSZP van Horn in Hongarije is zij geen tot de soci-

• aal-democratie getransformeerde communistische 

partij, maar een partij met een onbezoedeld verle
den. Daaraan verandert het feit dat een deel van de 
voormalige Dubeek-aanhangers en zelfs sommige 
communisten uit de tijd van Husák in de partij 
onderdak hebben gevonden, niets. Deze omstan
digheid is de Tsjechen goed bekend en zij kunnen 
daarmee leven. 

De voorzitter en de meerderheid van de leiding 
in de partij acht een samenwerking met oos uitge
sloten. Toch is het slechts een kwestie van tijd tot
dat ook in Tsjechië een paars kabinet tot de reële 
mogelijkheden zal behoren. Of de premier van zo'n 
kabinet Milos Zeman zal heten valt vooralsnog 
sterk te betwijfelen. 
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De groei van de overheicis
begroting is in de kernsta-

Infrastructuur 
en het primaat 
van de politiek 

waaraan alle belastingplich-
tige staatsburgers financieel 

ten van de kapitalistische 
wereldeconomie al meer 
dan honderd jaar een 
onwrikbaar gegeven. De 
interessante verschillen op 
dit punt tussen met name 

BART TROMP 
bijdragen. Het is ook een 
politieke keuze om de 
Betuwelijn als een publiek 
goed te definiëren en dus 
uit belastinggeld te finan-

Redacteur van het Jaarboek voor het 
democratisch socialisme en redacteur s &.P 

de vs en Europa en het feit dat deze groei de laatste 
1 5 jaar is afgezwakt doen aan deze constatering 
niets af. Wie echter de overheidsuitgaven nader 
bekijkt, valt een merkwaardige discrepantie op. 
Hun toename ligt vrijwel geheel in de sociale zeker
heid, de ouderdoms- en ziektevoorzieningen, 
onderwijs, kortom, in de overdrachtsuitgaven en 
consumptie. Kijkt men naar overheidsinvesterin
gen, dan zijn deze percentueel in een eeuw nauwe
lijks veranderd, en voorzover ze veranderd zijn, 
zijn ze gedaald, vooral de laatste twintig jaar. 

Het lijkt erop dat dit in Nederland gaat verande
ren. De huidige regering spreekt over kolossale 
injecties van kapitaal in de infrastructuur in de 
komende jaren. Het gaat om tientallen miljarden, 
zoveel is wel zeker . Deze voornemens zijn om 
meer dan één reden opmerkelijk. In de eerste plaats 
houden zij ogenschijnlijk een breuk in met de ideo
logische consensus die aan het eind van de jaren 
tachtig tot stand kwam. Volgens deze was de maat
schappij helemaal niet 'maakbaar', althans niet door 
de politiek; bovendien - zo heette het al in de jaren 
zeventig - was Nederland 'af'. De consequentie 
van zulke opvattingen was dat de overheid zich ge
deisd moest houden en dat de markt het karwei -
voorzover dat er nog was - moest klaren. 

In de door klassieke liberale economen gepropa
geerde nachtwakersstaat kwam de staat altijd nog 
wel de zorg toe voor publieke goederen, als defen
sie en straatverlichting. Wat een publiek goed is, is 
echter vaak niet op zuiver economische gronden 
vast te stellen. Uiteindelijk gaat het hier om politie
ke keuzen. Het is een politieke keuze en niet een 
economische noodzaak om, bijvoorbeeld, de lands
verdediging tot een publiek goed te verklaren, 

cieren, hoewel de aanleg 
eigenlijk alleen in het belang is van een handvol 
Rotterdamse containerbedrijven . Dat is toch wat 
anders dan het onbetwiste recht van de bewoners 
van Roodeschool om op het elektriciteitsnet te 
worden aangesloten tegen dezelfde tarieven als in 
de rest van het land. Het is een politieke keuze om 
straks miljarden in het onderwijs over de balk te 
smijten door scholen, waarvoor geen geld is om ze 
te onderhouden en schoon te maken, vol te prop
pen met personal computers; een politieke keuze 
die even intelligent is als de gedachte van een denk
beeldige minister van Onderwijs in de jaren zeven
tig van de vorige eeuw dat elke leerling op de lage
re school een eigen stoommachine zou moeten heb
ben om contact met de moderne samenleving te 
leggen. In de jaren dertig bereikte het Nederlandse 
spoorwegnet niet alleen zijn grootste omvang, 
ongeveer 36oo km, maar bestond daarnaast een in
terlokaal tramnet van 3ooo km. Na de oorlog is het 
laatste verdwenen en het eerste in een mate ver
waarloosd dat de top van de N s aan het eind van de 
jaren zestig in alle ernst overwogen heeft het bedrijf 
te sluiten. Sinds enige jaren wordt weer gesproken 
over de noodzaak van een licht railnet - de 
Randstad is de enige Europese metropool dat het 
zonder stelt, maar voorlopig blijft de situatie 
bestaan dat in het na Malta dichtstbevolkte land van 
Europa het openbaar vervoer zo ongeveer het laag
ste percentage reizigers van landen van de beschaaf
de wereld vervoert. Ook dit is een resultaat van 
politieke keuze, maar in dit geval het achterwege 
laten van zo'n keuze op het moment dat het nodig 
was deze te maken. 

Goed beschouwd zijn dit open deuren, maar of 
het nu gaat om de 'kennisinfrastructuur' dan wel de 
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fysieke infrastructuur van Nederland, in de taal die 
daarover wordt gebezigd overheerst de stilzwijgen
de vooronderstelling dat het hier om technische 
noodzakelijkheden gaat, die zich hoogstens, en ook 
dan eigenlijk liever niet, waar het details betreft 
nog lenen voor politieke discussie, die niet te lang 
mag duren. 'We moeten ons ook afvragen of de 
lange duur van de besluitvorming in dit land nog 
langer houdbaar is in onze dynamische internatio
nale omgeving', waarschuwde minister Wijers 
afgelopen zaterdag al in de Volkskrant, in een artikel 
over de inrichting van Nederland dat de impliciete 
boodschap had dat de keuzes op dit terrein in hoge 
mate gedicteerd worden door de ligging van 
Nederland en de bestaande economische functies 
en eigenlijk dus geen keuzes zijn. Wie deze taal 
leest, moet het wel voorkomen dat de utopie van 
het 1 9e-eeuwse socialisme (Saint-Simon, Engels) 
eindelijk is gerealiseerd: het bestuur over mensen 
heeft plaats gemaakt voor het beheer over zaken. 

Nederland is geen B v 
De politieke neutralisering van het debat over de 
infrastructuur komt niet beter tot uiting dan in de 
favoriete metafoor van het zogenaamde paarse 
kabinet, frequent met smaak in de mond genomen 
door zijn voorzitter. Het is die van de 'av Neder
land', waarbij de staat der Nederlanden gelijk 
gesteld wordt met een economisch bedrijf met een 
bijzondere rechtsvorm. De boodschap die uit het 
gebruik van deze metafoor spreekt is tweeërlei. 
.Het doel van een BV is winst maken en marktaan
deel uitbreiden of behouden; daaraan is al het ande
re in de organisatie ondergeschikt. De keuze voor 
een BV beperkt de openbaarheid; zij kent slechts 
een besloten kring van aandeelhouders. De metaf
oor van de BV Nederland roept met andere woor
den het beeld op van een politiek die wordt geredu
ceerd tot economie en zich buiten de openbaarheid 
afspeelt. Voor wie zich nog herinnert dat het oor
spronkelijke begrip staat 'res publica' is, de publie
ke zaak, is het duidelijk dat de opvattingen die in het 
gebruik van de metafoor 'av Nederland' schuil 
gaan op gespannen voet staan met een open en 
democratisch politiek stelsel. 

In het achttiende jaarboek voor het democra
tisch socialisme staat het vraagstuk van de inrichting 
van Nederland centraal. Daarbij gaat het zowel om 
inhoudelijke kwesties als om de wijze waarop deze 
tot nog toe aan de orde zijn gesteld. Voor wat 
betreft de laatste worden pertinente vragen gesteld 

over economische zowel als politieke rationaliteit 
van voorgenomen grote plannen, en wel in een 
mate dat zich toch een eigenaardige tegenstelling 
aftekent tussen een kabinet dat enerzijds overal 
marktwerking propageert en het onverveerd snij
den van subsidies op allerlei vlak. Juist op dit ter
rein maakt het zich echter sterk voor projecten als 
HSL, Tweede Maasvlakte, Betuwelijn, uitbreiding 
Schiphol die elk voor zich van een dubieuze econo
mische levensvatbaarheid zijn, en die voor de pu
blieke zaak in Nederland, inbegrepen de welvaart 
van de bevolking, onduidelijke en soms zelfs nu al 
zichtbare gevolgen zullen hebben. Bovendien 
brengen ze grote en onvoorzienbare risico's met 
zich mee en zijn ze alleen maar mogelijk bij aanhou
dende subsidiëring door die overheid. 

Wekt zo'n tegenstelling al gerede twijfel aan de 
idee van neutrale, technische besluiten, genomen 
op basis van de merites van de zaak, los van 'poli
tiek', onthutsender in dit opzicht is nog het beeld 
dat naar voren komt uit De Vries' analyse van feite
lijke besluitvormingsprocessen op het terrein van 
de infrastructuur. Hier gaat het om coalities van 
ambtelijk-bureaucratische organisaties en geïnstitu
tionaliseerde belangengroepen die met name 
profiteren van wisselingen in het ideologische kli
maat om hun zin door te zetten en deze vervolgens 
te presenteren als technisch en economisch noodza
kelijk voor de B v Nederland. 

'De politiek' opereert in de marge 
Het meest onthutsende aan deze analyse is echter 
dat in dit hele proces de officiële politiek, Kamer en 
ministers, een marginale rol spelen. Kenmerkend is 
dat in het toch al eigenaardig verlopende kamerde
bat over het traject van de H s L, hoofdonderwerp 
de zogenaamde 'Bos-variant' was. In feite ging het 
hier om een ambtelijk voorstel dat het in het inter
departementaal overleg over de vaststelling van het 
traject had afgelegd, waarschijnlijk omdat het 
afkomstig was van een ministerie - Onderwijs - dat 
in infrastructurele zaken niet voor vol wordt aange
zien. De Tweede Kamer discussieerde- en hoe 
over een afleggertje uit het circuit waar de echte 
besluitvorming plaats vindt. 

Het jaarboek voor het democratisch socialisme 
is, zoals de naam al zegt, niet speciaal gericht op de 
ruimtelijke inrichting van Nederland, maar op de 
kwaHteit van de democratie, in het bijzonder de 
sociaal-democratie. Het is dan ook de intentie van 
de redactie recht te doen aan het politieke element 
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in de voorgenomen herinrichting van Nederland. 
Maar één van de inzichten die uit dit jaarboek 
onontkoombaar naar voren komt is dat dit in hoge 
mate ontbreekt als men kijkt naar het officiële, 
publieke traject van de politiek. Hoe is dat dan te 
verklaren? 

Ik suggereer tenminste twee factoren van belang. 
De eerste is een algemeen ideologisch klimaat 
waarin politieke keuzes worden voorgesteld als 
technische of economische noodzaak. Een niet 
onbelangrijke factor hierbij is de rol van de weten
.schap, niet zozeer als leverancier van technisch 
onderzoek, maar als kritische instantie ten opzichte 
van voorgenomen of al in uitvoering genomen 
beleid. Hier is sprake van een de krimpende ruimte 
voor onafhankelijk oordeel. Kalshoven maakte in 
ander verband al eens de opmerking dat het verschil 
tussen linkse en rechtse economen tegenwoordig in 
Nederland minder relevant is dan dat tussen afhan
kelijke en onafhankelijke. Namelijk afhankelijk, 
ook aan de universiteit, van opdrachten van over
heid en bedrijfsleven. In de wetenschap der poli
tiek, in het bijzonder de bestuurskunde, valt dezelf
de observatie te maken. Zonder nut en noodzaak 
van derde geldstroomonderzoek als zodanig aan te 
vallen, valt toch te constateren dat zich hier wel een 
zeer nauwe belangenverstrengeling tussen universi
teit en overheid en bedrijfsleven heeft ontwikkeld, 
die het onwaarschijnlijk maakt dat van veel hoogge
leerden een werkelijk kritisch en onafhankelijk 
geluid is te verwachten als het om overheidsplan
nen als deze gaat. 

Dit wordt nog versterkt door de opmars van 
wat ik bij gebrek aan beter een postmodernistische 
visie op politiek noem, volgens welke deze zich zo 
heeft verplaatst dat hij overal en nergens is en 
beslissingen niet genomen worden, maar 'gebeu
ren' in de discussiërende netwerken van een 'virtu
ele staat'. Opvallend is dat er een onmiskenbare 
'selectieve affiniteit' (om Max Weber te citeren) 
bestaat tussen zulke concepties en wetenschappelij 
ke dienstbaarheid. Zij komen uiteindelijk neer op 
de loochening van de machtsfactor in alle politiek. 
De Tsjechische geleerde Ernest Zahn, die twintig 

jaar economische sociologie in Amsterdam doceer
de, wees er wat dit aangaat al vóór de opbloei van 
het postmodemisme in de bestuurskunde op dat 
'beleid'- en ik citeer hem nu - 'een onvertaalbaar 
Nederlands woord is, een equivalent voor politiek, 
en toch ook weer niet, want het staat niet voor 
machtsstrijd en sluwheid (die toch nooit ontbre
ken), maar alleen voor een omzichtig, rechtvaardig 
en doelmatig regelen van zaken.' 1 

De Amerikaanse politicoloog E.E. Schattschnei
der definieerde veertig jaar geleden echter terecht 
politiek als 'the mobilisation of bias ' 2 • In alle poli
tieke besluitvorming komen sommige belangen en 
perspectieven wel aan de orde en worden andere 
buitengesloten. Dat is geen kwestie van 'beleid', 
maar van macht. Dit gezichtspunt zou voorop moe
ten staan bij elke onbevangen analyse van infrast
ructurele plannenmakerij. 

De politieke partij als verkiezingsmachine 
De tweede factor is de neergang van politieke par
tijen als politieke organisaties in Schattschneiders 
zin, als organisaties die zelf concepties over, in dit 
geval, de inrichting van Nederland ontwikkelen op 
basis van hun uitgangspunten en daarvoor aandacht 
en steun ('bias') mobiliseren. In het debat over de 
infrastructuur doen zij alleen mee op het moment 
dat elders gemaakte plannen een standpunt van hun 
fractie in de Tweede Kamer eisen. Ook de PvdA 
beschikt op dit moment niet over bij voorbeeld in 
nota's of rapporten neergelegde visie op de inrich
ting van Nederland. Men zou op zijn minst ver
wachten dat deze in een verkiezingsprogramma zou 
zijn te vinden, maar als dat al zo zou zijn, dan doet 
zich het probleem voor dat ook bij de PvdA het ver
kiezingsprogram nauwelijks nog een functie heeft 
als inhoudelijk programma. De zogenaamde ver
nieuwing van de partij is neergekomen in haar 
degradatie tot een verkiezingsmachine voor de lijst
Kok; het programma speelt alleen nog een rol 
voorzover de electorale spindoctors er tijdens de ver
kiezingscampagne stukjes van kunnen gebruiken 
voor de kiezersjacht. De vorige voorzitter van de 
PvdA verklaarde het vorige verkiezingsprogramma 
op deze grond reeds na drie maanden 'uitgewerkt'. 

1. Ernest Zahn, Reaenten, rebellen en 
riformatoren. Een visie op Nederland en de 
Nederlanders, Amsterdam: Contact, 
1989, blz. 21. 
2. Geciteerd bij Bart Tromp, De weeen
schap der politiek, Leiden: os wo Press, 
1995, blz. 211. 
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Een politieke partij die deze weg inslaat, kan nog 
jaren blijven bestaan en kiezers trekken. Maar zij 
heeft zichzelf veroordeeld tot politieke marginali
teit. Traelstra's vrees dat bij de opmars van de 
democratie de werkelijk politieke besHssingen bui
ten de pubHeke organen van de democratie zouden 
worden genomen, wordt zo alsnog bewaarheid. 
Ook dit zou echter geen maatschappeHjke onver
mijdeHjkheid zijn, maar het resultaat van een poH
tieke keuze. Daarom bied ik het eerste exemplaar 
van het achttiende jaarboek graag aan aan degene 

die een eerste verantwoordelijkheid toekomt als 
het om zo'n keuze gaat, in de hoop dat het de goede 
wordt. 

[Toespraak op 2 september '997 in perscentrum Nieuwspoort 

bij de presentatie van De inrichtinB van Nederland. Het achttiende 

jaarboek voor het democratisch socialisme, Onder redactie van 

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet 

van Zuylen. Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardi Beekman 

Stichting, 1997] 
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Een verkennina van de 

belanarijkste trends in 

economie en technolaaie 

De moaelijkheden voor 

economisch stimulerinas

beleid in kaart aebracht 

Nieuwe inzichten en 

bruikbaarheid voor het 

beleid 

Onlangs is verschenen 'Econo
misch beleid in een ondernemen
de samenleving', een studie van 
de Wiardi Beekman Stichting 
over de toekomst van de Neder
landse economie en de economi
sche politiek. 

Het centrale thema wordt 
gevormd door de mogelijkheden 
om economische innovatie en 
creatief ondernemerschap te be
vorderen en zo de Nederlandse 
economie te stimuleren. 

Economisch beleid in 
een ondernemende 

sa_menleving 

De bijdragen in het boek stellen 
reële ontwikkelingen in bedrij 
ven en bedrijfstakken voorop en 
stellen diverse gangbare opvat
tingen ter discussie. 

Belangrijke beleidsterreinen 
die worden bestreken zijn: indus
trie- en technologïebeleid, mede
dingingsbeleid, beleid met be
trekking tot het midden- en 
kleinbedrijf en milieubeleid. 

'Economisch beleid in een onder-

nemende samenleving' (ISBN 90 
3 I 3 I 8 7 1 x) verschijnt in de reeks 
wBs-cahiers en kost J 37,50. Het 
boek is schriftelijk te bestellen bij 
Bohn Stafleu Van Loghum bv, 
afd. Klantenservice, Antwoord
nummer 2767, 3970 w J Houten 
(postzegel niet nodig) of telefo
nisch (o3o) 639 57 oo of per fax 
(o3o) 638 58 39 of per E-mail 
klantenservice@bsl. nl. 

Het boek is ook verkrijgbaar 
via de boekhandel. 
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De stand van het 
staatsdebat 

Ton Zwaan bespreekt: 

A. van Staden (red.), De nationale staat: 

onhoudbaar maar onmisbaar? Het perspeetig 

van Europese inteeratie en mondialiserina, 

Assen/ Den Haag: Van Gorcum/ 

Instituut Clingendael, 1996. 

Dit boek gaat over het verleden 
en vooral over het heden en de 
toekomst van de nationale staten 
in West-Europa. De bundel, 
onder redactie van A. van Staden, 
is in november 1996 uitgegeven 
ter markering van het vijftigjarige 
bestaan van de Internationale 

Spectator, het enige Nederlandse 
periodiek dat geheel gewijd is aan 
internationale politiek en in het 
bijzonder aan het Nederlandse 
buitenlands beleid. Na een korte 
beschouwing over de lotgevallen 
van dit tijdschrift in de afgelopen 
halve eeuw door de eindredac
teuren Telkamp en Schregardus, 
formuleert hoofdredacteur Van 
Staden in een beknopte inleiding 
de centrale thematiek: moeten 
we de positie van de nationale 
staat op langere termijn als on
houdbaar beschouwen, terwijl 
diezelfde staat tegelijkertijd on
misbaar is voor het handhaven 
van de democratie en de rechts
bescherming van de burgers? 
Door de kwestie zo te formuleren 
wordt er wellicht een onnodig 
dramatisch en fatalistisch karak
ter aan gegeven maar onmisken
baar wordt hiermee gerefereerd 
aan twee belangrijke posities in 
het recente staatsdebat in West
Europa. Enerzijds degenen die 
het naderend einde van de staat 

en/ of de democratie voorzien 
onder invloed van mondialise
ring, toenemende interdepen
dentie en - in West-Europa -
doelgerichte integratie, ander
zijds degenen die wijzen op de 
duurzaamheid, taaiheid en vitali
teit van de staat als de voornaam
ste politieke organisatie . 

Van beide visies bestaan zowel 
meer populistische als meer seri
euze varianten. Een zuiver voor
beeld van de eerste soort was te 
zien in de laatste verkiezingscam
pagne in Frankrijk. Daar kon men 
Le Pen op de televisie horen uit
roepen dat Frankrijk binnenkort 
zou verdwijnen en dat de Fransen 
daarna bestuurd zouden worden 
door 'bankiers uit Frankfurt'. 
Luide bijval in de zaal volgde en 
bijna één op de vijf Fransen deelt, 
gezien de uitslag van de verkie
zingen in de eerste ronde, deze 
visie. Andere voorbeelden zijn 
aan te treffen bij Engelse en 
Deense politici die ferm vasthou
den aan de veronderstelde soeve
reiniteit van hun eigen staten en 
bij sommige Nederlandse euro
propagandisten en -sceptici die 
de laatste tijd van zich hebben 
laten horen. Van de elf auteurs in 
deze bundel vervalt niemand in 
dergelijk eenvoudig populisme. 
Zij geven zich allen de nodige 
moeite theoretische en empiri
sche kanten van de kwestie te ver
helderen en door vanuit verschil
lende perspectieven in te gaan op 
diverse facetten van het debat 
biedt de bundel als geheel een 
redelijke indruk van de huidige 
stand van de discussie. 

Onder de titel 'Misbaar over 
de staat' betoogt Koen Koch dat 
over de 'onhoudbaarheid' van de 
staat eigenlijk niet zinvol gespro-
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ken kan worden. Staten zijn his
torische vormen van politieke 
organisatie en in de discussie 
moet het eigenlijk steeds gaan om 
de specifieke ontwikkelingen die 
bepaalde staten doormaken, 
onder meer om de vraag in hoe
verre zij in bepaalde perioden 
meer of minder staat zijn. Koch 
wijst erop dat de West-Europese 
staten sinds hun ontstaan aan het 
einde van de Middeleeuwen altijd 
te maken hebben gehad met 
invloeden en beperkingen van 
buitenaf. In plaats van te werken 
met het begrip 'soevereiniteit' is 
het realistischer te denken in ter
men van een relatieve autonomie 
van staten, waarbij sommige sta
ten over een grotere machtspoli
tieke speelruimte kunnen be
schikken dan andere. In deze op
vatting kan geconstateerd wor
den dat de speelruimte van de 
Nederlandse staat al eeuwenlang 
bescheiden is geweest en dat 
Nederland voor zijn voortbestaan 
altijd in hoge mate afhankelijk is 
geweest van beslissingen van gro
tere mogendheden. 

Overigens laat Koch zien dat 
de West-Europese landen in de 
loop van het integratieproces van 
de laatste vijftig jaar aan soeve
reiniteit hebben ingeboet op de 
beleidsterreinen van defensie, 
veiligheid, economie, en recht en 
regelgeving en dat op die terrei
nen deels bovenstatelijke deels 
tussenstatelijke centra van be
sluitvorming en regulering zijn 
ontstaan die slechts in geringe 
mate onderhevig zijn aan vormen 
van democratische controle. 
Koch duidt dit proces aan als 
'ontstatelijking' en hoewel hij 
een open en kritisch oog heeft 
voor de ernstige gebreken van het 
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proces vanuit democratisch 
standpunt besluit hij niettemin 
datdit proces toch ook een zekere 
bewondering verdient in het licht 
van de voorafgaande geschiedenis 
van Europese staatsvorming met 
al haar oorlogen en geweld. Een 
soortgelijke politicologisch-his
torische benadering en genuan
ceerde analyse en beoordeling 
zijn aan te treffen in de fraaie bij
drage van Jacobus Delwaide. 
Gelardeerd met vele zorgvuldig 
gekozen voorbeelden gaat hij in 
op overeenkomsten en verschil
len tussen vroegere processen 
van staatsvorming in Europa en 
de huidige Europese eenwor
ding. Een interessant discussie
punt dat hij aanroert, heeft 
betrekking op de ontwikkeling 
van de verhouding tussen natio
nale identiteiten en een Europese 
identiteit, waarbij hij een lang
zaam toenemende groei van een 
Europese civil society signaleert 
zonder geloof te hechten aan het 
idee dat de Europese Unie ooit 
tot een soortgelijke culturele 
homogenisering zal kunnen lei
den als eertijds binnen de klassie
ke nationale staten heeft plaatsge
vonden. 

De mondialiserinastrend 

In de drie artikelen van Rood, 
Tromp en van Benthem van den 
Bergh wordt een ruimer kader 
van globalisering en mondialise
ring als uitgangspunt gekozen. 
Rood bespreekt op algemeen 
niveau verschillende historische 
fasen in de verhouding tussen 
'staat' en 'markt' en probeert 
greep te krijgen op de huidige 
situatie door onder meer een kri
tische schets te geven van vier 
dimensies van de recente globali-

sering van de internationale pro
duktieverhoudingen: de toene
mende integratie van het wereld
handelsstelsel, de sterk gegroeide 
omvang van de financiële mark
ten, de toename van buitenlandse 
investeringen en het ontstaan van 
een mondiaal netwerk van infor
matievoorziening en verbindin
gen voor communicatie en trans
port. Gezamenlijk zouden deze 
ontwikkelingen de staat in zijn 
kern - het territoriaal gebonden 
vermogen tot controle, regelge
ving en belastingheffing - aantas
ten. Rood wijst er echter op dat 
de empirische bewijsvoering 
voor een globaliseringsproces in 
feite vrij gebrekkig is en dat de 
vele verstrekkende conclusies die 
er tegenwoordig niettemin aan 
verbonden worden vooral een 
ideologisch karakter dragen. 
Jammer genoeg probeert hij zelf 
niet tot een theoretisch en empi
risch houdbare conclusie te 
komen. 

Dat geldt ook enigszins voor 
het erudiete artikel van Tromp 
die zich bezighoudt met de over
levingskansen van het statenstel
sel maar in zijn conclusies niet 
veel verder gaat dan vast te hou
den aan de algemene these dat 
een kapitalistische wereldecono
mie en een stelsel van staten 
elkaar nu eenmaal veronderstel
len en dat profetieën over het 
einde van de staat dus weinig 
geloofwaardig zijn. Dit laatste 
standpunt wordt gedeeld door 
Van Benthem van den Bergh die 
een subtiel betoog over proces
sen van staats- en natievorming 
besluit met de stelling dat er 
'weinig twijfel [hoeft] te bestaan 
aan de levensvatbaarheid van sta
ten als veiligheids- en identifica-
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tie-eenheden en als politiek 
kader' in de toekomst. Wel 
betwijfelt hij of het idee van 'de 
natie' nog even levensvatbaar is 
als legitimatiegrond voor staten 
als voorheen het geval was; hij 
meent dat mensenrechten en de
mocratie - ondanks de schijn van 
het tegendeel - een belangrijker 
legitimatie voor staten beginnen 
te worden. 

Europese integratie 

De artikelen van Hirsch Ballin, 
Siccama, Geelhoed, Rozemond 
en Frijhoff zijn minder algemeen 
van strekking en tevens meer toe
gespitst op Nederland. Hirsch 
BalJin geeft een helder overzicht 
van centra en vormen van rechts
ontwikkeling die de kaders van de 
nationale staten te boven gaan en 
in toenemende mate een belang
rijke reguleringsfunctie vervul
len. Siccama brengt zeer nuttig 
empirisch matcriaal bijeen aan de 
hand waarvan beoordeeld kan 
worden in hoeverre het Europese 
~ntegratieproces gepaard is ge
gaan met een verzwakking dan 
wel versterking van de positie van 
de lidstaten. Een van zijn voor
zichtige conclusies luidt dat de 
West-Europese integratie histo
risch gezien nog steeds uitzon
derlijk is in die zin dat de econo
mische en monetaire integratie 
voorafgaat aan de militaire. Het 
grootste soevereiniteitsverlies, 
zowel formeel als materieel, zal 
zijns inziens optreden bij de 
invoering van de E M u, als gevolg 
waarvan vrijwel alle mogelijkhe
den om een zelfstandige macro
economische politiek te voeren, 
zullen vervallen . Terecht wijst hij 
erop dat dit besef nog lang niet 
overal is doorgedrongen en dat 
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deze ontwikkeling aanleiding zal 
kunnen geven tot toenemende 
spanningen en protesten. 

Geelhoed gaat specifiek in op 
de onderscheiden rol van de Eu 

en de nationale staten wat betreft 
de werkgelegenheidsproblema
tiek en is gematigd positief over 
de mogelijkheden een beleid te 
voeren dat tot aanzienlijk betere 
prestaties zou kunnen leiden; 
Rozèmond neemt de positie van 
de kleine staten binnen de Eu 

onder de loep en bepleit op grond 
van zijn analyse dat Nederland 
'om redenen van zelfrespect en 
democratische representatie' 
zich best wat steviger kan weren 
tegen verder dreigend machts
verlies. In een interessant, zij het 
hier en daar wollig en badine
rend, betoog gaat Frijhoff ten
slotte in op de toekomst van 
Nederland als eigenzinnige cul
tuurnatie. Hij voorspelt dat cul
turele tegenstellingen en con
flicten de onderlinge betrekkin
gen in Europa meer zullen gaan 
beheersen naarmate de ontwik
keling van Europa als 'super
staatsnatie' en als 'super-cultuur
natie' voortgaat en pleit er dan 
ook voor dat deze gehele proble
matiek veel meer aandacht krijgt 
dan zij tot nu toe heeft gekregen: 
'wie wil dat de Europeanen zelf 
een consensus over Europa berei
ken, dient daar de culturele voor
waarden voor te scheppen'. 

De bundel wordt afgesloten 
met een wat zwaarmoedige be
schouwing van Stanley Hoffmann 
waarin europessimisme en de 
verschillen tussen Hoffman 's 
tamelijk federalistische idealen 
en de daarmee vergeleken in vele 
opzichten povere werkelijkheid 
van de Europese integratie breed 

worden uitgemeten. Hoe begrij
pelijk ook, echt gerechtvaardigd 
lijkt dit niet. De afgelopen vijftig 
jaar hebben de West-Europese 
landen binnen het internationale 
bestel een grote economische 
welvaart, een redelijke mate van 
democratie en vrijheid, een 
tamelijk goed stelsel van sociale 
zekerheid, en vreedzame en sta
biele onderlinge verhoudingen 
weten op te bouwen en in stand 
gehouden. Duitsland is een sta
biele en effectieve democratie en 
rechtsstaat geworden; de gevaar
lijke Frans-Duitse rivaliteit is 
definitief aan banden gelegd; 
Engeland, zij het tegenstribbe
lend, is deel van West-Europa 
geworden; de gevolgen van oor
log en dekolonisatie zijn zonder 
nieuwe grote rampen verwerkt; 
in Spanje, Portugal en Grieken
land zijn dictaturen vervangen 
door meer democratische stel
sels. 

Dit alles is niet gering en zeker 
mede teweeggebracht door de 
Europese integratie binnen de EG 

en de Eu. Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat dit allemaal 
weer verloren zal gaan als de 
Europese integratie niet versneld 
wordt voortgezet. Integendeel, 
het lijkt alleen maar realistisch 
definitief af te zien van elk over
trokken idee van federalisme, de 
doelstellingen én de grenzen van 
integratie hernieuwd en helder te 
omschrijven en aan de slag te blij
ven met daadwerkelijke samen
werking op relevante beleidster
reinen. Wie de bijdragen in deze 
bundel overdenkt, zal eerder tot 
de conclusie neigen dat behoed
zaam politiek voortmodderen 
ook voor de toekomst de voor
keur verdient boven een gefor-
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ceerde en uiterst riskante Grote 
Sprong Voorwaarts zoals thans 
voorzien wordt met de EM u. 
Uitstel daarvan tot over een of 
twee generaties, een realistische 
herziening van illusies over een 
Verenigd Europa en zuinig 

Civil society en 
herstructurering van 
de verzorgingsstaat 

Jeroen Verbart bespreekt: 

Cor van Montfort, Institutionele hervor

mineen in theoretisch perspectiif. Civil society 

en de herstructurerinB van de beleidssectoren 

arbeid, aezondheidszora en onderwijs. 

Sociale Wetenschappen Utrecht '995 

In zijn dissertatie Institutionele her

varminsen in theoretisch perspectiif 

ontwikkelt Cor van Montfort een 
eigen concept van de civi/ society. 

Dit theoretische en normatieve 
concept blijkt een goed instru
ment te zijn om institutionele 
ontwikkelingen op de in de titel 
genoemde beleidsterreinen te 
analyseren. Er is al erg veel 
geschreven over de civil society. 

Het concept blinkt in het alge
meen echter niet uit in helder
heid, zoals Paul Dekker al heeft 
laten zien in s&.D (Nr. 2 1995). 
Sommige auteurs, zoals de vorig 
jaar overleden Ernst Gellner, 
zien de civil society als synoniem 
voor de westerse maatschappij in 
het algemeen. Ook zijn er auteurs 
die onder het betreffende begrip 
het gehele domein tegenover de 
staat verstaan. Vaak wordt met de 
ei vil society echter het domein van 
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omspringen met de bestaande 
ordeningen op het terrein van 
staat, recht, democratie en socia
le zekerheid: gezien de stand van 
zaken op grote delen van het 
wereldtoneellijkt daar weinig op 
tegen en veel voor te zeggen. 

maatschappelijke verbanden be
doeld die niet strikt tot de staat 
(overheidsinstellingen) of de 
markt (bedrijfsleven) behoren. 
Aan dit domein worden dan aller
lei positieve functies toegekend. 
De ervaringen in de voormalige 
communistische regimes wezen 
op het belang van (autonome) 

. maatschappelijke organisaties als 
tegenwicht tegenover de (totali
taire) staat, zo schreef onder 
meer RalfDahrendorf. Daarnaast 
heeft bijvoorbeeld de Ameri
kaanse politicoloog Putnam aan 
de hand van onderzoek van de 
Italiaanse politiek laten zien dat 
een bloeiend domein van maat
schappelijke organisaties essen
tieel is voor de verspreiding van 
het wederzijdse vertrouwen tus
sen mensen en de ontwikkeling 
van normen van wederkerigheid. 
De civil society vormt zo de basis 
voor een werkzame democratie. 
Ook de Amerikaanse gemeen
schapsdenker Alan W olfe brengt 
de civil society in verband met de 
ontwikkeling van sociale nor
men, waarbij hij vooral aandacht 
schenkt aan het gevoel van more
le verplichting jegens anderen. 
Hij benadrukt in dit verband het 
belang van de civil society als 
tegenwicht tegenover de loaic rif 
buyinB and sellina van de markt die 
in zijn ogen te ver doorgeschoten 

TON ZWAAN 

was aedurende Jan se tijd als 

cultureel antropolooa verbonden aan 
de Katholieke Universiteit van 

Nijmeaen 

is in de Verenigde Staten. In theo
rieën over de civil society worden 
dus de nodige positieve functies 
aan dit domein toegekend die 
direct of indirect van belang zijn 
voor een werkbare democratie. 
Een manco van dergelijke theo
rieën is echter dat de precieze 
relaties tussen civil society ener
zijds, en de staat en de economie 
anderzijds vaak onduidelijk blij
ven. 

Van Montfort neemt juist die 
relaties tussen maatschappij, staat 
en economie als uitgangspunt 
voor zijn idee van de ei vil society. 

Economie, maatschappij en staat 
zijn sterk in beweging volgens 
Van Montfort. Hij wijst onder 
meer op de internationale con
currentie, waardoor de druk toe
neemt om het gelijkheidsprincipe 
in Nederland een minder promi
nente plaats toe te kennen en de 
arbeidsparticipatie verhoogd zou 
moeten worden. Voorts wijst hij 
op ingrijpende ontwikkelingen 
op demografisch gebied (vergrij
zing en het toenemende aantal 
allochtonen) en cultureel gebied 
(individualisering). Ook bestuurs
technische factoren spelen een 
rol (overbelaste overheid, afne
mend vertrouwen in centrale stu
ring). Tenslotte wijst van Mont
fort op een verdere differentiatie 
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van de staat door 'Europeani
sering', regionalisering en de ver
statelijking van belangengroe
pen, waardoor nog minder dan 
vroeger gesproken kan worden 
van een centraal bestuurscen
trurn. Dit soort ontwikkelingen 
maken een herstructurering van 
de verzorgingsstaat noodzakelijk. 
Van Montfort wil de hervormin
gen op de beleidsterreinen ar
beid, gezondheidszorg en onder
wijs duiden door middel van een 
theoretisch en normatief kader, 
wat hij de ei vil socieo/ noemt. Voor 
dit kader neemt hij een aantal 
begrippen als uitgangspunt die 
volgens hem breed gedeelde 
waarden vertegenwoordigen. 
Deze waarden zijn van essentieel 
belang om de ontwikkelingen in 
de verzorgingsstaat te evalueren. 
Voor de uitwerking van de 
begrippen gaat Van Montfort bij 
verschillende theoretici te rade. 
Hij stelt ten eerste sociale recht
vaardigheid centraal; wie hervor
mingen in de verzorgingsstaat wil 

• duiden kan volgens hem niet om 
dit begrip heen. Hierbij moet 
worden uitgegaan van een plura
listisch rechtvaardigheidsbegrip 
(Walzer). Democratie is het 
tweede oriënterende begrip 
(Habermas en Cohen & Arato). 
Responsiviteit (Selznick) en 
bestuurlijke pluriformiteit (V. 
Ostrom) dienen ter verdere 
oriëntatie. Tenslotte moeten 
bestuurlijke structuren ook wer
ken; handelingsvermogen is van 
belang (Scharpf). Deze begrippen 
hangen volgens Van Montfort 
conceptueel en praktisch samen. 
Voor hem behelst de civi/ socieo/ 
dan niet het domein tegenover de 
staat of de economie, maar komt 
deze tot uitdrukking in die insti-
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tutionele vormen die de staat, de 
economie en de maatschappij met 
elkaar verbinden. Deze verbinte
nis moet volgens de auteur op 
een rechtvaardige, democrati
sche, responsieve, pluriforme en 
flexibele wijze gebeuren. Dit 
vormt voor hem het normatieve 
aspect van de civil socieo/. De ver
schillende elementen hangen 
samen, maar staan ook op gespan
nen voet met elkaar. Door juist 
voor verschillende normatieve 
uitgangspunten tegelijkertijd te 
kiezen kan volgens Van Montfort 
recht gedaan worden aan de 
'dilemmatische' werkelijkheid. 
Met het samengestelde begrip 
kan bij elke keuze de aandacht 
gevestigd worden op de andere 
pool die niet gekozen wordt. Het 
civil society begrip vormt zo geen 
utopisch ideaal, maar meer een 
'instrument' om normatieve 
samenhangen duidelijk te maken 
en om een eventueel gebrek aan 
die samenhangen in de praktijk 
aan het licht te brengen. 'Een
zijdige aandacht voor economi
sche argumenten of effectiviteits
kwesties zal op den duur de legiti
miteit van een politieke en 
bestuurlijke orde aantasten. Een
zijdige nadruk op vraagstukken 
van democratie zal blijven steken 
in utopieën of op zijn best in 
onwerkbare vormen. En eenzij
dige aandacht voor pluriformiteit 
zal de samenhang in politiek en 
bestuur ondergraven en op den 
duur een ontbindende factor 
worden' aldus Van Montfort (p. 
23 2). 

Sociale en politieke participatie 
Het civil society concept wordt 
vervolgens nader geconcreti
seerd door het in vier samenstel-

lende componenten uiteen te leg
gen. Op grond van de voorgaande 
theoretische perspectieven zijn 
volgens de auteur ten eerste de 
formele rechten en aanspraken 
van mensen van belang. Naast 
deze formele rechten en aanspra
ken gaat het echter ook om de -
meer praktische mogelijkheden 
voor sociale participatie van bur
gers. Dit wordt door Van Mont
fort uitgewerkt als de toegang tot 
sociale goederen die van wezen
lijk belang zijn voor participatie 
(onderwijs, gezondheid, arbeid 
etc.). Ten derde is de mogelijk
heid van politieke participatie een 
belangrijk onderdeel van de civil 
society. Dit wordt breed opge
vat, ook bijvoorbeeld de verte
genwoordiging van patientenbe
langen in de gezondheidszorg 
geldt als politieke participatie. 
Als laatste component noemt de 
auteur het handelings- en aanpas
singsvermogen van de institutio
nele vormen tussen burgers, 
overheid en maatschappelijke 
verbanden. 

Met bovengenoemde gezichts
punten kijkt Van Montfort naar 
de hervormingen op bestuurlijk 
gebied die begin jaren negentig 
plaats hebben gevonden op het 
terrein van arbeid, gezondheids
zorg en onderwijs. Allereerst 
beschrijft hij enkele belangrijke 
ontwikkelingen op de verschil
lende terreinen. Na een lange en 
erg abstracte opbouw van het 
civil society begrip in het vorige 
deel, wordt het nu wel erg con
creet waardoor beide delen 
enigszins in de lucht blijven han
gen en de relevantie van de diver
se uitwijdingen aanvankelijk niet 
zo helder is. In de analyse, terug-
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blik en toekomstverwachtingen 
in het laatste hoofdstuk komen de 
lijnen echter weer bij elkaar. 
Ondanks de spanning tussen eco
nomische, maatschappelijke, 
partijpolitieke en organisatori
sche factoren is er in de jaren 
1990-1994 op het vlak van de 
institutionele vernieuwing veel 
tot stand gekomen of in gang 
gezet. Er is een veelheid aan tus
senvormen tussen zelfregulering 
en overheidssturing ontstaan 
waarbij waarden en belangen die 
hier en nu belangrijk worden 
gevonden in het algemeen goed 
gewaarborgd zijn, zo stelt Van 
Montfort. Hij wijst onder meer 
op nieuwe vormen van onderhan
deling en samenwerking, op con
venanten, nieuwe vormen van 
financiering en op vergroting van 
de marktwerking. Vanuit het eer
der ontwikkelde normatieve ka
der worden echter ook de nodige 
problemen gesignaleerd. Ik zal 
hier enkele interessante conclu
sies noemen. Zo wijst de auteur 
op het ontstaan van niet-gerecht
vaardigde vormen van uitsluiting. 
Op het gebied van de sociale 
zekerheid worden bijvoorbeeld 
de toegangsvoorwaarden voor 
rechten en aanspraken ver
scherpt, maar de toegang tot het 
sociale goed arbeid is in die perio
de niet significant toegenomen. 
Ook toename van kosten, bij 
voorbeeld op het gebied van de 
gezondheidszorg, vormt een 
belemmering voor sociale parti
cipatie. Deels hebben de uitslui
tingen te maken met vormen van 
marktwerking. Een interessante 
conclusie uit het werk is dat er in 
het algemeen teveel wordt ver
wacht van marktwerking. In alle 
drie de sectoren is sprake van een 
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onvolledige markt. Fusies tussen 
aanbieders en vragers van dien
sten, een geringe prijsflexibili
teit, gedwongen winkelnering bij 
overheidsinstellingen, dubbel
rollen voor aanbieders en vragers 
en het non-profit karakter van 
een aantal deelmarkten onder
mijnen het ideaalmodel van de 
markt. Van Montfort wijst op het 
risico dat de nadelen van de oude 
en van de nieuwe situatie worden 
gecombineerd. Aan de ene kant 
valt de bescherming en voorspel
baarheid van het oude sturings
model weg, terwijl aan de andere 
kant de veronderstelde voorde
len van marktwerking zoals 
nieuw aanbod, kostenbeperking 
en kwaliteitsverbetering onvol
doende tot stand komen. Een 
andere conclusie die op grond van 
het onderzoek getrokken kan 
worden is dat de participatie van 
cliënten op de beleidsterreinen 
arbeid en gezondheidszorg ook 
nog niet optimaal verloopt. 
Voorts wijst Van Montfort er op 
dat een adequate werking van de 
institutionele hervormingen in 
belangrijke mate belemmerd 
wordt doordat de geconstateerde 
vormen van decentralisatie vrij
wel constant gepaard gaan met 
bezuinigingen. Een laatste inte
ressante conclusie uit de disserta
tie die ik hier zal noemen is dat de 
mogelijkheden voor (verdere) 
decentralisatie en pluriformiteit 
van bestuur uiteindelijk toch 
beperkt blijken te zijn door de 
dominantie van het gelijkheicis
denken in Nederland. 

Drie wenen naar deselijk beleid 
Vanuit de confrontatie met het 
theoretische concept van de civi/ 
socieo/ doet van Montfort een aan-

tal interessante suggesties ter ver
betering van de bestuurlijke situ
atie. Met deze 'richtlijnen voor 
de toekomst' moet gespreid en 
geleed bestuur als volwaardige 
bestuursvorm beschouwd wor
den, en niet als 'hulpstructuur' of 
als overgangsfase naar nieuwe 
territoriale indelingen. Als alge
meen uitgangspunt stelt hij dat er 
drie wegen open staan om tot 
samenhangend en gecoördineerd 
beleid te komen: het creëren van 
territoriale eenheden met inte
grerende bevoegdheden, het 
voorschrijven van samenwer
king, of het mogelijk en aantrek
kelijk maken van gezamenlijke 
actie van onderop. Actie van 
onderop door lokale overheden 
en door maatschappelijke partij 
en zou in het algemeen meer kans 
moeten krijgen . Dit geldt voor 
bijvoorbeeld scholen, zorgaan
bieders, bedrijven, wijkcomités, 
arbeidsbureaus of patiëntenorga
nisaties etc. Op alle niveau 
bestaat een enorme behoefte aan 
onderlinge contacten, zowel tus
sen de verschillende disciplines, 
als tussen steden en tussen secto
ren. Op dit moment komen 
zowel op nationaal, regionaal als 
lokaal niveau partijen elkaar te 
weinig tegen. Men kent elkaars 
problemen en manieren van den
ken te weinig. Deels is dit een 
gevolg van het feit dat men in het 
handelen niet op elkaar is aange
wezen. Er bestaat te weinig 
noodzaak om elkaar op te zoeken, 
in plaats van de overheid. Samen
werking is zowel van belang in de 
vorm van denktanks puur gericht 
op reflectie als in de vorm van dis
cussiefora die meer gericht zijn 
op praktisch beleid. Oorzaken 
die initiatieven van onderaf 
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belemmeren zouden moeten 
worden weggenomen. De over
heid heeft hierbij een stimuleren
de functie. Dit betekent bijvoor
beeld dat de lokale overheid over 
meer bevoegdheden en vrij 
besteedbare middelen zou moe
ten beschikken. Interessant is dat 
een dergelijk concept verder gaat 
dan een kerntakendiscussie. Het 
gaat er hier niet om bij voorbaat 
vast te stellen wat nu de kernta
ken van de (gemeentelijke) over
heid zijn. Vanuit de hier verde
digde positie wordt door de loka
le overheid allereerst per beleids
sector een afweging gemaakt ten 
aanzien van de vraag wat zien wij 
hier en nu en ten aanzien van dit 
thema als een publiek belang? 
Vervolgens zou de overheid na 
moeten gaan welke partij, of 
welke combinatie van partijen 
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hier en nu het beste dit publieke 
belang zou kunnen dienen. 

Met zijn Institutionele hervorminaen 

in theoretisch perspectiif heeft Van 
Montfort laten zien dat zijn per
spectief van de civil society een 
bruikbaar, genuanceerd instru
ment kan zijn om institutionele 
ontwikkelingen te duiden. Dit 
levert tevens nuttige richtlijnen 
voor de toekomst. Of weer een 
nieuwe conceptualisatie van het 
civil society begrip ook een nutti
ge bijdrage levert aan de civil 
society discussie in het algemeen 
valt echter nog te bezien. Van 
Montfort heeft de nodige kritiek 
op de door hem behandelde theo
retici. Hij wijst er op dat het civil 
societybegrip dat enkele van hen 
hanteren te vaag of te utopisch 
van aard is. De auteur neemt zoals 

gezegd ook duidelijk stelling 
tegenover de benadering waarbij 
de civil society gezien wordt als 
het domein tegenover de staat of 
tegenover de staat en de econo
mie. Hiermee maakt Van 
Montfort zijn positie duidelijk, 
maar hij mist wel de aansluiting 
met andere civil society auteurs 
als Ralf Dahrendorf, John Keane 
of Alan Wolfe waarnaar niet ver
wezen wordt. Door weer met 
een nieuwe conceptualisatie van 
de ei vil society te komen wordt het 
gebruik van het begrip er niet hel
derderop. Wieweetnunogwaar 
het over gaat als er over de civil 

society wordt gesproken? 

JEROEN VERBART 

is politicolooa 



Lokatie: de kerk aan het begin van de 
Francigena, de pelgrimsweg naar Rome, 
beroemd om zijn harmonische voorgevel 

vol bewegende schepsels; 
er is bijna niets meer van te zien, want 
onder het mom van restauratie heeft 

men zo overdadig gebruik gemaakt van 
chemische middelen, dat het zandsteen 
met heel zijn hebben en houden oploste 
in het niets ... alleen Mkhael is uit ander 
steen gesneden en overwint nog steeds 

zijn draak. Het onweer doet hem 
niets . RB 

Foto: Johanna Speltie 
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PUNT VAN VERTREK 9 

Miehele Addio! 

De pelgrim denkt dat hier zijn bedevaart begint: 

Pavia, urbs regia, stad der kroningen. 

Een kwalijke lucht omlijst de gulden snede, 

het zandsteen van de gevellicht nog eenmaal op: 

ooit ontworpen strijdtoneel voor levende wezens, 

tweehonderdvijftig stuks, verdeeld over het front . 

Sfinxen, harpijen, ridders, vissen, sirenen, 

serpenten, centauren, monsters, zielepoten ... 

alles bewoog, een panorama van geweld. 

De engel stond en staat. Zijn draak onder de voet. 

Beiden onaangetast. Hun steen is niet verziekt, 

wars van kanker, gespaard voor chemotherapie. 

Als de pelgrim eens terugkeert op zijn schreden, 

ziet hij een kaal slagveld en brengt een laatste groet. 

Rein Bloem 
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India en de Europese buiten
landse politiek 

Eten voor India 

Sinds het vijftigjaar geleden onaf
hankelijk werd, is India als 'de 
grootste democratie ter wereld' 
beschouwd. Maar in strijd met de 
verwachtingen in het Westen 
verviel het tot een toneel van 
godsdienstoorlogen, terrorisme 
en politieke moorden, en bleven 
er de meest achterlijke sociale 
verhoudingen in stand. 

Het besluit van de toenmalige 
Labour-regering om het Britse 
koloniaal gezag op te geven leidde 
meteen al in I 947 tot een bloedi
ge, fanatiek doorgevoerde op
splitsing van dit subcontinent 
langs godsdienstige grenzen: de 
hindi naar India en de moslims 
naar Pakistan; in de grensprovin
cie Punjab omvatten de twee 
elkaar passerende vluchtelingen
stromen veertien miljoen men
sen. Vervolgens vielen er vele 
doden tijdens militaire confron
taties tussen de strijdkrachten van 
Pakistan en India met betrekking 
tot Kasjmir en BanglaDesh (aan
vankelijk Oost-Pakistan) en in 
door weer andere godsdienst
twisten ingegeven bloedbaden 
binnen de Indiase deelstaten 
Assam, Uttar Pradesj en Punjab. 

De bekendste politieke moor
den waren die op de apostel van 
de geweldloosheid, Mahatma 
Gandhi, en op Indira Gandhi, de 
eerste vrouwelijke minister-pre
sident ter wereld, de dochter van 
de leider van de nationale bewe
ging tegen het Britse kolonialis
me, Jawaharlal Nehru, die zelf 
gedurende zeventien jaar de eer
ste regeringsleider van het onaf
hankelijke India was geweest. 

Nehru verkoos het tijdens de 
Koude Oorlog geen bondgenoot 
van het democratische Westen te 
zijn; hij was er op uit een rol te 
spelen als een van de leiders van 
de niet-gebonden landen tussen 
Oost en West. Wat de binnen
landse politiek betrof zocht hij te 
weinig naar een eigen aanpak van 
de gigantische economische pro
blemen, gebaseerd op de concre
te situatie waarin de Indiase 
bevolking verkeerde, en koerste 
hij op hulp van de Sovjet- Unie bij 
de imitatie van haar vijfjarenplan
nen voor een razendsnelle op
bouw van een eigen zware indus
trie. 

Er heeft zich tijdens de Koude 
Oorlog geen grootser en opzien
barender propaganda how voor 
de Sovjet-politiek voorgedaan 
dan de reizen van Nehru door de 
Sovjet-Unie en van Chroestsjov 
door India. Dit is een van de oor
zaken geweest van de politieke 
verwijdering tussen de Sovjet
Unie en China. In I 96 2 zette men 
vanuit Peking een overrompe
lend militair offensief in tegen 
India; heel de Indiase grensverde
diging werd door de Chinese 
troepen in de pan gehakt, die zich 
vervolgens zonder slag of stoot 
terugtrokken - dit alles bedoeld 
als ernstige waarschuwing aan het 
adres van Moskou de Azië-poli
tiek van de internationale com
munistische beweging af te stem
men op China. Nehru, die om 
Amerikaanse militaire hulp moest 
smeken en tegelijkertijd het fail
liet van zijn Sovjet-industrialisa
tie-politiek onder het oog moest 
zien, kwam het debacle nooit 
meer te boven. 

De huidige Indiase leiders pro-
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beren internationaal prestige op 
te bouwen op basis van interna
tionaal geïsoleerde Indiase ruim
tevaartprogramma's en een ei gen 
kernbewapening en weigeren het 
algemeen aanvaarde non-prolif
eratieverdrag te ondertekenen. 

Hoewel een deel van de ontwik
kelde bevolking in dit land op 
enkele terreinen van wetenschap 
en techruek, onder andere in de 
geavanceerde informatietechno
logie, ook naar internationale 
maatstaven opvallend goed 
scoort, is het welvaartspeil van de 
massa van de bevolking in de afge
lopen halve eeuw dramatisch ach
tergebleven bij dat van de meeste 
andere volkeren in Azië. 

Op wat gezien de hemelter
gende huisvesting en hygiëne kan 
worden beschouwd als een van de 
grootste vuilnisbelten op aarde, 
moeten volgens de statistieken 
van de Wereldbank zo'n 470 
(vierhonderdzeventig) miljoen 
mensen (bijna tweemaal zoveel 
als er in de landen van de Euro
pese Unie wonen) proberen om 
in leven te blijven op basis van een 
inkomen van gemiddeld minder 
dan één dollar per dag. 

De maatschappelijke verhou
dingen worden nog altijd bepaald 
door het afschuwelijke kastensys
teem en de mateloze arrogantie 
van de macht. Bij sommigen in 
het Westen heeft India een goede 
reputatie, gebaseerd op haar 'spi
ritualiteit', maar in de werkelijk
heid van het kastensysteem en 
een hindoeïsme met momenteel 
welgeteld zo'n driehonderd mil
joen goden, is de grens tussen 
religiositeit en oplichterij veelal 
niet te bekennen. De combinatie 
van het kastenstelsel en een des-

ondanks ook daar geheten 'vrije' 
markteconomie, brengt alleen 
profijt voor de rijken, verloede
ring van het ambtenarenapparaat 
en mateloze corruptie met zich 
mee. 

In dit sociale systeem van 'de 
grootste democratie ter wereld' 
is de onderdrukking van de 
vrouw bovendien zo veel erger 
dan die van de man, dat zich op 
duizend mannen slechts 9 2 7 
vrouwen in leven weten te hou
den. 

Een nieuw tijdperk? 
Wie enige hoop voor de toe
komst van deze bevolking koes
tert, put deze sinds kort vaak uit 
het feit dat het mogelijk is geble
ken een kasteloze man te verkie
zen tot staatshoofd. Of dit werke
lijk als 'de vooravond van een 
nieuw tijdvak' mag worden be
schouwd is nog lang niet te voor
zien. 

Buitenlandse investeerders 
hebben op dit moment nog wei
nig vertrouwen in de structuur 
van de Indische samenleving. De 
vergelijking van de twee enige 
landen ter wereld die meer dan 
een miljard inwoners tellen, liegt 
er niet om: voor het democrati
sche India wilde men recentelijk 
in één jaar niet meer dan twee 
miljard dollar neertellen, voor 
communistisch China, de grote 
buur, kwam in dezelfde periode 
achtendertig miljard beschikbaar. 

Belangrijker lijkt de toestand 
langs de oevers van de Ganges. 
Deze vanouds 'heilige rivier' is 
door industriële vergiftiging een 
bron van dood en verderf in India 
geworden; er drijven ook meer 
en meer lijken in af, die niet over
eenkomstig de traditie konden 

worden verbrand omdat de fami
lie het daarvoor benodigde hout 
niet meer kon betalen. Door deze 
ontheiligingen verliest de Ganges 
zijn goddelijkheid en wordt 
onder de grote massa mensen, die 
langs haar oever hun leven pro
beren te rekken zonder zich niet 
uit hun droom van een beter hier
namaals te laten wekken, het ver
lammende geloof ondermijnd dat 
de bestaande sociale ordening 
handhaaft. 

Het brede publiek in ons land 
werd halverwege de jaren zestig 
met India geconfronteerd toen in 
de Noord-Indiase staat Bihar als 
gevolg van de uitzonderlijke 
droogte miljoenen mensen dreig
den te verhongeren. Via het toen 
nog nieuwe, verrassend blikver
ruimende medium televisie leid
de dit tot een historische, onge
kend succesvolle nationale col
lecte ter bestrijding van de ellen
de in de ontwikkelingslanden -
Eten voor India. 

Inmiddels hameren u Na
organisaties er ook dit jaar weer 
op dat de helft van de kinderen in 
India onder de vijfjaar ondervoed 
is en nog altijd honderden miljoe
nen Indiase kleuters dagelijks kin
derarbeid ·moeten verrichten. 
Bijna de helft van de bevolking 
kan momenteellezen noch schrij
ven - tot voor zeer kort stelde 
men vast dat ook onder de huidi
ge adolescente meisjes so pro
cent en onder de adolescente jon
gens 25 procent lezen noch 
schrijven kan. In Zuid-Korea, dat 
vijftig jaar geleden een vergelijk
baar laag ontwikkelingspeil ken
de, wordt thans per leerling per 
jaar 1 3 o (honderddertig) dollar 
uitgetrokken, in India 9 (negen). 
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Nu pas, vijftigjaar na de onafhan
kelijkheid, wordt overwogen om 
leerplicht in te voeren. 

We zouden in Nederland onze 
eigenliefde kunnen strelen met 
nieuwe nationale tv-collectes: 
Eten voor de kinderen van India, 
Onderwijs voor de kinderen van 
India, Eten voor de kinderen van 
Afrika, Onderwijs voor de kinde
ren van Afrika - om dan maar te 
zwijgen van de benodigde ele
mentaire medische hulp en voed
sel voor oorlogsslachtoffers in 
Afghanistan en Algerije, Tadjiki
stän en Tsjetsjenië, en al die ande
re rampgebieden tussen India en 
Europa. Maar de publieke 
belangstelling zou ongetwijfeld 
minder zijn geworden - inmid
dels is immers wel doorgedron
gen dat het doen en laten van 
de kleine verwende ukkepuk 
Nederland in het natte laagland 
van het huidige, in de grote 
wereld toch al nauwelijks meer 
invloed uitoefende West-Euro
pa, weinig effect kan hebben. 

Een bewogen PvdA-minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
reist vaak naar Afrika, binnenkort 
zal ook de bezorgde PvdA-pre
mier er een bezoek brengen en 
ongetwijfeld zal het wel ergens 
goed voor zijn. Maar het uit
gangspunt voor de buitenlandse 
politiek zou veel onomwondener 

en consequenter het nuchtere feit 
moeten zijn dat Nederland op 
zich in het wereldgebeuren nau
welijks gewicht heeft. Het is een 
dun, klein stukje schil aan het 
Euraziatische continent, waarvan 
de toekomst wordt bepaald door 
de gang van zaken in China en 
Rusland, Japan en India, en de 
gebieden waar de islam snel aan 
politieke betekenis wint. Zij zul
len gedurende de komende 
decennia, met Amerika, de toe
stand in de wereld bepalen. 
Alleen een politiek verenigd 
Europa, dat niet langer volledig 
afhankelijk blijkt van de manier 
waarop de Verenigde Staten 
menen hun internationale belan
gen te moeten behartigen, zal in 
staat zijn in dit krachtenveld 
invloed uit te oefenen. 

Een buitenlandse politiek die 
de Nederlandse belangen op ter
mijn wil behartigen, dient zich 
dan ook te concentreren op bij
dragen aan de totstandkoming 
van gecoördineerd internationaal 
optreden van een democratisch 
en sociaal Europa. 

Verreweg de belangrijkste 
vraag is echter wanneer de soci
aal-democratie het op Europees 
niveau zal opbrengen om te er
kennen dat verandering van de 
maatschappelijke orde op we
reldschaal allang geen kwestie 
meer is van idealisme en welwil-

lende bewoordingen maar een al 
dwingender noodzaak. Tegen de 
achtergrond van wat zich afspeelt 
in Europese randgebieden waarin 
toenemend geweld de vrije teu
gel wordt gelaten, in het snel 
groeiende Azië en het aan haar 
misère overgeleverde Afrika en 
van de verontrustende vooruit
zichten op klimaatveranderingen 
op onze planeet, kan er alleen 
maar kostbare tijd verloren wor
den zo lang de Europese sociaal
democratie haar verdeeld doen 
en laten niet kritischer onder het 
oog ziet en tot actueler en minder 
kortzichtige visies en een daad
krachtiger gemeenschappelijk 
politiek optreden komt. 

Maar zelfs als ze dat blijft uit
stellen en zich alleen druk lijkt te 
maken over de betrekkelijke 
luxeproblemen in West-Europa, 
blijven er nog altijd twee redenen 
haar in stand te helpen houden. In 
de eerste plaats het feit dat er zich 
nergens aan de horizon een poli
tieke formatie aftekent die het in 
het verleden beter heeft gedaan of 
zich in het heden onderscheidt 
door overtuigender optreden. En 
in de tweede plaats dat er, zo lang 
er nog leven in de beweging blij let 
te zijn, ook nog reden voor ho ,) 
kan bestaan. 

GER VERRIPS 

Redacteur s &.P 
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Terugkijkend op het debat over het Turkse gezin Gümüs zien we een 
lange rij verliezers. In de eerste plaats de bekendste illegale familie van 
Nederland zelf. Maar ook de actievoerders, de schoolbestuurders, de 
burgemeesters, de andere 'witte illegalen', waarvan er sommigen 
betere papieren hadden om voor een uitzondering op de regels in aan
merking te komen. Vreemd genoeg lijken ook degenen die over het lot 
van de familie Gümüs beslisten tot de verliezers te behoren. De ver
tegenwoordigers van CDA en VVD die consequent tegen versoepeling 
van de regels stemden en ook voor een 'bijzonder geval' geen uitzon
dering wensten te maken, zeiden dit met verdriet te doen. Ze hadden 
natuurlijk ook wel willen helpen maar waren om principiële redenen 
daartoe niet in staat. Dat moet een vreselijk gevoel zijn. In het andere 
kamp had men ook zo zijn problemen. Van Thijn verloor eerst zijn 
hoofd ('Als dit doorgaat, verlaat ik de PvdA!') en daarna zijn gezicht 
('Ik blijflid omdat Gümüs wil dat ik lid blijf.'). De treurigste verliezers 
.waren de kamerleden die probeerden elkaar de schuld te geven van de 
negatieve beslissing, zonder dat dit overigens veel verschil maakte: alle 
moties die als gevolg zouden hebben dat de familie in Nederland mocht 
blijven, werden verworpen . 

Heeft deze hele 'zaak', dit 'geval', deze 'mediagebeurtenis', dit 
'politieke schouwspel', deze 'spontane actie uithet volk' (om eens een 
paar benamingen aan te halen) misschien ook winst opgeleverd? Een 
duidelijk winstpunt - maar wat heeft de familie Gümüs daaraan? - is 
dat de anonieme categorie van 'witte illegalen' een gezicht heeft gekre
gen. Pas als bij de abstracte begrippen uit de taal van wet en bestuur een 
concrete voorstelling mogelijk is, kunnen politici en bestuurders zich 
de consequenties van hun taalgebruik enigszins voorstellen. o 66 
kamerlid Dittrich die Gümüs al verdedigde toen de 'zaak' nog geen 
publiek issue was, zei het eerlijk. Hij had twee jaar geleden toen de 
regeling gemaakt werd geen idee van de praktische gevolgen. Dat geldt 
voor iedereen die toen mee mocht beslissen en ook voor de staatssecre
taris zelf. Het is een gang van zaken die te denken geeft. Keer op keer 
worden gedetailleerde regels opgesteld terwijl men niet weet wat de 
gevolgen daarvan zijn in de praktijk. Dittrich heeft daar iets van 
geleerd. Hij vindt het verkeerd nu vast te houden aan een regel die in 
zijn consequenties onduidelijk blijkt te zijn. 'De regels zijn er voor de 
mensen, de mensen niet voor de regels.' Daar tegenover staatv v D-lei
der Bolkestein die aan het legalistische standpunt vasthoudt dat regels 
regels zijn en moeten worden toegepast. Maar als men een regel 
gemaakt heeft die men niet begreep, dan heeft men toch eigenlijk war
taal gesproken? Het is dan onethisch aan die onbegrepen taal te blijven 
vasthouden ten koste van het lot van mensen . Daar is niets moois of 
principieels aan . 

We zijn op een fundamenteel probleem gestuit dat telkens optreedt 
als regels gemaakt worden in een situatie van onzekerheid . Reeds 
Aristoteles houdt ons in zijn Ethica voor dat regels ons moeten helpen 
om goed afgewogen beslissingen te nemen; goede regels moeten ruim
te maken voor de omstandigheden van het geval die nooit helemaal 
voorspelbaar zijn. Als we deze les zouden trekken uit het' geval', heeft 
de familie Gümüs iets goeds in Nederland achtergelaten . 

Verlies en 
winst 

WILLEM WITTEVEEN 

Redacteur s 8tP 
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De Duitse sociaal-democraten 
putten weer hoop. Hun partij 
heeft zich enigszins geconsoli
deerd. De bondsregering daaren
tegen wankelt van de ene crisis 
naar de andere - en het einde van 
dit drama is nog niet in zicht. Uit 
opinieonderzoek blijkt dat de 
s P 0 in de lift zit. Volgens de 
berekeningen voldoende voor 
een regeringswisseling in Bonn. 
Een ding staat vast: zo optimis
tisch was de stemming in de 
anders welhaast chronisch de
pressieve sPo-partijcentrale, de 
Bonner Baracke, al lange tijd niet 
meer. 

De oudgedienden in de SPD 
blijven overigens sceptisch. De 
sociaal-democraten hebben één à 
twee jaar voor de Bondsdag
verkiezingen altijd al prachtige 
cijfers bij opiniepeilingen be
haald. Maar in de verkiezingsja
ren zelf smolt de fraaie voor
sprong vervolgens van maand tot 
maand weg. En het liep steeds uit 
op een bittere nederlaag. 

Maar het is lang geleden sinds 
een kabinet in Bonn de verwarde 
kiezers zo radeloos en zo amateu
ristisch tegemoet is getreden. Er 
heerst een stemming als in de 
jaren zestig. De oude politiek is 
aan het eind van haar Latijn. Er 
moet wel iets nieuws komen. 
Het is de vraag of de sPo bereid 
en in staat is tot een koerswijzi
ging, zoals in 1966/ 69? 

Hier past een zekere scepsis. De 
Enkel-sPo, de SPD van de 'klein
zonen', vertoont namelijk sterke 
overeenkomsten met de SPD uit 
de jaren vijftig, toen de partij 
zichzelf had opgesloten in haar 
dertig procent-toren. Indertijd, 
onder Erich Ollenhauer, werd 
de SPD zwak geleid. Haar buiten
landse beleid was verward en 
zeer onrealistisch. Haar organisa-

s &..o 'o 1997 

EN NU DE SPO ? 

DesPD 
en haar 

problemen 

op de weg 
naar de 
macht* 

FRANZ WALTER 

Als politicoloos verbonden aan de 
Universiteit van Göttinsen 

tie was weinig flexibel en naar 
binnen gericht, haar ideologie 
was op het verleden georiën
teerd en haar culturele gebruiken 
waren op de traditie geënt . 
Kameraden onder elkaar en te
gen de rest van de samenleving. 
De hele club dreigde te vergrij
zen. De SPD was van eergisteren, 
defensief, onmodern, saai, klein
burgerlijk en zonder elan of 
ideeën. Zij was de oppositie en in 
feite heel tevreden met haar lot. 
Ze wachtte op de crisis in de 
markteconomie van Erhard. En 
ze bleef erop wachten en wach
ten. 

Een aantal vertegenwoordi
gers van een nieuwe generatie 
had aan het eind van de jaren 
vijftig geen zin meer om te 
blijven wachten. Ze hadden ge
noeg van de oppositie, ze wilden 
met alle geweld regeren. Heirnut 
Schmidt en Fritz Erler maakten 
deel uit van die groep, Willy 
Brandt natuurlijk en toen de tijd 
gekomen was, sloot ook Herhert 
Wehner zich erbij aan. Hij veran
derde zijn standpunt binnen 
enkele weken en legde de partij 
met ijzeren hand en meedogen
loze strengheid de nieuwe poli
tieke lijn op. Binnen twee jaar 
slaagden de hervormers erin de 
partij, die tot dan toe sloom had 
staan mokken, radicaal te veran
deren. Eerst - in 1958 - veran
derden zij de organisatiestructu
ren, daarna - in 1959 - wijzig
den zij het achterhaalde partij
programma; tenslotte - in 1960 
- plaatsten zij een nieuwe man 
aan het hoofd van het oppositio
nele schaduwkabinet: Willy 
Brandt. In die jaren nam de SPD 
ook afscheid van de achterhaalde 
symboliek uit de teloorgegane 
arbeiderscultuur. 

Deze radicale kuur kopieerde 
Tony Blair exact, toen hij de 

41 I 
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afgelopen jaren de Labour Party, met haar imago 
van chronisch verliezer, omvormde: wijziging van 
de symbolen, herstructurering van de organisatie, 
vernieuwing van het programma en verandering 
van de personele bezetting. De in 1953 geboren 
Tony Blair maakt deel uit van de nieuwe generatie 
na '6 8, die in de top van de s P D nog niet is verte
genwoordigd. Hij heeft de plaatselijke afdelingen 
van Labour ook opengesteld voor niet-leden, de 
kameradencultus afgeschaft en door een met harde 
hand doorgevoerde wijziging van de organisatie
structuren een enorme ledengroei bewerkstelligd. 
En ook op het gebied van het partijprogramma 
heeft hij niet alleen, zoals Oskar Lafontaine graag 
laatdunkend vertelt, alsnog de koerswijziging van 
Godesberg gevolgd, maar hij heeft tevens met een 
mengeling van christelijk communitarisme, resolu
te law and order, moderne vrije markteconomie en 
een sterke verbetering van de financiering van het 
onderwijs voor de jaren negentig, in ieder geval de 
hoofdlijnen aangegeven van een heel specifiek 
maatschappelijk programma. De SPD moet op dit 
punt afhaken. 

Het ontbreekt de SPD niet aan maatschappelijke 
integratie; het onbreekt haar aan harde en resolute 
hervormers. Een soort moderne Wehner bij wijze 
van spreken. Wehner heeft de sociaal-democraten 
met zijn beroemde toespraak in de Bondsdag op 
30 juni 1960 in zijn eentje uit het slop gehaald. 
Over zijn rede was niet door de partijtop gediscus
sieerd en het partijbestuur had er evenmin zijn fiat 
aan gegeven. Het was een grove, asolidaire daad 
ten overstaan van een totaal onthutste sociaal
democratische basis. Maar hij had succes. Wehner 
pakte partijvoorzitter Ollenhauer, die het allemaal 
te veel werd, op dezelfde manier aan. Na een aantal 
conspiratieve bijeenkomsten zette hij hem als lijst
trekker aan de kant. 

Het tijdperk Brandt 
Dat was het begin van de nieuwe SPD, de start van 
de waarschijnlijk meest succesvolle fase in de 
geschiedenis van de Duitse sociaal-democratie. En 
het was de eerste tegemoetkoming van de s P D aan 

• Deze beschouwing en het artikel van 
Ben Knapen zijn bewerkingen van inlei
dingen gehouden op de conferentie Die 
sPonach der Wiedervereiniauna. Deze 
vond op 2 3 en 24 mei jongstleden plaats 
in Amsterdam en werd georganiseerd 
door het Duitsland Instituut bij de 
Universiteit van Amsterdam in samen 

de wetten van de media. Natuurlijk, de sociaal
democraten kozen Willy Brandt in 1960 tot hun 
lijsttrekker, omdat hij regerend burgemeester van 
Berlijn ~as, de in politiek opzicht in die tijd op één 
na belangrijkste stad van de Bondsrepubliek. Maar 
ze kozen hem ook, omdat hij jong en telegeniek 
was. Omdat hij de lieveling was van de Springer
pers. Omdat hij iets weghad van John F. Kennedy. 
Omdat hij een aantrekkelijke vrouw had. En last but 

not least, omdat Willy Brandt politiek het meest 
rechts stond van alle kopstukken in de s PD. 

Want de partijstrategen in de nieuwe leiding van 
de s P D wilden naar rechts, van het linkse ghetto van 
de maatschappij naar het midden van de republiek. 
Om dat doel te bereiken ontruimden zij in de eerste 
helft van de jaren zestig alle sociaal-democratische 
posities van de jaren vijftig. Ze accepteerden nu de 
Bundeswehr, de NA v o, de verbondenheid met het 
Westen en ze sloten vrede met de markteconomie. 
Ze liepen niet meer te hoop tegen de fundamenten 
van de cD u-staat, maar accepteerden deze. De SPD 

probeerden in de jaren zestig uit, wat Bûl Clinton 
en Tony Blair haar in de jaren negentig met groot 
succes nadeden. De SPD beval zich aan als de be
tere, competentere, eigentijdsere CDU. De socaal
democraten wilden het niet meer heel anders aan
pakken, maar het alleen maar veel beter doen dan 
de Union. 'De SPD, de beste CDU, die ooit be
stond' - zo luidde het bon mot in de vroege jaren 
zestig. 

De sociaal-democraten omhelsden de CDU en 
maakten de christen-democraten een aantal van 
haar stokpaardjes afhandig. Maar verder was de 
SPD modem. Modem was de favoriete metafoor 
van de SPD in de jaren zestig. In het voorgaande 
decennium had de SPD nog Cassandra gespeeld en 
slechtgehumeurd op de tijdgeest gemopperd. Nu 
marcheerde ze zelfverzekerd, zelfbewust en opti
mistisch op de maat van de geest der tijd en als het 
even kon liep ze er een pasje op vooruit. Voor alles 
hadden de sociaal-democraten toekomstconcepten 
paraat, voor de scholen, de universiteiten, het ge
zondheidswezen, de infrastructuur, de stimulering 
van de technologie, de ruimtelijke ordening, het 

werking met de Werkgroep Geschie
denis van de Wiardi Beekman Stichting. 
Aan deze conferentie werkten verder 
mee: Wolfgang Clement, 
Martin Greiffenhagen, Rainer Land, 
Klaus Jürgen Scherer, Gregor Schöllgen, 
Maarten Brands, Ruud Koole , 
Maarten van Traa en Friso Wielenga. 
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sociale beleid en de pensioenen. Alles moest beter, 
groter, uitgebreider en overdadiger worden. Al
leen over de financiering dachten de sociaal-demo
craten niet al te lang na. Dat was een goed sociaal
democratisch gebruik, maar het paste ook binnen 
de vermetele spilzucht van die gouden jaren, 
immers het was in de Bondsrepubliek al twintig jaar 
lang alleen maar crescendo gegaan. En daar ging het 
de SPD om: zij wilde zich voordoen als de partij van 
de dynamiek en de jeugdige progressiviteit, die vol 
frisse moed op het gaspedaal van de sociale vooruit
gang drukte, terwijl de christen-democraten moe 
en aftands het vereiste tempo van de maatschappe
lijke veranderingen niet meer bijhielden. Heel 
typerend was de titel van het referaat dat partij 
voorzitter Willy Brandt op het partijcongres van 
I 964 in Karlsruhe hield: 'De voorstellen van de 
Duitse sociaal-democratie ter vernieuwing van 
staat, econonrie en maatschappij'. In de jaren tach
tig en negentig spraken lange tijd alleen de liberalen 
van de FDP en deUnion over vernieuwing, terwijl 
de nieuwe lichting van de SPD in plaats hiervan aan 
termen als 'zekerheid', 'afweer' en 'verdediging' 
de voorkeur gaf. Op die manier veranderde de 
avantgarde in de achterhoede van de maatschappij . 

Wel stuitte de sociaal-democratische avantgar
de halverwege de jaren zestig op een grens. De par
tij had in vergelijking met de SPD van Ollenhauer 
bij de verkiezingen voor de Bondsdag zo'n 7,5 pro
cent meer stemmen gekregen. Maar dat was in 
I965 nog steeds niet voldoende voor de doorbre
king van de magische veertig procent-barrière, ter
wijl de Union met haar populaire lijsttrekker 
Ludwig Erhard na het tijdelijke dieptepunt van 
I 96 I weer een paar procenten was teruggekrab
beld. Nog steeds was Ludwig Erhard de held van de 
middenklasse. En nog altijd vertrouwden de 
moderne werknemers uit de dienstverlening de 
sociaal-democraten voor geen cent. Ze twijfelden 
vooral nog altijd aan hun competentie op het eco
nomische vlak. En dat gaf, zoals in alle tijden van de 
Bondsrepubliek, de doorslag bij de verkiezingen. 

De Grote Coalitie 

Maar in I 966 kreeg de Bondsrepubliek te maken 
met haar eerste recessie. En die werd voor de 
Duitse sociaal-democraten een historisch buiten
kansje. Zij waren op dat moment ook in staat om in 
te grijpen, beschikten over de ideeën en de man
kracht, en grepen resoluut hun kans. Wehner start
te nu deel IJ van zijn omhelzingsstrategie. Via rege-

ringsdeelname naar regeringsmacht - dat was zijn 
devies, daar had hij sinds het begin van de jaren 
zestig systematisch naartoe gewerkt. 

De jaren van de Grote Coalitie waren ook de 
jaren van de hiertegen protesterende buitenparle
mentaire oppositie. Het was de sociaal vormende 
tijd van de generatie van '68, de Enkel-sociaal
democraten. Daardoor heeft deze generatie in feite 
een neurotische relatie met die coalitie. Voor de 
generatie van '68 was de Union/sPo-regering een 
onvergeeflijke mésalliance, een autoritair mon
strum, de eliminering van de democratie, sterker 
nog, een semi-fascistoïde aangelegenheid. Toch had 
geen enkel parlement ooit over zoveel autonomie 
en invloed tegenover de regering beschikt als in de 
jaren I966 tot I969. Vrijwel nooit werden er zo
veel hervormingen doorgejaagd als in de jaren van 
de Grote Coalitie. Voor de SPD was deze regering 
een groot succes en de absolute voorwaarde voor 
de machtswisseling en voor de lyrisch bezongen 
vliegende start in het begin van de jaren zeventig. 

De sociaal-democraten namen meteen bij de 
start van de Grote Coalitie het heft vast in handen. 
Ze trokken aan het langste eind bij de coalitieonder
handelingen en haalden de twee ministeries binnen 
waarop de mythe van de co u tot dan toe berustte: 
het millisterie van Economische Zaken en dat van 
Buitenlandse Zaken. Voor het eerst in hun geschie
denis konden sociaal-democraten zich als redders in 
de economische nood afficheren. In de herfst van 
I 966 was de lak van de grote Ludwig Erhard afge
bladderd. Als nieuwe ster op het terrein van het 
economisch beleid wist Karl Schiller het publiek 
knap te bespelen. Aan hem schreef het, enigszins 
overdreven, de overwinning op de economische 
malaise toe. De sociaal-democratische professor en 
millister blonk uit in suggestieve formuleringen en 
vage metaforen zoals Globalsteueruna (globaal eco
nomisch beleid), konzertierte Aktion (onderling over
eengekomen economische actie) en 'magische vier
hoek'. Geslaagde semantiek is in ieder geval in de 
politiek een onmisbaar vereiste. Hij maakte indruk 
op de middengroepen, die vervolgens in I 969 
alleen voor hem sociaal-democratisch stemden en 
de partij eindelijk uit haar dertig procent-toren 
haalden. 

De uitstraling van Willy Brandt op de kiezers 
was veel geringer. Maar hij ontwikkelde zich nu bij 
uitstek tot de man die de SPD maatschappelijk inte
greerde. De partij was sinds het begin van de Grote 
Coalitie in rep en roer. Zij had daarvoor al veel over 
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haar kant moeten laten gaan, maar na de coalitie 
met de partij van de confessionelen en de kapitalis
ten, de CDU dus, was de maat voor de sociaal
democratische basis vol. Brandt gaf het nijdige 
voetvolk van de partij weer een sociaal-democra
tisch thema dat de club bij elkaar hield, de teloorge
gane identiteit herstelde en voor profilering zorgde 
tegenover de gehate CDU. Brandt was, anders dan 
bondskanselier Kiesinger, die hierover volledig 
anders dacht, voorstander van een actieve Duits
landpolitiek en Ostpolitik, ontspanning en wapen
beheersing. Die rol claimden de sociaal-democra
ten meer dan welke andere partij ook. Zij wilden 
een partij van de vrede en het internationalisme 
zijn. De Grote Coalitie bood de SPD de mogelijk
heid een voor haar tot dan toe ongekend en buiten
gewoon scherp profiel te ontwikkelen op het ter
rein van de economie en de buitenlandse politiek. 

In de jaren zestig hadden de sociaal-democraten bij
gevolg zo ongeveer alles juist gedaan om hun oppo
sitionele ghetto te kunnen verlaten. Ze hingen niet 
meer de mopperende querulanten uit, want die 
houding stelden de West-Duitse kiezers kennelijk 
niet op prijs. Ze bezetten christen-democratische 
politieke posities en namen hun opponenten poli
tieke thema's af. Ze verwijderden de socialistische 
leuzen uit hun retoriek en sloten zich niet meer op 
in hun eigen cultuurtje door de term Genosse (kame
raad) af te zweren. Ze beschikten over leiders die 
naar de macht verlangden en zonder omwegen op 
regeren aanstuurden. De SPD ging enthousiast de 
toekomst tegemoet en produceerde hiervoor ook 
een groot aantal pragmatische concepten. De soci
aal-democratische leiding was voorbereid op de 
machtswisseling. En zij durfde ook de proef op de 
som te nemen, te weten de bij de partijbasis zeer 
omstreden Grote Coalitie . Pas door die coalitie kon 
de SPD bewijzen dat zij in staat was te regeren en de 
regeringsmacht op zich te nemen. Pas die regering 
verschafte haar het vertrouwen op het terrein van 
de economie en de buitenlandse politiek. Pas daar
door kon zij zich een weg banen naar het politieke 
centrum van de West-Duitse samenleving en de 
basis leggen voor de sociaal-liberale coalitie. Vooral 
enigszins linkse hervormingsgezinde regeringen, of 
zij nu sociaal-liberaal zijn zoals toen ofrood-groen 
zoals misschien in de toekomst, hebben een derge
lijke basis nodig, de instemming van het burgerlijke 
centrum. Het was echter een les die de SPD vreemd 
genoeg tamelijk snel vergat. En dus belandde ze in 

198 2 weer in de oppositie. Sinds die tijd staat zij op
nieuw voor de taak meerderheidspartij te worden 
om te kunnen regeren. Tot dusver heeft de SPD dat 
probleem niet opgelost. 

De problemen voor de sPo begonnen overigens 
al, toen het haar nog heel goed ging, dat wil zeggen, 
in het begin van de jaren zeventig. Maar toen had 
nog niemand het in de gaten. Geen mens zou des
tijds op het idee zijn gekomen dat de s P D ooit weer 
de achterhoede van de maatschappij zou kunnen 
vormen. De sociaal-democraten zagen zichzelf im
mers als de voorhoede van de republiek, als de 
structurele meerderheidspartij van morgen. En 
ogenschijnlijk terecht. Want zij hadden aan het eind 
van de jaren zestig en het begin van de jaren zeven
tig de krachten van de toekomst bijeengebracht, de 
jeugd, de vrouwen, de moderne geledingen en de 
stedelijke kiezers. Er waren honderdduizenden kie
zers naar de SPD gestroomd; nieuwe geledingen, 
nieuwe jaargroepen en een nieuwe stijl van discus
siëren veroverden de partij. De SPD had zich met 
andere woorden gemoderniseerd, geopend en ver
jongd. En daarmee deed de neergang van de partij 
zijn intrede. Sinds die tijd gaat het slecht met de 
SPD. De modernisering slaagde en verhinderde 
daardoor dat zij werd voortgezet. De wet van de 
remmende voorsprong deed haar werk. De verjon
ging was zo massaal en ingrijpend dat de partij 
sindsdien gereduceerd en verstard bleef tot die ene 
leeftijdsgroep, tot de levensstijl en het jargon van 
die generatie . Tot op de dag van vandaag. Dat is een 
van de redenen waarom de partij tegenwoordig 
vaak een enigszins achterhaalde indruk maakt, en 
conservatief en oncreatief aandoet. Ze is - om het 
ietwat boosaardig te formuleren - de partij van eeu
wige zeventigers gebleven, die zich als grootvaders 
nog kleinzonen voelen. 

Electorale teruaaana 
Maar cruciaal was dat deze generatie al in het begin 
van de jaren zeventig niet progressief was. Zij had 
een remmende invloed op de SPD, verdreef na nu 
en dan genadeloze krachtmetingen de oudere jaar
gangen en reactiveerde plotseling de achterhaalde 
socialistische theorieën uit de tijd van Karl Kautsky 
en Rudolf Hilferding. Tijdens partijcongressen en 
in programmacommissies werd weer serieus over 
socialiseringsmodellen en toezicht op de investerin
gen gesproken. Daarom en door het zorgeloze 
bestedingsbeleid van de regering Brandt maakten 
de technici en ingenieurs, de Schiller-kiezers van 
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1969, weer snel dat ze wegkwamen. Zij kozen de 
s P D niet meer. Al in 197 2, bij hun triomfantelijke 
verkiezingsoverwinning op de Union van Rainer 
Barzel, hadden de carrièremakers onder de West
Duitse werknemers de sociaaldemocraten weer in 
de steek gelaten. Uitgerekend in de regio's met een 
sterke economische groei, in Hessen, Baden
Württemberg en in Beieren, in steden als Miinchen 
en Frankfurt, daalde de aanhang van de s P D al in het 
begin van de jaren zeventig. Daarvan profiteerde in 
eerste instantie de Union. Dit proces zette zich 
voort. Het vroegere sociaal-democratische bol
werk Frankfurt ligt ondertussen bij de verkiezingen 
al achter het traditioneel 'confessionele' 
Paderbom. Want sinds het begin van de jaren tach
tig moest de SPD in welvarende steden met een 
sterkte dienstverlenende sector en een hoog aantal 
eenpersoonshuishoudens ook steeds meer stemmen 
afstaan aan de Groenen. De sociaal-democraten 
probeerden deze neerwaartse trend onder de voor 
een verkiezingswinst cruciale middengroepen tot 
staan te brengen en om te keren. Maar toen zij eerst 
met voorstellen op het terrein van het milieu- en 
het vredesbeleid en later voor de modernisering 
van het economisch beleid kwamen, liepen sinds 
het eind van de jaren negentig onverwacht ook nog 
de kiezers uit de arbeiderswijken van de voorsteden 
bij hen weg. Rood-groene coalities forceerden deze 
verdwijning van de vroegere trouwe SPD-kiezers. 
De stedelijke lagere klassen kozen rechts of ze ont
hielden zich - veelal tot op de dag van vandaag -
van stemming. Deze ervaring wordt niet alleen in 
Duitsland opgedaan. Ook de sociaal-democratische 
partijen in Frankrijk, Oostenrijk, België en - als ik 
me niet vergis - in Nederland zien hun kiezerspo
tentieel op een soortgelijke manier afkalven. Voor
al rechts profiteert hiervan en met name bij de 
jonge generatie heeft de SPD afged~an. De nieuwe 
lagere klassen zijn niet meer opgenomen in een 
socialistisch vakhondsmilieu en de kiezers uit de 
nieuwe middengroepen met hun sterke sociale mo
biliteit oriënteren zich meer op ecologische of radi
cale vrije-marktpartijen. Daarop berust de crisis 
van het Europese socialisme. Zijn profiel wordt 
steeds minder scherp, want het kan zich een een
duidig, scherp omlijnd politiek paradigma niet 
meer permitteren. Daarvoor is het kiezerspoten
tieel dat de sociaal-democraten in het vizier moeten 
houden te uitgebreid, te zeer verspreid over leef
werelden met sterk contrasterende levensstijlen 
en met tegengestelde wereldbeelden. De sociaal-

democraten staan dus voor een dilemma: als ze 
resoluut wedden op een koers van ecologische 
en/ of economische modernisering, dan verjagen zij 
hun vroegere vaste kiezers en de nieuwe onderklas
sen, die bang zijn gemaakt door de ingrijpende eco
nomische veranderingen en de veranderde idealen. 
Houden ze vast aan de tradities van de verzorgings
staat en de subsidiërende overheid, dan verliezen ze 
de aansluiting aan de steeds grotere sociaal mobiele 
groepen en de florerende sociale culturen in de 
gebieden met een sterke economische groei. De 
s P D heeft alle varianten al een keer uitgeprobeerd 
en er ervaring mee opgedaan. Zij was als 'bescher
mende macht voor de kleine man' de Bondsdagver
kiezingen van 1987 en 1994-ingegaan, heefthierbij 
haar vaste kiezerspotentieel volledig afgeroomd, 
maar het bij de nieuwe middengroepen slecht ge
daan. Ze heeft in 1990 onder Oskar Lafontaine de 
ecologische modernisering in het vaandel geschre
ven en kosmopolitische afstand gedemonstreerd 
tegenover de nationale eenwording. Hiermee haal
de ze weliswaar stemmen terug uit het kamp van de 
Groenen, maar overal elders moest ze stemmen 
inleveren. Hoe het ook zij, des P D bleek niet in staat 
een meerderheid te vormen. En dat is het dilemma 
van de sociaal-democratie. Ze moet haar tradities 
opgeven, maar kan het niet. 

De sociaal-democraten moeten namelijk bijeen
houden wat in de maatschappij al een aantal jaren 
van elkaar vervreemdt. Dat lukt hen niet. Maar 
toch vormen zij de enige partij die zich er druk om 
maakt. De andere partijen, van de liberalen en de 
Uni on tot en met de Groenen, hebben zich comfor
tabel geïnstalleerd in het sociologische en culturele 
centrum van de maatschappij. De rand laten zij 
over aan de sociaal-democraten, die het daardoor in 
het contact met het moderne centrum steeds moei
lijker krijgen. Dat is toch wel een beetje onrecht
vaardig: de sociaal-democraten bekommeren zich 
om de achterblijvers van de samenleving, en stabili
seren en ontlasten daardoor de republiek. Maar het 
levert hun behalve leedvermaak niets op. Want ze 
lijken daardoor sociaal-conservatief en onrnodern 
en hebben het flair van een toekomstgerichte partij 
erbij ingeschoten. 

Een aifraamenteerde partij 
Men haalt zijn neus op voor de SPD. De partij is saai 
en kan geen pakkende toekomstvisie meer formule
ren. Het is ontegenzeggelijk waar dat de SPD niet 
meer in staat is een programmatisch perspectief te 
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ontwerpen dat dwingend is, geen tegenstrijdighe
den bevat en klinkt als een klok, ook al zal een deel 
van het publiek dit juist wel van hen blijven ver
wachten. Daarvoor is haar kiezerspotentieel ge
woonweg te heterogeen. En ook het ledenbestand 
en de kaders vallen uiteen in moderniseerders en 
traditionalisten, in werkgroepen en fracties, in kon
kelaars en belangengroepjes. Deze losse, aan elkaar 
gekoppelde anarchie valt slechts met moeite bijeen 
te houden . Daarom spreekt de SPD vaak met vele 
tongen, zendt uiteenlopende, vaak tegenstrijdige 
signalen uit en is vaak onderling verdeeld. Daarom 

· slaagt zij er niet in een bondig concept voor econo
mische modernisering op te stellen en het hoofd te 
bieden aan de nieuwe uitdagingen op het gebied van 
de buitenlandse politiek. De discussies over deze 
thema's activeren centrifugale krachten en brengen 
de verscheurdheid van de partij aan het licht. 
Daarom gaan de leiders van de partij, van wie er de 
laatste jaren een hele reeks is geweest, deze con
flicten uit de weg. En daarom ook komt ondanks 
alle aankondigingen de vernieuwing van de ideeën 
over het economische beleid niet echt van de 
grond. En daarom kan het sociaal-democratische 
beleid telkens weer worden teruggevoerd op de 
oude sociale kwestie. Want alleen op dat terrein 
staan de sociaal-democraten, althans retorisch, 
schouder aan schouder, beschikken ze over een ge
meenschappelijke identiteit en vooral ook over een 
gevoel van morele superioriteit tegenover de ande
re partijen, tegenover de 'sociale kilte' van Kohl, 
tegenover de 'sociale smeerlapperij' van de beter 
verdienende liberalen en ook tegenover de sociale 
onverschilligheid van de zelfvoldane middengroe
pers van de Groenen. Maar zo graven de sociaal
democraten, zoals zo vaak in hun geschiedenis, zich 
ideologisch in en troosten zich met de gedachte dat 
zij als enigen opkomen voor de uitgebuite en ont
rechte burgers en voor het goede. 

Politiek narcisme 

De SPD trekt zich graag op zichzelf terug. De fixatie 
op zichzelf is vaak belangrijker dan de contacten 
naar buiten toe. De SPD telt een complex scala van 
organisaties en groepjes die elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen, maar hun speelruimte binnen de 
partij is in sociaal en normatief opzicht steeds klei
ner. Een typisch voorbeeld hiervan zijn de werk
groepen. Zij zijn pure bluf. De werkgroepen moe
ten zich eigenlijk op doelgroepen richten. Maar dat 
is niet waar ze zich mee bezighouden. Dat soort 

werk interesseert hen niet. De arbeidsgroepen heb
ben genoeg aan zichzelf. De kleine aantallen leden 
communiceren alleen met elkaar, niet met ande
ren. Ze sluiten zich af van de buitenwereld en 
omdat alles een en al inteelt is, zijn hun beleids
voorstellen steriel en conservatief. 

Het permanente linkse socialisme van de June
sozialisten vindt geen enkele weerklank meer onder 
Duitse jongeren. Het jaren-zeventig-feminisme van 
de werkgroep sociaal-democratische vrouwen heeft 
al sinds lang geen toeloop van jongeren meer . En 
welke Duitse werknemer weet eigenlijk dat er ach
ter de afkorting AF A geen verzekeringsmaatschappij 
schuilgaat, maar de sociaal-democratische 'Arbeits

aemeinschcift für Arbeitnehmeifraeen'? En toch is de 
baas van deze werkgroep, Rudolf Dre/3ler, een 
machtig heerschap in de s PD. Dre/3ler is de bescher
mer van de tradities op het terrein van het sociale 
beleid. Alle pogingen in de SPD tot modernisering 
laten hem volkomen koud. De Arbeitsaemeinschcift Jür 

Arbeitnehmeifraaen is zijn machtsbasis. Bovendien is 
zij vooral een ramp voor de SPD. Zij versterkt de 
schadelijke structuren van de partij. De werkgroep 
heeft geen enkele toegang tot de werknemers in het 
midden- en kleinbedrijf in de toekomstgerichte sec
toren van het bedrijfsleven op wie het voor de soci
aal -democraten aankomt. De AFA ontwikkelt zich 
steeds meer tot een pure belangenorganisatie van 
sociaal-democratische personeelsraden bij de over
heid. 

Daar komt nog bij dat het kader van de s P D 

sowieso al gebukt gaat onder een afschrikwekkende 
overmacht aan overheidspersoneel. De sociaal
democraten van de ambtenarenvakbonden bedrij 
ven 's morgens op kantoor al politiek, in de wandel
gangen van de overheidsgebouwen, in de grote pau
zes in de lerarenkamer en bij het middageten in de 
kantine. Hier worden voor twaalf uur de partijver
gaderingen van die avond voorbereid, meerderhe
den geregeld en resoluties afgesproken. Jongeren 
en werknemers uit de productiesectoren of de par
ticuliere dienstverlening tellen niet mee. Wat heb
ben zij eigenlijk in de SPD te zoeken? Kleine infor
mele groepjes en kringetjes hebben tenslotte vooral 
in de s P D in de grote steden alles onder controle. 
Geroutineerde tactici werken ergens in achterka
mers kant en klare voorstellen voor personele 
bezettingen en compromissen over resoluties en 
moties uit, waaraan de gedelegeerden op het partij 
congres later alleen nog hun zegen hoeven te 
geven. De SPD is daardoor een saaie partij gewor-
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den. Haar activisten kennen elkaar nu al weer zo'n 
vijfentwintig jaar, vanafhunjuso-tijd . Ze zijn sinds
dien voornamelijk onder elkaar gebleven. De soci
aal-democratische partijelite suddert sinds een 
kwart eeuw gaar in haar eigen sop, ze werkt samen 
en ruziet alleen met haar eigen soort. Dat moest 
onvermijdelijk tot een geestelijke stagnatie en een 
ideologische verkalking leiden. 

Björn Engholm, de partijvoorzitter van 1991 tot 
1 9 9 3 , heeft stellig onder deze ontwikkeling gele
den. Hij was zeker geen sterke partijchef, maar hij 
wilde de partijstructuren vernieuwen en weg van 
de zelfgenoegzame afkapseling en de muffe sfeer die 
het sociaal-democratische wereldje uitstraalde. Het 
was de bedoeling de instroom van mensen zonder 
partijcarrière te vereenvoudigen; leden meer mo
gelijkheden te bieden om mee te werken en mee te 
besluiten. 'Participatie', 'openheid' en 'moderni
sering' waren de trefwoorden van deze partijver
nieuwing. De paar zaken die tot 1993 werden aan
gezwengeld, stuitten op krachtig verzet, bleven dus 
ook niet gespeend van compromissen, en vonden in 
de praktijk vaak aarzelend en alleen selectief en wil
lekeurig ingang. Maar het was tenminste iets. 

Toen kwam Rudolf Scharping. En het was ook 
met deze vernieuwing gedaan. Zij verzandde en 
liep dood. Daarover viel geen besluit, er werd in de 
hogere echelons van de partij niets eens over gedis
cussieerd. Het gebeurde eenvoudig. Tot op de dag 
van vandaag heeft de partijtop de bevindingen uit de 

• referenda onder de leden niet eens geëvalueerd. Er 
zijn zo nu en dan wel enquêtes onder leden gehou
den, maar er werd niets mee gedaan. De mobilise
ring die er in eerste instantie mee werd bereikt, 
sorteerde daardoor geen enkel effect. Want er 
werd niet op ingehaakt. Er waren geèn opvolgende 
projecten, geen scenario's voor een nieuwe sociaal
democratische cultuur om leden los van de kwar
taalroutine van de lokale afdeling bij de partij te be
trekken. Dat interesseerde Scharping gewoon niet. 
En Oskar Lafontaine denkt er niet anders over. 

Hoe staat de s P D er vlak voor de Bondsdagverkie
zingen van 1 9 9 8 op weg naar de macht voor? Laten 
we de indicatoren die ik hierboven als kenmerken 
voor een geslaagde transformatie van een verkalk
te, tot permanente oppositie veroordeelde partij 
heb aangevoerd nog eens op een rijtje zetten: ver
nieuwing van de symbolen, van de organisatie, van 
het programma en de personele bezetting. Wat de 

symbolen, de habitus en de culturele uitstraling 
betreft, zijn de sociaal-democraten tot nostalgie ge
neigd: een beetje arbeiderscultuur, nog steeds, en 
veel progressieve retoriek uit de heldentijd van de 
sociaal-liberale coalitie . Men spreekt elkaar nog 
steeds aan met Genosse en ook het 'democratische 
socialisme' is stevig verankerd. Voor Duitsers wier 
socialisatie niet in de jaren 1968 tot 197 3 plaats
vond, klinkt dit vaak ridicuul, voor jonge mensen is 
het simpelweg niet meer van deze tijd. 

Oraanisatorisch is de SPD een closed shop, cultu
reel, sociaal en wat de generaties betreft verkalkt, 
met een uitzonderlijke leeftijdsstructuur. Elke wij
ziging van deze organisatorische onherroepelijkhe
den wordt door de partijelites resoluut afgewezen. 

Het proaramma van de partij is ontstaan tussen 
1984 en 1989, in de jaren voor de grote omwente
lingen. Het was dus al op het tijdstip van de 
aanvaarding ervan niet meer van zijn tijd. Maar 
niemand wil het echt herzien . Want sinds het 
Godesberaer Proaramm van 1959 waren de ervaringen 
met het opstellen van de hoofdlijnen voor een 
nieuw beleid niet zeer bemoedigend. Telkens weer 
gingen programmacommissies van de s P D ijverig in 
retraite om moeizaam compromissen in elkaar te 
knutselen, die vervolgens in dikke manifesten vol 
loze formuleringen werden gepresenteerd. In die 
dikke pillen, die niet alleen onleesbaar waren en 
dan ook engegelezen bleven, werden vragen beant
woord die de maatschappij allang niet meer stelde. 
De Bollebozen van de sPDkwamen met hun schrijf
sels steeds te laat. De s P D is daardoor nog steeds 
een partij die veel waarde hecht aan een beleidsma
tige identiteit, maar ze beschikt niet over een be
trouwbaar programma als kompas op de weg naar 
het volgende milennium. 

Kortom: wat de symbolen, de organisatie en het 
programma betreft is het met de sPo niet best 
gesteld. · 

Wat resteert is het personele vraagstuk. Ook op dit 
punt vallen de tekortkomingen onmiddellijk in het 
oog. De SPD kan tussen zijn leden en zijn kader niet 
teruggrijpen op groepen uit de periode na ' 68 . Dat 
is al dramatisch genoeg. Hoe dit ook zij, de huidige 
partijelite is zeker beter dan haar reputatie. Mannen 
als Lafontaine, Schröder, Scharping en anderen 
vormen zonder meer een slagvaardige, competente 
en inmiddels ook gerijpte ploeg. De federale 
machtswisseling hebben zij al aan het eind van de 
jaren tachtig voor elkaar gekregen. Nog nooit was 
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er een partij zo sterk vertegenwoordigd in de rege
ringen van de deelstaten als de SPD in de jaren 
negentig. Ook hebben mannen als Lafontaine en 
Schröder sinds de Duitse eenwording een aantal 
bittere persoonlijke tegenslagen te verwerken ge
kregen. Dat heeft hen harder, competenter en fana
tieker gemaakt. Wat dat betreft heeft deze ploeg 
zeker de capaciteiten om een regering te kunnen 
leiden, in ieder geval meer dan in 1990. 

Verder is het niet per se een nadeel dat er nog 
geen besluit is gevallen over het lijsttrekkerschap. 
Met het oog op de extreme versplintering van 
haar kiezerspotentieel komt een collectieve leiding 
de SPD goed in de kraam te pas. Dus bij voorbeeld 
Lafontaine voor de ecologen en voor de identiteits
socialisten, Schröder voor het burgerlijke centrum 
en de zwevende kiezers, Scharping voor de sociaal
democratische kleine burgerij . Maar er komt een 
moment waarop de partij het er over eens moet 
worden wie de partij in de verkiezingsstrijd moet 
lijden en wie eventueel aan het hoofd van de re
gering komt te staan. Het lijkt erop dat de zaak 
maar één keuze toelaat: om de meerderheid van 
de kiezers te krijgen, moeten de partij en haar 
lijsttrekker bij het sociologische, culturele en po
litieke centrum in de smaak vallen. En de partij 
moet in economische kwesties de indruk kunnen 
wekken tegen de problemen opgewassen te zijn. 
Dat komt heel duidelijk neer op een pleidooi 
voor Gerhard Schröder, de minister-president van 
N iedersachsen. 

Maar die rekening gaat alleen op, als het profiel 
van de kandidaat voor het kanselierschap dat van de 
partij overlapt. Anders profiteert de partij niet van 
het aanzien van haar lijsttrekker. En het is steeds de 
partij die wordt gekozen, niet de lijsttrekker. Het 

fenomeen van de los van zijn partij plebiscitair 
gesteunde volkskanselier heeft in de parlementaire 
democratie van de Bondsrepubliek geen bestaans
recht. Schröder kan zonder zijn partij geen kanse
lier worden; daar heeft hij veel te lang de ogen voor 
gesloten. Alleen daarom al is hij geen Tony Blair . 
Maar de SPD kan Schröder evenmin als stemmen
trekker gebruiken en vervolgens in de regering een 
beleid in de trant van Lafontaine ten uitvoer bren
gen. En dat is precies de lijn van denken die de 
meerderheid van de partijelites in de s P D lijkt te 
volgen. Schröder moeten ze niet; ze koesteren een 
diep wantrouwen jegens hem. Wel hopen ze met 
zijn hulp aan de macht te komen. Eenmaal aan de 
macht moet hij onmiddellijk door Lafontaine aan de 
lijn worden genomen van de sociaal-democratische 
beginselen en partijdogma's. Maar het is een strate
gie die tot mislukken gedoemd is. 

Dit alles vormt een duidelijke reflectie van de 
politieke en maatschappelijke werkelijkheid in de 
Bondsrepubliek. De regering-Kohl maakt inder
daad een uitgebluste, uitgeputte indruk, zonder 
energie en pit. Wat dat betreft is een machtswisse
ling noodzakelijk. En misschien komt het er ook 
wel van. Maar een hoopvolle stemming en een 
dynamische gevoel van ommekeer, zoals in de 
tweede helft van de jaren zestig, is er niet te bespeu
ren. De meeste Duitse burgers hebben zonder twij
fel hun buik vol van de coalitie van Union en FDP. 

Maar dat wil nog niet zeggen dat ze (hevig) verlan
gen naar een rood-groen alternatief. En dat is nu zo 
typerend voor de stagnatie, de stilstand en de 
lethargie die op dit moment in Duitsland heerst. 

[Vertaling: Dik Linthout] 
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Dat de sociaal-democratie en 
internationalisme nog altijd met 
elkaar geassocieerd worden wekt 
verbazing. Door de geschiedenis 
heen zijn er weinig politieke 
stromingen die zich zozeer heb
ben gericht op de uitbreiding van 
de eigen staat als verzorgings
staat, op kaders en instituten in 
een nationaal, dat wil zeggen 
door de staat gecontroleerd ver
band. De grote promotors van 
Europa waren over het algemeen 
geen sociaal-democraten, maar 
vooral christen-democraten. Ook 
in Nederland hadden de sociaal
democraten, als men het zo noe
men mag, hun pre-Bad-Godes
berger instelling. Voor de na
oorlogse sociaal-democratische 
minister-president Willem Drees 
was het verenigd Europa een 
uiterst suspecte zaak, omdat het 
voor een geseculariseerde calvi
nist uit een rijtjeshuis in Den 
Haag toch wel zeer katholieke, 
barokke en zuidelijke trekken 
had. 

Over het geheel genomen 
wonen wij in het continentale 
West-Europa in sociaal-demo
cratische staten. De staat en zijn 
instellingen zorgen voor een be
paald niveau aan financiële steun 
in geval van ziekte, arbeidson
geschiktheid, het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd, 
voor gezinnen met kinderen 
enzovoort, enzovoort. Over de 
accenten die gelegd worden valt 
te twisten, maar het beginsel van 
de sociale verantwoordelijkheid 
in een democratie is na de 
Tweede Wereldoorlog overal 
geaccepteerd. Een standenmaat
schappij bestaat er niet meer. 
De sociale verworvenheden van 
deze eeuw zijn het tastbare be
wijs van het feit dat de geschiede
nis werkelijk zoiets als vooruit
gang kent. De jaren zeventig 
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hebben overigens een revolutio
naire versnelling van deze ont
wikkeling te zien gegeven. In die 
periode was zowel voor de soci
aal-democratie in Nederland als 
in Duitsland sprake van een 
doorbraak. Men meende de 
samenleving het socialistische pa
radijs binnen te kunnen laveren. 
In Nederland ontstond er zelfs 
een ministerie voor Welzijn, en 
niet zozeer voor welvaart. Ik 
weet nog goed hoe er in Duits
land hoofdschuddend over de 
socialistische dwaasheden van 
Nederland werd gesproken. In 
alle Duitse kranten werd in arti
kelen over Nederland steevast 
het exotische voorbeeld van de 
Beeldende Kunstenaars Rege
ling, de BKR, aangehaald. Ieder
een die zich kunstenaar noemde 
leverde op grond van deze rege
ling een keer per maand zijn 
kunst bij het stadhuis af en kreeg 
daar een fatsoenlijk honorarium 
voor om zijn creatieve talenten 
te kunnen blijven exploiteren. 

Wie een blik op de statistieken 
werpt, ziet voor die tijd een ver
gelijkbare ontwikkeling in de 
Bondsrepubliek: ook daar vond 
bij het bruto nationaal product 
een flinke accentverschuiving 
plaats van de particuliere naar de 
collectieve sfeer en een abrupte 
uitbreiding van de overheidssector. 

Toch waren er verschillen -
in Nederland was de uitbreiding 
sterker dan in Duitsland en dit 
tempoverschil is volgens mij zeer 
kenmerkend. In Nederland bete
kende de sociaal-culturele om
wenteling van de jaren zestig een 
bevrijding uit de verzuiling. Er 
zijn inmiddels historici die bewe
ren dat de cesuur in Nederland in 
deze eeuw er niet een is van voor 
en na de oorlog, maar van voor 
en na de jaren zestig. 
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In Duitsland daarentegen is de cesuur in deze eeuw 
ongetwijfeld de Tweede Wereldoorlog. Aan deze 
conclusie valt niet te tornen, ook al bestrijdt men 
de these van de Stunde Null. De houding van de vak
bonden en de werkgevers, de hele medezeggen
schap, werd in veel sterkere mate nog bepaald door 
de ervaringen ten tijde van de Republiek van 
Weimar en de nationaalsocialistische schrikbeel
den. Men voelde zich niet alleen verantwoordelijk 
voor de sociale markteconomie, maar ook voor de 
stabiliteit van de democratische staat. Verant
woordelijkheid en matiging bleven de overheersen
de kenmerken van de maatschappelijke houding. In 
Nederland verschoof de collectieve opstelling van 
de nieuwe elite in de jaren zeventig abrupt van een 
religieus bepaalde terughoudendheid in de richting 
van een geseculariseerde zedelijke levenshouding. 
In Duitsland oefenden ethisch verantwoordelijk
heidsbesef en plichtsbetrachting een sterke invloed 
uit. Deze waren weliswaar als secundaire deugden 
uit den boze, maar hun uitwerking was er niet min
der om. Werkinzet werd zeer gewaardeerd en op 
de term prestatiedenken rustte in die jaren in 
Duitsland geen taboe, zoals in Nederland wel. 

Nederland kende kort na de oorlog een flinke 
geboortegolf, met een groot geboorteoverschot in 
de katholieke zuidelijke provincies. Maar Amster
dam dat in politiek-cultureel opzicht de toon aang
af, had een geweldige uitstraling in het land. 
Alternatieve stromingen, met al hun dwaze uitwas
sen, werden in Nederland vrij gemakkelijk geïnte
greerd. Al in de jaren zeventig zaten provo's, 
pacifisten en Groenen in gemeenteraden en zelfs in 
het kabinet. Deze elasticiteit en flexibiliteit was 
ongetwijfeld het gevolg van · een zeker gebrek aan 
ruggengraat, maar daardoor was er ook sprake van 
een soort gemoedelijkheid die leek te voorkomen 
dat het er ooit principieel op aankwam. In 
Nederland waren bijvoorbeeld terroristen of op de 
RAF gelijkende uitwassen niet denkbaar. De 
Bondsrepubliek kende geen dominant intellectueel 
centrum. De middenstand en middelgrote steden 
spelen er een belangrijke rol. Berlijn was toch een 
beetje een Fremdkörper en vreemde vogel. Alter
natieve types bleven veellanger buitenstaanders, de 
afscherming tegenover het establishment was ook 
voor alternatieve politici in spé zoiets als een 
levenshouding. Men had het over jullie staat is niet 
onze staat - een uitspraak die in Nederlandse ver
houdingen gewoon nooit zou zijn verzonnen. 

Dit om een paar verschillen te noemen. Het 

geschiedt met de brede kwast, maar toch illustreert 
het een paar grote verschillen tussen de twee landen 
en ook grote verschillen tussen de opvattingen over 
de staat in Nederland en in Duitsland. Hier was de 
staat een onbetwiste vanzelfsprekendheid. In 
Duitsland was de positie van de staat precair en in 
de tijdelijke hoofdstad Bonn ook nog enigszins 
kunstmatig. Identiteit, voorzover wij daaronder de 
tastbare en zichtbare manifestatie van een persoon
lijkheid verstaan, bleef steeds onderwerp van 
gesprek. 

In I 9 8 2 gebeurde er in Nederland en Duitsland iets 
wat heel fraai aantoont hoe vertekend de media en 
de mensen de werkelijkheid in feite waarnemen. In 
Duitsland was de sPo het regeren beu en de partij 
werd in oktober door Heirnut Kohl afgelost. Dit 
baarde groot opzien in binnen- en buitenland, en ik 
herinner mij dat velen dachten dat het peil van de 
sociale voorzieningen nu wel wat verlaagd zou wor
den. Een Duitse popgroep had in die tijd een hit 
met het volgende refrein: Ja jetzt wird wieder in die 
Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. 

Maar in werkelijkheid bleven de ontwikkelingen 
stap voor stap en onverwrikbaar in de richting van 
de verzorgingsstaat gaan. Duitsland was gewoon te 
rijk voor een dergelijke ontnuchtering - met chris
ten-democratie of met sociaal-democratie hebben 
dit soort zaken meestal niet veel te maken. In 
Nederland echter stond het water het bedrijfsleven 
aan de lippen. Per maand gingen er duizenden 
arbeidsplaatsen verloren en de collectieve lasten 
dreigden de economische vooruitgang steeds meer 
te verstikken. Vrij onopvallend sloten werkgevers 
en werknemers in I 9 8 2 een akkoord om in de toe
komst de lonen te matigen - het akkoord van 
Wassenaar. Intussen is dit akkoord zeer bekend 
geworden en het zal zeker een plaats krijgen in de 
Nederlandse geschiedenisboeken, maar in die tijd 
was het een onopvallende gebeurtenis. De bevol
king was er niet zo van overtuigd. Nu eens staakten 
de ambtenaren, omdat hun salarissen werden 
gekort, dan weer staakten tienduizenden studenten 
op het Binnenhof in Den Haag, omdat hun studie
beurzen werden verlaagd. Kort daarna protesteer
den tienduizenden w A o 'ers op het Malieveld in 
Den Haag, omdat er op hun w A a-uitkering werd 
bezuinigd. De Duitsers zullen waarschijnlijk niet 
beseffen dat op een bepaald tijdstip een op de zes 
Nederlanders officieel arbeidsongeschikt was ver
klaard door de overheid. Kortom, in Nederland 
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was veel buiten controle geraakt en het land met 
zijn open en kwetsbare economie moest dan ook 
reageren en zich aanpassen en saneren. Dergelijke 
zaken doen pijn, hebben tijd nodig, en anders dan 
een Nederlandse minister-president in 1980 nog 
dacht, is één regeringsperiode hiervoor niet vol
doende, maar duurt het een generatie. En het kost 
ook welvaart. Begin jaren zeventig lag in Nederland 
het inkomen per hoofd van de bevolking nog op de 
vierde plaats in Europa. Nu, vijfentwintigjaar later, 
ligt Nederland op de zevende plaats in de Europese 
Unie. Nederland is overigens toch weer op weg 
naar een zesde plaats. 

Wat de relatie tussen de sociaal-democratie en 
de staat betreft kan de stelling worden geponeerd 
dat in Nederland vanafhet begin van dit decennium 
serieus over moderniteit wordt nagedacht. Terwijl 
de sociaal-democratie in de jaren tachtig nog goed
deels conservatief vasthield aan het behoud van de 
'verworven rechten' en zelfgenoegzaam vitte op 
Ronald Reagan en morde tegen diens anti-etatisme, 
heeft men in de jaren negentig de loopgraven van 
het eigen gelijk verlaten. 

Wat is moderniteit? Ik bedoel hiermee de indi
vidualisering, het economische modernisme, de 
creativiteit van de wisselwerking tussen de publieke 
en de particuliere sector, de zelfkritische argwaan 
tegenover de logheid van een alomtegenwoordige 
verzorgingsstaat, de internationalisering van handel 
en communicatie, van kapitaal- en dienstverlenen
de sector. 

Geweeklaag over de globalisering was een van 
de vaste onderdelen in het repertoire van de soci
aal-democratie. Globalisering betekende oneerlijke 
concurrentie uit lage-lonenlanden en uitbuiting. 
Het betekende kapitaalkrachtige eliten, die 'joot

loose' en asociaal door de wereld trokken en zich 
vestigden op plaatsen waar hun eigen voordeel het 
grootst was. Globalisering betekende ook onder
mijning van de staat, want de staat had geen invloed 
op internationale kapitaalstromen en kon als gevolg 
daarvan zijn sturende en verzorgende functie niet 
uitoefenen. 

Het universele belana van deaelijk bestuur 

Wat de staat aangaat, is men in Nederland intussen 
toch iets verder dan geweeklaag over de uitholling 
door het internationale kapitaal. In een onlangs ver
schenen rapport van het Internationaal Monetair 
Fonds wordt geanalyseerd waarom een aantal sta
ten in Azië en Latijns-Amerika zo succesvol zijn. 

Het IMF noemt vijf punten: macro-economische 
stabilititeit, open economieën, kwaliteit van de 
investeringen, vaardigheden van de werknemers en 
de kwaliteit van het bestuur. Dit laatste punt - de 
kwaliteit van het bestuur - is in essentie bepalend 
voor de andere punten. In een onlangs gepubli
ceerd rapport van de Europeon Bankjor Reconstruction 

and Development - de Oost-Europa-Bank - wordt 
vastgesteld dat een land een betere uitgangspositie 
heeft, als het een beter bestuur heeft dat voor wet
geving ter bescherming van het milieu zorgt, voor 
wetgeving op het gebied van de gezondheid, voor 
een pakket van sociale voorzieningen, voor de sti
mulering van de particuliere spaarquote en voor 
een technologische kennis-infrastructuur. 

Waarom worden in dit artikel twee rapporten 
van banken genoemd? Omdat hierin financiële 
experts van banken aan het woord komen die men 
beslist niet kan verdenken van grote sympathie 
voor de maakbaarheid van de samenleving. En uit
gerekend zij stellen vast hoe belangrijk een goed, 
relevant bestuur is. 

Natuurlijk kan de globalisering voor conflicten 
zorgen. De speelruimte van de overheid om belas
tingen te heffen en vast te stellen wordt erdoor ver
kleind. Invloeden van buitenaf moeten vroeger en 
zo mogelijk vooral actief worden ingecalculeerd. 
Maar zo lang de belastingdruk het individu niet ruï
neert en de opbrengsten voor verstandige doelein
den worden gebruikt, is er voor een nationale over
heid geen vuiltje aan de lucht. 

Conclusie: de regering van een internationaal 
geïntegreerde economie is allesbehalve machte
loos. Ze moet alleen haar beperkingen kennen. 

Er is geen sprake van dat de sociale markteconomie 
het in Nederland onder druk van de wereldecono
mie begeeft. Het is hoogstens een kwestie van 
maathouden: de arbeidskosten moeten omlaag 
door grotere flexibiliteit, iets meer risico en dus 
ook een hogere arbeidsproductiviteit. Dat leidt tot 
een economische dynamiek en vervolgens tot het 
scheppen van arbeidsplaatsen en welvaart. Ook 
Nederland is nog niet ver genoeg op deze weg, en 
het is ook lastig om zoiets als een arbeidsmarkt te 
liberaliseren. Zo lang er meer kiezers zijn met werk 
dan zonder werk, kan een regering niet zo gemak
kelijk inbreuk plegen op een conservatieve status 
quo op het gebied van de werkgelegenheid. Hoe het 
ook zij, in Nederland staat het binnen de sociaal
democratie ter discussie . Onder de sociaal-demo-
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eratie versta ik dan op een misschien wel te sociolo
gische en niet zozeer partijpolitiek correcte wijze 
de Partij van de Arbeid en een gedeelte van o66. 

Waarom is het denken over moderniteit en de 
aanvaarding van het feit dat de samenleving veran
dert in Nederland iets verder? Ik kan hier slechts 
een aantal vermoedens ventileren die met de 
Nederlandse politieke cultuur en situaties verband 
houden. 

Ten eerste, de grote invloed van de buitenwe
reld op de Nederlandse economie. Dat is kenmer
kend voor een handelsnatie. Bovendien is de bin
nenlandse markt klein. Ten tweede de relatief 
machteloze positie van de Nederlandse sociaal
democratie in de jaren tachtig en negentig. Deze 
machteloosheid leidde tot een diaspora vol frustra
tie, maar uiteindelijk toch tot een nieuw realisme. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat 
de sociaal-democraten een coalitie hebben gesloten 
met hun traditionele aartsrivaal, de vvo. Dat 
betekent geenszins dat de sociaal-democratie in 
Nederland niet ook een van de meer conservatieve 
partijen gebleven zou zijn - want dat is ongetwijfeld 
het geval. Zij is nog steeds dé partij van de zogehe
ten 'verworven rechten'. 

Maar toch is er een uiterst interessante ontwik
keling aangezwengeld, waarbij delen van de 
Nederlandse sociaal-democratie niet langer uitslui
tend sociale zorg van de staat verwachten, maar van 
de staat vooral de kaders eisen waarbinnen groepen 
en individuen hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten dragen. Hoe het ook zij, de partij denkt 
mee over het thema' reinventins aovernment', hoewel 
het nog niet zover is dat zij zich ook bezighoudt met 
het thema 'reinventins the lift', zoals de politicoloog 
David Miliband het formuleert. 

Kohl is aeen Thatcher 
De situatie in Duitsland is totaal anders. Bij de SPD 
en de met haar verwante vakbonden is sprake van 
een aantal grote verschillen. De SPD wilde en kon 
in de jaren tachtig geen fundamentele discussies 
voeren over haar relatie met de burger en de staat, 
en dat geldt in feite ook voor de jaren negentig. 

Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren. De 
regering Kohl heeft in al die jaren de sociaal-demo
cratische consensus geen enkele keer verstoord. 
Ondanks alle demagogie van de SPD-voorzitters is 
het botte conservatisme à l'analaise nooit Duitsland 
binnengedrongen. Dat drukte de SPD met haar 
retoriek dieper in de klassieke linkse hoek. Een rein-

ventins aovernment debat had geen prioriteit, omdat 
aovernment in de vertrouwde zin simpelweg bleef 
bestaan. Verder was in mijn visie de Duitse sociaal
democratie, anders dan de Nederlandse, nooit echt 
machteloos. Duitsland is een bondsstaat, en op de 
een of andere manier zijn sociaal-democraten en 
christen-democraten telkens wel ergens aan de 
macht, in de deelstaten, de omroepbedrijven, de 
universiteiten en tal van semi-overheidsinstellin
gen. De frustratie over de diaspora had meer uit
staande met het gevoel in Bonn niet mee te tellen 
dan met een gevoel van algehele machteloosheid. 
Daarbij komt nog een economische realiteit. 
Omdat de revolutie van de jaren zestig in Duitsland 
minder radicale gevolgen voor de verzorgingsstaat 
had dan in Nederland, ondervond men ook minder 
snel de verpaupering en de verloedering die van het 
nieuwe systeem uitging. In Duitsland was niet 
een op de zes werknemers arbeidsongeschikt 
verklaard, er was geen BKR-regeling en er was geen 
inkomstenbelastingtarief van 7 2 procent enzo
voort. Duitsland was nog altijd een rijk en succesvol 
industrieland. Verstandige economen waarschuw
den wel dat het zo niet langer door kon gaan, maar 
dat doen verstandige economen altijd. Intussen liep 
alles op rolletjes. 

En toen gebeurde er ièts dat alles op zijn kop 
zette: de Duitse eenwording. Deze kwam volko
men onverwacht, en dé klassieke partij van de 
Duitse eenheid had kennelijk door haar fixatie op de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat haar instinct 
verloren voor wat van een hogere orde is. Alleen 
Willy Brandt torende in die dagen ver boven zijn 
partij uit. 

De sociaal-democratische Enkel (kleinzonen) 
vreesden vooral dat de Duitse eenheid ten koste van 
de eigen kiezers zou kunnen gaan. In de nu volgen
de jaren werd pas goed zichtbaar hoe slecht het 
gesteld was met de oude terughoudendheid als het 
op politieke stabiliteit aankwam en de oude naoor
logse reflex om door redelijkheid en inschikkelijk
heid de democratie te steunen. Bijzonder drama
tisch kwam dit tot uiting in I 99 I. In Nederland 
accepteerden de vakbonden een verlaging van de 
lonen, in Duitsland streden de ambtenarenbonden 
met steun van de sPo voor een loonsverhoging van 
zegge en schrijve tien procent, en iets in die geest 
kreeg men ook. De kosten van de Duitse eenwor
ding werden door de burgers eenvoudigweg op de 
overheid afgewenteld. 

De enorme veranderingen in de jaren negentig 
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in Duitsland leidden onvermijdelijk tot een sterke
re oriëntatie op het eigen land - wat een land met 
8 5 miljoen inwoners zich sowieso gemakkelijker 
kan permitteren dan een land met 1 5 miljoen. De 
ongeplande, maar onvermijdbare keynesiaanse 
prikkel zorgde tegelijkertijd voor een continuering 
van het traditionele gedragspatroon van de sociale 
partners en de twee grote politieke partijen. Dit 
wekt vanuit het Nederlandse perspectief wel eens 
de indruk alsof de Duitse sociaal-democratie een 
achterstand heeft van tien jaar. De staat is nog aan
spreekbaar voor een verzorgingsdemocratie en glo
balisering wordt door Oskar Lafontaine nog als een 
asociale bedreiging vanuit de boze buitenwereld 
behandeld. Het is een bizar gegeven dat mijnwer
kers in het Ruhrgebied voor de gewonnen kolen 
meer overheidssteun krijgen dan hun hele loon 
waard is. Dat is geen aangelegenheid voor de staat 
en toch gebeurt het en verandert er niets. 

De winkelsluitingswet - sinds jaar en dag een 
interessant factoturn van de sociale verhoudingen 
tussen burger en staat - is in Nederland na dertig 
jaren van discussie en vage plannen drie jaar gele
den tenslotte radicaal gewijzigd. De winkelslui
tingswet is in Duitsland vorig jaar een ietsepietsje 
veranderd, en de manier waarop de SPD zich zelfs 
hierover kon opwinden, riep ons meesmuilend 
onze eigen emoties van zo'n tien jaar eerder voor 
de geest. De klassieke sociaal-democratie van de 
jaren zeventig heeft het in allebei de landen moei
lijk. In beide landen heeft zij met nationale voorzie
ningenpakketten tot rationalisering bijgedragen . In 
beide landen heeft zij zich vervolgens ontpopt als 
een defensieve, conservatieve stroming, met inbe
grip van de geestelijke armoede die op den duur 
met een dergelijke denkwijze gepaard gaat. Door 
de omstandigheden gedwongen moest de 
Nederlandse sociaal-democratie de deuren iets eer
der openzetten, en dat heeft nieuwe intellectuelen 
en vrijdenkers aangetrokken die geen taboes ken
den. Bij de Duitse SPD hebben de omstandigheden 
hier veel minder aanleiding toe gegeven: de vrij
denkers in de s P D bevinden zich nog voor het 
merendeel en zonder veel invloed op de uiterste 
linker- of rechtervleugel van de partij. 

De politieke cultuur van beide landen vertoont, 
zoals ik en passant hoop duidelijk gemaakt te heb
ben, grote verschillen. Nederland is een land waar
in men nooit over dé staat spreekt - men heeft het 
over de overheid, en dat is niet hetzelfde als het 
Duitse begrip Obriakeit. Beide landen hebben in hun 

sociale markteconomie verankerde corporatieve 
trekjes, en die zijn van nature niet bevorderlijk 
voor een verhoging van de verantwoordelijkheids
gevoelens, maar zeer grove tegenstellingen worden 
er minder scherp door . Nederland is voor de PvdA 
heel vanzelfsprekend en niet iets waarvoor men een 
bijzondere verantwoordelijkheid moet voelen. Het 
scheldwoord 'vaterlandslose Gesellen' (potentiële 
landverraders) bestaat in Nederland niet, en het 
woord salonfahi.g kennen wij alleen als Duits leen
woord. 

Toen Adenauer een campagne voerde met de 
suggestie dat via de SPD alle wegen naar Moskou 
leidden, was in Nederland de PvdA allang aan de 
regering. 

De PvdA heeft, anders dan de SPD, nooit tegen 
dergelijke lasterpraat hoeven op te tornen. De ver
krampte opstelling vandes P D viel eraan af te lezen. 
In Nederland ging het er veel onschuldiger aan toe . 
Een vergelijking: het was van het grootste politieke 
belang en bittere ernst of Herhert W ehner naar de 
DDR reisde, en of de SPD halverwege de jaren tach
tig nog met de SED aan een tafel wilde zitten. Maar 
toen een Nederlandse sociaal-democraat een keer 
in Oost-Berlijn terloops opmerkte dat de Muur een 
'historische noodzaak' was, toen was dat natuurlijk 
pijnlijk, vooral voor de arme Oost-Duitsers, maar 
in Nederland kon men er alleen over lachen. Met 
andere woorden: de SPD en haar democratische 
staatsopvatting is een uiterst serieuze aangelegen
heid, de PvdA en de overheid is hoogstens een aar
dig thema voor seminaren. Nu, in 1997, is het 
thema voor de SPD nog steeds actueel, maar de situ
atie is door het bankroet van links totaal veranderd. 
Laten we eerlijk zijn: de Duitse eenwording is tot in 
de details verlopen volgens het scenario van Konrad 
Adenauer en de christen-democraten. 

Décorifiture van het communisme 

Geen derde weg, geen compromis tussen Oost en 
West, maar een totaal politiek, ideologisch en 
moreel bankroet van het communisme. Daar komt 
nog bij dat de christen-democraten met hun opvat
tingen over geborgenheid en sociale middenklasse, 
met hun vaderlijke conservatisme van het politieke 
midden in het begin voor de Oost-Duitsers een zeer 
veel aangenamer alternatief waren dan de s PD. En 
zelfs nu, terwijl de voormalige DDR gevoelens van 
post-totalitaire melancholie koestert, kan men zich 
daar via de persoon van een interessante, eigenzin
nige christen-democraat, Kurt Biedenkopf, vooral 
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in de christen-democraten herkennen. 
De Duitse sociaal-democratie heeft daarentegen 

door de Duitse eenwording haar bijzondere 
Bondsrepublikeinse staatsopvatting vaarwel moe
ten zeggen - een staatsopvatting die men had opge
bouwd via Kurt Schumacher, via de aanvaarding 
van de Bondsrepubliek in het 'Godesberger 
Programm', via de Ostpolitik en ook - dat mag best 
een keer worden gezegd - via de Pruisische stijl van 
Heirnut Schmidt. Of, om het met wat minder 
respect te zeggen: het lijkt er zo nu en dan op dat de 
partij die zich het meest heeft ingezet voor een bij
zondere vorm van Duitse eenwording, haar vrien
den aan de reële eenwording is kwijtgeraakt. Nog 
botter uitgedrukt: de eenwording à la de s P D was 
voor een groot gedeelte van de s P D steeds ook een 
beetje een afgeleide van de ideologische rol die zij in 
de internationale politiek wilde spelen. Het was als 
het ware een morele uitspraak die nu eenmaal niet 
goed samengaat met een nonchalante houding 
tegenover de staat. De Duitse sociaal-democratie 
moet zich hier nog bij neerleggen. 

Van de historicus August Winkier stamt de uit
spraak: 'In de Bondsrepubliek Duitsland heeft zich 
een natie-staat ontwikkeld waaraan niets ontbrak 
dan het besef van officiële zijde, er een te zijn. In de 
DDR daarentegen ontbrak aan de natie-staat alles 
behalve het besef van officiële zijde, er een te repre
senteren. ' Voor de s P D gaat het om twee zaken: zij 
moet inhoud geven aan haar opvatting over het 
begrip staat in een verenigd Duitsland en haar eigen 
rol daarin. In de Bondsrepubliek ging het vooral om 
een rolopvatting in een nieuwe en enigszins kunst
matige constructie. Dat was moeilijk genoeg en de 

sPDheeft het er al met al uitstekend van afgebracht. 
Dit brengt mij op het tweede punt: welke rol moet 
zij spelen in de samenleving. Ook op dit punt kun
nen de leuzen van de afgelopen twintig jaar waarin 
des P D de staat vooral heeft voorgesteld als een cen
trum voor de sociale herverdeling binnen de 
samenleving niet langer stand houden. 

Voor een samenhangende visie op de samenle
ving en de staat hoort de sPDmee te denken over de 
manier waarop een staat stabiliteit kan produceren 
zonder vaste onderdelen als 'meer welvaart', 'meer 
inkomen', 'meer vrijheid' enzovoort. In beide 
gevallen - voor de visie op de staat geldt dit zeker, 
maar tot op zekere hoogte ook voor de visie op de 
samenleving - loopt de SPD achter op de christen
democratie. 

Er kan misschien worden gesteld dat het Duitse 
vaderland in de tien jaar na de val van de Muur over 
het geheel genomen iets minder problematisch is 
geworden, maar met name voor de SPD geldt dat 
niet of - beter gezegd - nog niet. 

Hier zijn overigens oplossingen voor te beden
ken en de volgende suggesties zullen zeker een bij 
drage leveren: Zet de deuren open, reis de wereld 
door, houd op met dat akelige gejerernieer over de 
boze westerse en Aziatische buitenwereld, over de 
globalisering en wat dies meer zij, aanvaard een 
moderne verantwoordelijkheid voor een moderne 
maatschappij . En wees maar niet bang: het gaat niet 
bergafwaarts met de staat, kijk maar eens naar het 
verlanglijstje van het in linkse kringen zo verfoeide 
IMF! 

[Vertaling: Dik Linthout] 
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Europese 
constitutie-

Sinds 1989 zijn veel politie
ke regimes, bijvoorbeeld in 
Zuid-Afrika en de landen 
van Midden- en Oost
Europa, ingrijpend veran
derd. Deze veranderingen 
kunnen formeel in een ge
schreven grondwet zijn 

vorm1ng: een 
revolutionair 

proces? 

VVelke krachten de veran
deringen van regime drij
ven is betwist, maar op 
politiek-staatkundig niveau 
worden er toch twee door 
vrijwel alle commentato
ren genoemd, te weten 
marktwerking en globalise

vastgelegd, of 'ongeschre
ven' blijven, maar zijn in 
de genoemde gevallen van 
zulk een fundamentele aard 
dat we van revolutionaire 
constitutievorn1ing mogen 
spreken. Revolutionair, 
omdat het om een breuk 

HERMAN VAN GUNSTEREN 
ring. In zowel het apart
heidsysteem als het com
munistische systeem lukte 
het de overheid niet de 
samenleving naar haar 
principes te vormen. V oor 
deze regimes bleek het niet 

& MARIANNE VAN DE STEEG 

Hoonleraar politieke theorie R. u. Leiden 

respectievelijk student politcolooie 

met het verleden gaat. Constitutievorming, omdat 
de nieuwe publieke actoren en hun verhoudingen in 
een set van fundamentele spelregels worden geïn
stitutionaliseerd (inclusief voorzieningen voor con
flicten over die regels en procedures voor wijzigen 
ervan). Zo'n set van fundamentele spelregels voor 
het publieke domein noemen we een constitutie of 
grondwet. De vorming of wijziging ervan kan 
abrupt of geleidelijk verlopen. In het eerste geval 
spreken we van revolutionaire politiek, in het 
tweede van normale of dagelijkse politiek. Dit geeft 
vier combinaties. Voorbeeld van een revolutionaire 
vestiging van een constitutie biedt de Amerikaanse 
revolutie van 1776. Een voorbeeld van revolutio
naire wijziging van een constitutie is de grond
wetsherziening van 1 848, waaraan de naam van 
Thorbecke is verbonden. Een geval van normale, 
niet revolutionaire, wijziging is de Nederlandse 
grondwetsherziening van 1983. Een normale vesti
ging van een constitutie, tenslotte, is moeilijk denk
baar, omdat de constitutionele regels die dit proces 
in normale banen zouden moeten leiden nu juist 
ontbreken. Maar misschien zal Tony Blair zo'n 
nieuwe constitutie weten te vestigen? 

mogelijk zich af te sluiten 
voor ontwikkelingen in de rest van de wereld. 

Ook het regime dat centraal staat in dit artikel, 
de E u,is onderhevig aan de werking van het 'markt 
paradigma' en van 'globalisering'. Is er in de Eu 
daardoor eveneens sprake van een grote omwente
ling? Van constitutievorn1ing en misschien wel een 
revolutie? Het beeld is niet eenduidig. VVe zien 
pogingen om het heersende regime, dat niet meer 
houdbaar lijkt, te veranderen, maar die pogingen 
stagneren. Is de Eu uit elkaar aan het vallen of zich 

vestigen 

CONSTITUTIE 

wijzigen 

POLITIEK 

normaal 

Blair 2ooo? 

revolutionair 

u sA constitution 

aan het vernieuwen? VVat mogen we van constitu
tievorming in de Eu verwachten? En vindt die 
eigenlijk wel plaats? Is het beeld van constitutievor
ming misschien ambigu doordat we niet passende 
begrippen en categoriseringen hanteren? Dit zijn de 
vragen die dit artikel exploreert. 
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Om te beginnen bezien we het standaardmodel van 
revolutionaire constitutievorming in de moderne 
staat en traceren we de historische wortels daarvan. 
Dan stellen we vast dat er in de Eu inderdaad pro
cessen van constitutievorming plaatsvinden, die 
geprononceerd aan de orde komen in debatten 
rond toetreding van Oost- en Middeneuropese 
leden. Daarna constateren we dat van een succes
volle vormgeving aan revolutionaire ontwikkelin
gen echter geen sprake is, doordat onze politieke 
leiders niet in staat zijn om micro-handelingen en 
macro-visies effectief aan elkaar te relateren. Ver
volgens concluderen we derhalve dat op een aantal 
punten de ontwikkelingen in de Eu niet passen in 
het standaardmodel van revolutionaire constitutie
vorming. Tenslotte gaan we na of ons begrippen
kader, ons denken over constitutievorm ing. dan 
misschien verruimd moet worden. Het standaard
model van revolutionaire constitutievorming ver
onderstelde bepaalde historische voorwaarden, 
met name een systeem van natiestaten. Nu de 
natiestaat niet meer het dominante ordeningsprin
cipe is, maar één (f)actor temidden van andere, zijn 
de historische voorwaarden voor de toepassing van 
het dominante model van constitutievorming door 
we the people niet meer vervuld. We grijpen terug op 
een notie van constitutievorming van vóór het tijd
perk van de natiestaat. Deze oudere notie van con
stitutionalisme verwacht niet een eenmalige act van 
instemming van de burgers waardoor een exclusie
ve soevereine natiestaat zich vormt, maar veeleer 
een voortgaand proces van accommodatie tussen 
diverse, deels overlappende, groeperingen. 

Revolutionaire constitutievormina: the remembered 
present1 

Kijken is vergelijken. We nemen iets waar 'als', in 
termen van iets anders. Als we de regimeverande
ringen, die zich thans in Europa voltrekken, willen 
benoemen en begrijpen, dan doen we dit met be
hulp van begrippen en ervaringen die zich in het 
verleden hebben gevormd. Dit geldt ook voor het 
waarnemen van iets nieuws als de Eu. Iets nieuws 
kunnen we niet zomaar waarnemen. Het is nieuw 
in het licht van wat we al wisten en verwachtten. 
Iets nieuws is iets dat niet goed is in te passen in de 

1. Gerald Edelman, The remembered pre
sent: A bioloaical theory '!f consciousness, 
New York: Basic Books, 1990 en idem 
Briaht air, brilliant fire: On the matter '!f the 
mind, New York: Basic Books, 1992, 

gebruikelijke categoriseringen . Het doorkruist die. 
Wanneer we met behulp van oude begrippen het 
nieuwe hebben gelocaliseerd, dan kunnen we het 
een nieuwe naam en plaats geven. Dit kan een ver
fijning of een aanvulling behelzen van bestaande 
categorieën, maar soms is het meer dan dat: om het 
nieuwe in te passen moet het oude grondig op
nieuw geordend en ten dele ook opgeruimd wor
den. Wanneer dit op politiek-staatkundig niveau 
gebeurt spreken we van revolutionaire constitutie
vorming. 

Wat is het standaardmodel van constitutievor
ming in termen waarvan we eigentijdse verander
ingen van regime waarnemen? Het model maakt 
een onderscheidt tussen normale politiek, onder 
een gevestigde constitutie, en revolutionaire poli
tiek, waarin (als totale vernietiging door burger
oorlog en terreur vermeden kan worden) uiteinde
lijk een nieuwe of ingrijpend gewijzigde constitutie 
tot stand komt. Constitutievorming behelst een 
inspanning om het revolutionaire proces niet blind 
te laten verlopen, maar het een menselijk aanzien te 
geven. Ook onder niet revolutionaire omstandighe
den, in de 'normale' politiek, is het scheppen van 
menselijke verantwoordelijkheid voor een aanvan
kelijk 'blind' gebeuren een centrale taak van poli
tiek. Gebeurtenissen die we slecht en onacceptabel 
vinden, worden in verantwoordingsfora aan de 
orde gesteld - in parlement, pers en rechtszaal. 
Daar proberen we het aanvankelijk blinde, stemlo
ze, gebeuren te reconstrueren in termen van het 
handelen van personen of instanties die we op dat 
handelen aanspreken . Vervolgens geeft het forum 
zijn oordeel, waardoor noties van verantwoorde
lijkheid worden geijkt en bijgesteld. Uit de ontelba
re zaken waaraan we aandacht zouden kunnen 
geven, wordt bij de verantwoording een selectie 
naar voren gehaald . 2 

De constitutie geeft regels voor zulk een aan
spreekbaarheid. Echter, in een revolutie ontbreekt 
nu juist zulk een constitutie. Die moet gemaakt 
worden. Maar hoe? Er is eigenlijk een metaconsti
tutie nodig die de totstandkoming van een constitu
tie reguleert. Bij afwezigheid daarvan zoekt men 
houvast in herinneringen aan processen van consti
tutievorming die min of meer goed afliepen . In die 

waarin hij een uiteenzetting geeft over 
de' sciences of recognïtion'. 
2. Herman van Gunsteren, Culturen van 
besturen, Amsterdam: Boom, 1994, 
pp. 52 -68 . 
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herinneringen vinden we het volgende model: een 
document waaromheen zich publiek debat concen
treert en waarover een beslissing wordt genomen 
die opgevat kan worden als een authorisatie door 
het volk, door we the people. De revolutie die leidde 
tot de constitutie van de United Statesis hier exem
plarisch.l 

Een periode van revolutionaire politiek heeft in 
vergelijking met normale politiek een aantal ken
merken. Ten eerste spelen geweld, het dreigen met 
geweld en het creëren van voldongen feiten door 
gedurfde actie een bepalender rol dan in stabiele 
tijden . In tijden van 'normale' politiek is de set van 
legitieme politieke actoren beperkt en bekend. In 
tijden van revolutionaire politiek blijken voorheen 
niet-politieke actoren, zoals plantagebeheerders 
Qelferson), toneelschrijvers (Have!) en voorman
nen op een werf (Walesa), tot hun eigen en ander
mans verbazing plotseling midden op een politiek 
toneel te staan. Zij krijgen bepalende invloed op de 
loop der geschiedenis. Naast andere soorten daden 
en andere actoren zijn er ook andere ideëen. Dit 
is begrijpelijk, want de oude schema's voldeden 
immers niet meer. Maar in plaats van volledig nieu
we ideëen, waarvan men zou verwachten dat ze de 
functies die de ou9-e niet meer kunnen waarmaken 
zouden vervullen, vinden we een intensiefleenver
keer. Men leent zwaar van het verleden, kleedt zich 
als romeins senator en laat zich benoemen tot con
sul (Napoleon). Men probeert vernieuwing te ver
wezenlijken door regeneratie, door terug te gaan 
naar de bronnen van een minder gecontamineerde 
tijd. Men leent ook zwaar van het heden, bijvoor
beeld door ideëen en adviezen uit andere landen te 
gebruiken. In Zuid Afrika leert men, via Arend 
Lijphart en anderen, van de Nederlandse ervarin
gen met consociationele democratie. Soms haalt 
men op centrale posities personen binnen die uit 
een ander land komen. In de lokale raden in 
Frankrijk werden direct na de revolutie van I 7 8 9 
vaak vreemdelingen gekozen die contacten met 
Parijs en het gebeuren elders in de wereld hadden. 4 

De vreemdelingen zijn so betweens, mensen die 
zowel binnen als buiten zijn, zoals de onmisbare 
adviseur, de interim manager of de Corsicaan in 
Frankrijk. De noodzaak om te vertrouwen op zulke 

3. Zie hiervoor Bruce Ackerman, We the 
people, Cambridge Mass : Harvard 
University Press, 1 99 1 en idem The 

juture rifliberal revolution, New Haven: 
Y ale University Press, 199 2. Zie ook 
Hannah ArendtOn revolution, New 

inherent onbetrouwbare so betweens is kenmerkend 
voor revolutionaire situaties . Eng, opwindend en 
vernieuwend. 

Als we door de bril van deze herinneringen naar 
eigentijdse veranderingen in Europa kijken, wat 
zien we dan en wat zien we niet, niet goed of niet 
scherp? Geeft deze bril voldoende visie en hande
lingsoriëntatie? 

Constitutievormins in de Europese Unie 

Om een begin te maken met beeldvorming over 
constitutionele veranderingen in het Europa van nu 
hebben we een aantal Nederlandse publieke docu
menten als WRR rapporten, standpuntbepalingen 
van de Nederlandse regering en verschillende kran
ten bestudeerd. We bestuderen een periode van 
voorbereiding op de top van Amsterdam (gehou
den in I997) waarin deze nog ver genoeg weg ligt 
om niet als een verplichte hot topic de nieuwsvoor
ziening te beheersen (ongeacht dus of er iets te mel
den is of niet) . We laten de periode direct vooraf
gaand aan de top dus buiten beschouwing. Naast 
voor dit onderwerp belangrijke artikelen uit De 

Volkskrant, N Re-Handelsblad, Trouw, Het Financieel 

Dasblad en de Staatscourant die verschenen zijn tus
sen I993 en I996, hebben we, om vooringenomen
heid bij de selectie van artikelen te ondervangen, 
ook de gehele jaargang I 995 van Het Parool doorge
nomen. Op basis van dit onderzoekje proberen we 
de volgende vragen beantwoorden. Wordt de con
stitutie van de Eu gewijzigd? Voltrekken zich ver
anderingen die zozeer de kern van de verhoudingen 
in de Eu raken, dat er sprake is van een verandering 
van regime? Is er een publiek debat over een herzie
ning van de constitutie? De antwoorden op deze 
vragen zijn gebaseerd op Nederlands materiaal. Een 
vergelijkbaar onderzoek naar Spaanse bronnen is 
nog niet afgerond. Een voorlopige indruk is dat ook 
daar de resultaten in dezelfde richting gaan als dit 
artikel verderop zal aangeven. 

Als de Europese constitutie wordt vernieuwd, 
dan zou men verwachten dat dit gebeurt tijdens de 
in I 996 begonnen Intergouvermentele Conferentie 
(IGC). De IGC zou, zo was de bedoeling, meer 
worden dan een evaluatie van Maastricht. In de aan
loop naar Maastricht' 9 2 was namelijk met veel 

York: Viking 1965 . 
4· Lynn Hunt, Polities, culture, and class in 
the French revolution, Berkeley : University 
of Califomia Press, 1984, p. 18o en vol
gende. 
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kwesties die later, mede door de voortgaande ver
anderingen in Midden- en Oost-Europa, veel aan
dacht zouden vragen niet echt rekening gehouden. 5 
Veel meer dan de kwesties die op de agenda staan is 
er via de berichtgeving in de kranten over de 1 G c 
echter niet te lezen. De 1 G c 'leeft' niet in het 
publieke debat. Wel wordt er in de pers geschreven 
over de toekomst van de EU. Hoewel een groot 
deel6 van dit debat op de voor iedereen toeganke
lijke pagina voor ingezonden artikelen wordt ge
voerd, zijn het vooral columnisten, corresponden
ten en academici die hun visie geven. Via de kranten 
lijkt er in directe termen geen breed publiek debat 
tusssen burgers en politici en burgers onderling 
plaats te vinden over de Europese constitutie. 

Hoewel de officiële constitutievormende activi
teiten al met al bleekjes en zwak overkomen, is toch 
vol te houden dat constitutievorming thans in de Eu 
centraal staat. Dit wordt met name zichtbaar in het 
debat over toetreding van nieuwe leden uit Mid
den- en Oost-Europa. Hoewel daar niet gezegd 
wordt dat we 'de constitutie van de Unie moeten 
herschrijven', wordt er in indirecte termen wel 
over het wezen van de EU gesproken. De uitbrei
ding wordt niet als op zichzelf staand gezien, maar 
verbonden met vele andere kwesties. Aan de 
meningen en vragen die in het debat naar voren 
worden gebracht, is te zien dat men op zoek is naar 
een ni.euwe vorm voor de Unie. De deelnemers aan 
het debat geven, in de wijze waarop ze spreken over 
de uitbreiding, een blik op de Eu in de toekomst. 

Uit artikelen en documenten geven wij een 
bloemlezing van vragen die gesteld worden naar 
aanleiding van de uitbreiding, vragen die te maken 
hebben met de kern van de Eu. Is gelijktijdige ver
dieping en verbreding noodzakelijk? Is het beter 
eerst de Eu te verdiepen, door de besluitvormings
procudures en instituties aan te passen, en vervol
gens te verbreden? Is bij een verbreding verdieping 
niet meer haalbaar en nastrevenswaardig? Of zijn 
deze laatste drie vragen misplaatst omdat ze een 
niet bestaand verband tussen verbreding en verdie
ping suggereren? Moet de EU een meer inter-gou
vermenteel, federaal of supranationaal karakter 

hebben? Hoe houden we de EU bij elkaar? Kan het 
beste gewerkt worden met één kerngroep die de 
toon zet of zijn kerngroepen georganiseerd per 
onderwerp beter? Wat zal er met de structuurfond
sen en het landbouwfonds gebeuren? Zullen de vei
ligheid en stabiliteit in Europa gebaat zijn bij een 
opname van de Midden- en Oosteuropese landen in 
de Eu? Zal het lidmaatschap deze landen stimuleren 
huidige conflicten op te lossen en te werken aan een 
vruchtbare democratie? Of haalt de EU met de 
Midden- en Oosteuropese staten conflicten over 
elkaars minderheden en grenzen binnen? 

Het is eigenlijk vreemd dat deze uitbreiding 
zoveel vragen oproept naar het wezen van de Eu. 
De EU is immers een soort 'zwaan-kleef-aan', 
waarbij toetreding van nieuwe leden een aangele
genheid van normale politiek is. Volgens het Ver
drag van Rome ( 1 9 57) staat toetreding open voor 
alle landen die Europees zijn en de idealen delen. In 
de praktijk hangt toetreding vooral af van het vol
doen aan criteria. Dit open karakter was te zien bij 
de recente uitbreiding van de Eu met Zweden, 
Finland en Oostenrijk. Die gaf binnen de Eu geen 
aanleiding tot een fundamentele discussie. De uit
breiding naar het oosten is problematischer. Her
haaldelijk wordt gewezen op een verandering van 
het karakter van de Unie die de uitbreiding zou 
meebrengen7. 'De Europese samenwerking wordt 
onder de loep genomen ( ... ) vooral omdat de Eu 
een ander karakter gaat krijgen als in de toekomst 
Oosteuropese landen( ... ) toetreden. ' 8 

De mogelijke uitbreiding van de EU met de sta
ten in Midden- en Oost-Europa heeft de constitu
tionele problemen van de Eu niet geschapen, maar 
ze wel acuter gemaakt. De uitbreiding heeft als een 
'trigger' gewerkt om problemen die al bestonden 
centraler op de agenda te zetten. Er is vaak zo'n 
concrete aangelegenheid nodig om problematische 
kwesties die jarenlang onder de oppervlakte kun
nen bestaan naar boven te halen. In de Eu is de uit
breiding een aanleiding om kwesties die er al lagen, 
of die door de steeds snellere beweging naar meer 
integratie ontstaan, scherper aan de orde te stellen. 
De discussie over de bestuurbaarheid en de finan-

5· Syp Wynia, 'Het vervolg op 
"Maastricht" komt jaren later', Het 
Parool, 2o/ 2/95, Alman Metten, 'Oost
Europa niet zo snel in Europese Unie', 
Trouw, 30/11/95 

op de 'Meningen' -pagina. 9/6/95, H.W. Sandberg 'In een veran
derende wereld (slot)', Het Parool, 

6. In Het Parool van 1995 staan 25 van de 
so artikelen over de toekomst van de Eu 

7. 'Spanje dwarsboomt uitbreiding EG in 
het geheel niet', Financieel Daablad, 
15/2/94-, Theo Koelé, 'Discussie uit
breiding Eu komt later', Trouw, 
1 2/9/94-, Syp Wynia 'Chirac zoekt rug
dekking bij Eu-leiders', Het Parool, 

si I0/95. H.W. Sandberg 'Een as die 
geen as is', Het Parool, 28/1o/95. 
8. 'Kok wil front van kleine Eu -staten ' 
Het Parool, 6/4-/95. 
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ciering van de Eu is bijvoorbeeld niet nieuw9. Wel 
is het opvallend dat deelnemers aan het publieke 
debat consequenties van de uitbreiding een promi
nente plaats geven in het pleidooi voor veranderin
gen in de instituties. Zonder een aanpassing van de 
instituties aan een grotere en gevarieerdere Eu zou 
volgens sommige deelnemers het voortbestaan 
ervan in gevaar komen 1 0. 

Via de uitbreiding van de Eu met de Midden- en 
Oosteuropese landen wordt zodoende over het 
karakter van de Eu in de toekomst gesproken. Hoe
wel niet zo benoemd is er wel een publiek debat 
over de Europese constitutie . Er is namelijk een de
bat over de wijze waarop de verhoudingen en spel
regels binnen de EU opnieuw vorm zullen krijgen. 

Micro-handelinoen en macro-visies: een verstoorde 

relatie 

Het grondig vernieuwen van een constitutie om die 
aan te passen aan veranderende eisen, zoals een gro
tere Eu door de uitbreiding, is een groot project. 
Een constitutie wordt door vele mensen gezamen
lijk gemaakt. Om meer inzicht te verkrijgen in de 
aard van constitutievorming in de EU van nu, 
maken we een onderscheid tussen micro en macro, 
tussen een macro-project van constitutionele ver
nieuwing dat zich moet voltrekken via een reeks 
micro-handelingen van een groot aantal betrokke
nen . 

Micro handelingen zijn praktisch en lokaal. 
Menselijk handelen speelt zich, wat de ruimere . 
effecten en betekenis ervan ook mogen zijn, altijd af 
op het micro-niveau van de leefwereld naar mense
lijke maat. Het bereik van micro-handelingen is 
daardoor in eerste instantie beperkt. Het kan voor
komen dat micro-handelingen resulteren in een 
macro-uitkomst die ook als een handeling kan wor
den opgevat (bijvoorbeeld de uitslag van een stem
ming waarbij wetgeving wordt vastgesteld). Een 
constitutie zorgt er, naast andere instituties, voor 
dat de micro-macro verbinding betrouwbaar is. 

Het onderscheid tussen micro en macro wordt 
onder anderen gemaakt door Herhert Sirnon in zijn 
theorie van 'bounded rationality' 1 1. Omdat het 
grote doel ver weg ligt en moeilijk te zien is, wordt 

de weg naar het doel toe verdeeld in subdoelen. 
Met de subdoelen is makkelijker om te gaan, omdat 
die deel uitmaken van de leefwereld van de actor. 
Het stukje is in tegenstelling tot het grotere doel 
wel te (over)zien. De subdoelen en het grote doel 
zijn, met name in organisaties, doorgaans wel met 
elkaar verbonden. Het kan echter voorkomen dat 
uit een veelheid van micro-handelingen geen 
herkenbare macro-handeling ontstaat, dat de 'ge
dachte' verbinding in werkelijkheid niet blijkt te 
bestaan. 

In een periode van constitutievorming is het risi 
co van blijven hangen in micro-handelingen groot. 
Voor het maken van een verbinding tussen micro
en macro-niveau is immers nu juist een constitutie 
nodig. Een constitutie geeft bijvoorbeeld aan hoe 
vanuit een reeks micro-handelingen een wet tot 
stand komt. Wie mag wat doen, welke procedures 
moeten gevolgd worden en wanneer is er wel of 
niet een besluit genomen. Een functie van de con
stitutie is om op betrouwbare wijze micro-hande
lingen om te zetten in legitiem collectief handelen 
op macro-niveau. De constitutie staat normaliter 
niet ter discussie, die is er en wordt gevolgd. Dit 
kader van regels staat nu juist in een periode van 
constitutievorming op losse schroeven. De actoren 
hebben het idee dat de oude constitutie niet past en 
proberen allerlei nieuwe combinaties uit. De con
stitutie, die aangeeft op welke wijze een legitiem 
besluit wordt genomen, wordt zelf ter discussie 
gesteld. Het kader voor de micro-handelingen is 
problematisch geworden. In een constitutievor
mingsproces is, per definitie, onduidelijk hoe van
uit micro-handelingen een legitieme macro-hande
ling kan ontstaan. Problemen in de verbinding tus
sen micro en macro zijn daar dus normalerwijs te 
verwachten. 

In de praktijk van het debat rond Europa vinden 
we deze verwachting bevestigd. Een deelnemer aan 
het debat geeft bijvoorbeeld kritiek op een geza
menlijke openbare brief van Kinkel en Juppé: 'Een 
overvloed aan woorden, onterechte zelfvoldaan
heid, gebrek aan ook maar enige aanduiding van 
wat al die fraaie bedoelingen voor de praktijk bete
kenen . Steeds opnieuw wijken de schrijvers uit naar 

9· Jonathan Eyal, 'Een Unie zonder 
Oost-Europa is niet Europees' N RC, 

11 /2/94, EG-redactie, 'Oost-Europa 
zet extra druk op verbouwingsplannen 
Eu ', Financieel Dagblad, 9/ 3194· 
1 o. Femand Herman, 'Signposts toa 

point of departure ', in : Does Europe need 
a consti tution, The Philip Morris lnstitute 
for public policy research, juni 1996, p. 
2 3 en 2 7, toespraak Leo Tindemans tij 
dens PvdA Eurodelegatie conferentie 15 
juni 1996. 

1 1. Herhert A. Simon, Reason in human 
qffairs, Oxford: Blackwell, 198 3, p. 19 
en idem Models '![ my l!fe, New Y <?rk: 
Basic Books, 1991, p. 8 3. 
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mogelijk te volgen procedures, met volledig voor
bijgaan aan de mogelijke inhoud van de beslissingen 
waartoe die prachtige procedures moeten leiden' 1 2

• 

De woorden waarmee Kinkel en Juppé ideeën en 
visies weergeven zijn volgens dit citaat niet verbon
den met wat ze in de praktijk betekenen. Op een 
lager, praktischer niveau komen de politici niet ver
der dan procedures. Het praten over procedures is 
niet verbonden met de grote, algemene ideeën, laat 
staan met het daadwerkelijk verwezenlijken daar
van. 

In het publieke debat tussen de politici die zich ver
antwoordelijk achten voor de ontwikkeling van de 
Eu blijkt van een effectieve relatie tussen micro en 
macro vaak geen sprake te zijn. De micro-handelin
gen die in de media worden gepresenteerd lijken 
beperkt te blijven tot procedures, waarover door 
de politici inderdaad veel wordt gezegd. Een voor
beeld biedt de discussie rond de toetredingsonder
handelingen. In 1995 zijn in Het Parool zestien arti
kelen gewijd aan de vraag wanneer en met welke 
snelheid de uitbreiding zou plaats moeten vinden. 
Na een aantal maanden met elkaar hierover gepraat 
te hebben, besloot men op de Top van Madrid'3, 
dat de onderhandelingen met alle landen die het lid
maatschap hebben aangevraagd zouden beginnen 
zes maanden na afloop van de 1 G c die in maart 1996 

in Italië begonnen is. Door het aangeven van een 
procedure en het noemen van een tijdstip, zes 
maanden na afloop van de IGC, hebben de politici 
eenvoudig een termijn aangegeven, maar verder 
inhoudelijk geen zoden aan de dijk gezet. 

Als in een uitzonderlijke situatie de actoren vast
lopen en niet in staat zijn om uit hun micro-hande
lingen een macro-handeling te creëren, ontstaat er 
behoefte aan een leider die zegt wat het grote doel 
is en wat er moet gebeuren, die de impasse van het 
niet kunnen (samen)handelen doorbreekt. Er is bij 
hem/haar doorgaans geen sprake van omvattende 
rationaliteit maar veeleer van een on s'enaaae et puis 

on voit, van iets doen en hopen dat het goed komt, 
zonder alle consequenties en voors en tegens te 
kennen. Dit betekent dat er risico genomen wordt. 
Leiderschap zorgt ervoor dat door het uitspreken 
van een groter doel de micro-handelingen zich hier-

12. H.W. Sandberg, 'Europeesgewau 
wel',HetParool,I9/•/95· 
1 3. Syp W ynia 'Kohl toonde zich in 
Madrid leider van Europa', 

naar richten en er uiteindelijk toch nog een macro
handeling ontstaat. 

Een voorbeeld van het resultaat van zulk enga
gement is de Duitse eenwording. Na de val van de 
muur maakte Kohl aan iedereen duidelijk, dat dit 
het moment was om West- en Oost-Duitsland één 
land te laten worden. Hij wist gebruik te maken van 
de kracht van de tijdelijke euforie over een positie
ve nabije toekomst. De kans was groot dat door een 
combinatie van micro-handelingen en het gebruik 
maken van de 'geëigende' procedures - mochten 
die er zijn voor zulk een historische gebeurtenis -
er nog steeds twee Duitslanden zouden zijn. Kohl 
had slechts een idee van wat de Duitse eenwording 
in zou houden en besloot zonder een alles omvat
tend overzicht zich op deze visie te richten. De ver
woording van een macro-visie door Kohl gaf rich
ting aan de micro-handelingen. 

Ook de huidige Europese ontwikkelingen herber
gen de mogelijkheid van iets moois, althans van een 
historische doorbraak. Om die te verwezenlijken is 
echter visie noodzakelijk, opdat men niet in de 
micro-handelingen blijve hangen. Soms wordt een 
visie gegeven op deze historische mogelijkheid, 
maar deze slaat onvoldoende neer in gecoördineer
de micro-handelingen, zoals bij de Duitse eenwor
ding wel het geval was . Kohl heeft een duidelijke 
uitspraak gedaan over de historische kans die er nu 
ligt voor Europa. Net als toen bij de val van de 
Muur en de Duitse eenwording, zou nu het mo
ment voor de Europese eenwording zijn. 'Ik geloof 
niet dat de kans op de Europese eenwording binnen 
afzienbare tijd terugkomt, als wij haar nu laten ver
strijken. Het is een historisch tijdstip - wij moeten 
nu handelen!'. '4 Het is opvallend dat het pleidooi 
voor actie van Kohl niet wordt opgepakt in het 
publieke debat en evenmin het micro handelen van 
politici die zich met Europa bezig houden effectief 
vermag te coördineren. 

Het zijn vooral de in verhouding kleinere pro
blemen waar politici onderling in de openbaarheid 
over discussiëren. In de Tweede Kamer is uitge
breid gepraat over de kwestie of Nederland nu wel 
of niet ten bate van een beter functioneren van de 
Europese Commissie het recht op een 'eigen ' com-

HetParool, •8 / 12/95· 
14. Heirnut Kohl, 'Laten we van Europa 
een stabiel huis maken', 
Het Parool, 2 3/ 5/ 95. 
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missaris zou moeten afstaan 1 5. Dit lijkt weinig te 
maken te hebben met de grote vragen uit een con
stitutioneel debat. Maar laten we niet te snel oorde
len. Immers, een goede reden voor het uitvoerig 
bespreken van een schijnbaar marginale kwestie ligt 
in het inzicht, dat alle menselijk handelen zich nu 
eenmaal op micro-niveau afspeelt. Een visie op bij
voorbeeld de toekomst van een grotere Eu is moei
lijk rechtstreeks te bespreken. Vaak zal een klein 
stukje als het wel of niet afstaan van het recht op een 
eigen commissaris eruit gelicht worden. Micro 
staat dan model voor macro. Het micro-niveau 
maakt het mogelijk om het macro-niveau te bespre
ken en macro-standpunten op micro-niveau uit te 
vechten. Zo'n behandeling van macro-zaken via 
micro-discussies is normaal in de politiek en accep
tabel zolang de verbindingen tussen schijnbaar mar
ginale kwesties en het grotere vanzelfsprekend zijn. 
Maar als deze verbindingen als onbegrepen en wil
lekeurig wisselend worden gezien, dan worden de 
micro-discussies ongeloofwaardig en de macro-uit
spraken vrijblijvend geneuzel. 

Wel rif aeen revolutie? 

In het voorgaande bezagen we de huidige verande
ringen in de Eu in termen van het standaardmodel 
van revolutionaire constitutievorming. Door deze 
bril kijkend wordt het beeld er bepaald niet scher
per op. Dat we met constitutionele veranderingen 
te maken hebben is inmiddels duidelijk, maar zijn 
die revolutionair? Waar zijn het wapengekletter, de 
opgewonden menigtes, het leiderschap en de crea
tieve euforie die vaak gevolgd wordt door terreur? 
Die aspecten van revoluties zijn er (nog) niet. Maar 
andere zijn er wel. We hebben te maken met veran
deringsprocessen in de ordening van het publieke 
leven waarbij we de grond onder onze voeten voe
len bewegen, als teetonische platen die slechts een 
beetje verschuiven maar wel tot een aardbeving 
kunnen leiden. We verkeren in een situatie waarin 
het besef heerst dat we ons niet kunnen permitte
ren op de oude voet verder te gaan. Ook staan de 
regels die het (hoogst ernstige) 'spel' van overgang 
naar een nieuw regime zouden moeten reguleren 
zelf niet vast. 

De politieke veranderingen in de Eu zijn in het 

15. 'Kamer eist behoud Euro-commissa
ris',HetParool, 27 / 10/ 95, 'Coalitie 
oneens over Unie. Kamermeerderheid 
voor behoud eigenE u -commissaris', 

schema van óf revolutionaire politiek óf normale 
politiek niet goed in te passen. Zij vertonen ken
merken van beide soorten van politiek bedrijven. 
Daardoor geeft dit model voor de huidige ontwik
kelingen in de Eu ook vaak geen adequate oriënta
tie. In het volgende memoreren we, stellenderwijs 
en zonder uitgebreide bewijsvoering, een aantal 
punten waarop de Eu realiteit en het standaardmo
del niet samengaan. 

In de Eu vinden we grondige wijzigingen in de 
verhoudingen (zoals het inleveren van soevereini
teit en de tucht van toenemend open markten) die 
we als revolutionair kunnen bestempelen. Maar 
deze wijzigingen worden door 'normale' politici en 
ambtenaren voltrokken. Het is opvallend dat de 
constitutie wordt gemaakt door de normale, geko
zen politici als Kok, Van Mierlo, Chirac en Kohl. In 
de Eu zijn geen mensen als Madison, Ha vel, Walesa 
of Mandela opgestaan. De 'normale' politici hande
len echter op een wijze die niet normaal is of zou 
behoren te zijn in democratische, rechtsstatelijke 
landen. Het beeld doemt op van Europese leiders 
die bij de haard zitten, ambtenaren die confereren 
met collegaspecialisten uit andere landen, zonder 
gestoord te worden door de eisen van democrati
sche openbaarheid en verantwoording. De burgers 
kunnen in de kranten lezen wat de politici naar _bui
ten wensen te brengen op de persconferentie na af
loop van een bijeenkomst. 

De toegankelijkheid van het Europese besluit
vormingsproces voor andere actoren dan de nor
male is eerder minder dan die vroeger op het natio
nale niveau was. Politieke partijen en burgerschap, 
de instituties die ruimere toegankelijkheid en de 
vorming tot effectieve nieuwe actoren mogelijk 
maakten, zijn op Europees niveau een schijnreali
teit. 

De politieke actoren op het Europese toneel 
leren weinig van buitenstaanders of van elkaar. 
Veeleer zijn zij erop uit om hun eigen nationale stijl 
van politiek bedrijven aan anderen op te leggen. 

Er is geen sprake van een gericht publiek debat 
rond enkele cruciale kwesties en een voorliggend 
document van een constitutie. Er is een veelheid 
van voorstellen in omloop waar in het openbaar 
weinig over gediscussieerd wordt. De 1 G c is na de 

Het Parool 15/ 11 / 95, Henk Bouwmans, 
'Niet te veel heil van EU verwachten', 
Het Parool, 16/ 11/95. 
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openingsflits geheel uit het nieuws verdwenen om 
pas rond de top van Amsterdam in de 'verplichte' 
opwinding daaromheen zo hier en daar weer 
genoemd te worden. Als de geschiedenis zich al 
voltrekt op officiële bijeenkomsten als de IGC, dan 
zijn de media er toch niet bij om die voor ons pre
sent te maken. De media en daardoor de tv-kijken
de burgers waren er wel bij toen Jeltsin Gorbachev 
toevoegde 'Lees dit' en ze zijn erbij in Zuid-Afrika. 

En van de top van Amsterdam in 1997 kan veel 
gezegd worden, maar niet dat dit de finale uitkomst 
van een lang debat was waarin de tekst van een 
openbaar bediscussieerd document definitief werd 
vastgesteld. Weinigen lezen het Verdrag van 
Amsterdam en zij die dat wel doen zien dat daarin 
veel wordt doorgeschoven en weinig wordt vastge
legd. Uit de aard van de tekst zelf is niet op te 
maken dat het om een constitutioneel document 
zou gaan. 

Een revolutie is een spannende periode, waarin 
een burgeroorlog of een dictatuur tot de mogelijk
heden behoort. Er lijkt geen dreiging van een bur
geroorlog te zijn in de Eu. Of toch wel in de vorm 
van terrorisme, niet enkel in de oude vorm, maar 
bijvoorbeeld ook in informatienetwerken, extreem 
rechts en de nieuwe maffia's? Er lijkt niets aan de 
hand te zijn, totdat men beseft dat de no ao areas, de 
gebieden waar het bestaande gezag niet kan komen, 
zich uitbreiden en nieuwe zich vormen. De inrich
ting van Amsterdam tijdens de top gaf een omge
keerde no ao area te zien - aanzienlijke delen van de 
stad waren door hekken en versperringen afgeslo
ten, uitsluitend toegangkeiijk voor gezagsdragers 
en de media, niet voor de burgers. Er is geen drei
ging van dictatuur - of toch wel? De verborgen dic
tatuur van de EMumet zijn toelatingscriteria en de 
afkalving van democratie en openbaarheid door 
vertrouwelijke topontmoetingen maken toch 
onrustig. 

De Eu lijkt meer op een hofhouding zonder 
koning dan op een republiek . Er wordt gemanoeu
vreerd en gekonkeld, terwijl de eerlijke afwisseling 
van regeren en geregeerd worden buiten de 
Europese paleizen plaatsvindt, namelijk binnen de 
(voormalige) nationale democratieën. 

W e. vinden in de Eu het engagement (geen weg 
terug) dat kenmerkend is voor revolutionaire situ
aties - maar in de vorm van 'de klok stilzetten' (een 

fictie met tijdmeting in de plaats van een eed op 
de kaatsbaan die de Franse revolutie inluidde), 
'Europa 92' en andere slogans. Er heerst bovendien 
de intentie om alle consequenties te overzien en te 
kwantificeren . Dit is een intentie die in een echt 
revolutionaire situatie misplaatst is. Daar kunnen 
alleen diegenen tot handelen komen die bereid zijn 
voor bepaalde waarden 'te gaan', ook als succes niet 
is verzekerd. Zonder gevoel voor avontuur en rich
tinggevende overtuigingen is effectief politiek han
delen daar niet te verwezenlijken. 

In het licht van bestaande begrippen omtrent 
constitutievorming in situaties van revolutionaire 
regimeverandering is wat er thans in de Eu gebeurt 
een anomalie, verbazend: een onzichtbare constitu
ante (rGc), normale politici die op niet-normale 
wijzen politiek bedrijven, geen dictator maar wel 
een dictatuur van de 'onvermijdelijke' ontwikke
lingen, geen openlijke burgeroorlog maar wel een 
toename van no ao areas. Om dit nieuwe, dat niet 
past in bestaande concepties van revolutionaire 
constitutievorming, te begrijpen zullen we nagaan 
in hoeverre de moderne standaardopvatting van 
revolutionaire constitutievorming aan revisie of 
vervanging toe is . We zullen aansluiting zoeken bij 
noties over constitutionalisme van vóór de moder
ne tijd. 

Een andere notie van constitutievorminB 

Onder verhoudingen van normale politiek verloopt 
de verbinding tussen het alledaagse leven en de 
politieke thematisering, tussen private troubles and 

public issues ' 6 , langs bekende kanalen van verkiezing 
(wilsvorming) en onderzoek (feiten verzamelen). 
In overgangsperiodes als de huidige laten die ver
bindingen ons op onverwachte en soms cruciale 
momenten in de steek. De verbindingen geven 
geen duidelijkheid, of doen zich daar voor waar we 
ze niet verwachten. Ze geven soms onevenredige 
invloed aan sommige micro-handelingen, bijvoor
beeld van degenen die het hardst tegen een deur 
drukken of die het Tv station bezet weten te hou
den. Invloeden die onder normale politieke om
standigheden legitiem en beslissend zijn, worden 
soms geheel buiten spel gezet. In zulk een tijd wor
den de normale regeerders keer op keer voor ver
rassingen gesteld. Ze krijgen te maken met gebeur
tenissen die hun koers doorkruisen maar in hun 

16 . C. Wright Mills, The sociological 
imagination, New York: Oxford 
University Press, '959· 
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normale ordeningsschema's niet waren voorzien . 
Zij krijgen te maken met oos, De Ongekende 
Samenleving'7. 

Een dergelijke verwarring is een teken dat we in 
een overgangsfase zijn aangeland waarin wat vroe
ger normaal was niet meer opgaat. We hebben ech
ter gezien dat die overgangsfase, voorzover het 
althans de Eu betreft, ook niet zonder meer als 
revolutionair is te kwalificeren. De ontwikkelingen 
van de Eu zijn een mengsel van het normale en het 
bijzondere, zonder dat dit bijzondere als onderdeel 
van een revolutionair proces kan worden gezien. 
Hoe moeten we het proces van constitutievorming 
in de Eu, dat onmiskenbaar aan de gang is, dan wel 
plaatsen? Om tot een antwoord op deze vraag te 
komen zullen we in het volgende twee dingen 
doen. Eerst proberen we de aard van de overgangs
tijd waarin we leven wat preciezer te bepalen. 
Daarna zullen we bezien of we een notie van consti
tutievorming kurmen vinden die beter dan het stan
daardmodel past bij de huidige overgangssituatie in 
Europa. Als de werkelijkheid niet in je model past, 
dan kan je ook je model verrijken of veranderen. 
Als het raamwerk van natiestaat en moderniteit 
onbetrouwbaar wordt of vervluchtigt, dan komt de 
notie van revolutionaire constitutievorming, die op 
dit raamwerk voortbouwt, in de lucht te hangen en 
is het tijd voor een conceptuele verandering, voor 
een andere visie op constitutievorming. 

De overgang die we meemaken wordt wel aan
geduid als van modern naar post-modern of naar 
reflexief modern. De moderne tijd dat is de tijd van 
na de Franse revolutie, van verlichtingsprogramma, 
eenheid van rechtsstelsels binnen de nationale staat, 
iedereen naar school, één taal spreken in één land. 
Het is de periode waarin men zei: we kurmen het 
wel eens worden als we rustig de feiten onderzoe
ken, de meningen op een rijtje zetten en dan via een 
behoorlijke besluitvormingsprocedure onze koers 
bepalen. De gedachte dat je met je verschillen om 
kunt gaan in alle redelijkheid, omdat je toch een 
notie van rationaliteit en redelijkheid met elkaar 
deelt. De postmodernen constateren dat zowel in 
theorie als in praktijk zo'n gedeelde rationaliteit er 
eigenlijk niet meer is. Dat mensen tegen elkaar zeg
gen: mijn rationaliteit is de jouwe niet, of: mijn cul-

tuur is de jouwe niet. Reflexief modern is een iets 
andere term die verwijst naar het gegeven dat je 
niet maar ongelimiteerd door kunt gaan met produ
ceren en rationaliseren aangezien ook gevolgen 
daarvan bij jou terugkomen en je productie en 
rationalisering verstoren. Als je produceert dan heb 
je afval en dat afval daar moet je wat mee doen. Ben 
je heel succesvol in het bouwen van auto's en 
wegen en maak je die auto's goedkoper dan krijg je 
files op de wegen ' 8 . Het maken van krachtige kern
wapens noopte, vanwege de vreselijke gevolgen 
van gebruik ervan, tot overleg over vreedzame 
coëxistentie. 

Op politiek-staatkundig niveau openbaren over
gangsverschijnselen zich in een crisis of zelfs het 
einde van de natie-staat. De laatste drie eeuwen 
leefden we in een wereld van natie-staten. Het 
bepalende idee was dat van territoriaal gezag, soe
verein naar binnen en onderling door soevereine 
staten bij elkaar erkend. De natie-staat was voor 
ons fundamenteel. Zij vormt het kader voor waar
nemen, organiseren en ruziemaken. Wanneer we 
bijvoorbeeld sociologie gaan bedrijven, dan hebben 
we het over een samenleving. Bijna altijd is dat de 
nationale samenleving, behalve bij kleine landjes als 
Luxemburg of Monaco. 

Het raamwerk van de natie-staat, dat vroeger 
een vaste ordening was, is aan het ontrafelen. Dit 
impliceert niet dat de natie-staat verdwijnt, maar 
wel dat zij haar bepalende positie verpest. De natie
staat kan wel blijven bestaan net zoals de rooms
katholieke kerk na de reformatie is blijven bestaan: 
wel aanwezig maar niet meer dominant in de chris
telijke wereld, niet meer het exclusief ordenend 
principe. Maar waarheen gaan we dan? Dat weet 
niemand. We weten wel wat niet meer gaat, maar 
niet wat de toekomst zal brengen. We zitten ty
pisch in een overgangsfase waar het diverse kanten 
op kan gaan. Om de aard van die overgangsfase te 
begrijpen gaan we terug naar de tijd dat de staat 
begon te ontstaan. 

Men heeft zich eindeloos het hoofd gebroken 
over hoe nou uit de feodaliteit en christelijke 
wereld van de vroege middeleeuwen de natie-staat 
heeft kunnen ontstaan. Geen van de verklaringen of 
antwoorden die men op deze vraag heeft gegeven is 
eigenlijk bevredigend. Hoe komt dat? Doordat men 

1 7. Herman van Gunsteren & Edith van 
Ruyven, Bestuur in de onaekende samen
levina, Den Haag: Sdu uitgeverij, 
'995.18. Ulrich Beek, die de term 

reflexieve moderniteit geïntroduceerd 
heeft, zegt dat de staicingsvorm van de 
reflexief-moderne maatschappij niet de 
werkstaking is, maar de file. Nou, die 

hebben we her en der . Ulrich Beek, Die 
Eiflnduno des Politischen: zu einer Theorie 
riflexiver Modernisieruna, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1993, p. 164. 
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er een fase heeft uit gelaten. Men heeft keer op keer 
geprobeerd de oorzaken van het ontstaan van de 
staat in de voorafgaande periode aan te wijzen. Die 
blijken niet te vinden. Waarom niet? Omdat er een 
tussenfase is waar allerlei andere vormen geweest 
zijn die geconcurreerd hebben. Hoe kunnen we ons 
die voorstellen? Voor een antwoord gaan we te 
rade bij een onderdeel van de evolutietheorie, de 
theorie van punctuated equilibrium '9. Die theorie 
verklaart waardoor er periodes zijn waarin er in de 
evolutie heel snelle ontwikkeling is, periodes die 
alterneren met lange periodes van stabiliteit. Als 
een soort in een omgeving leeft en daarin functio
neert, dan houdt die als het ware een plaats bezet. 
Een soort die zich niet teveel uitbreidt en zijn 
omgeving niet helemaal uitput kan lang blijven 
bestaan. De soort bezet een niche en is in evenwicht 
met de omgeving. Soms gebeurt er iets waardoor 
dat evenwicht verstoord wordt. Dat kan zijn een 
gebeurtenis van buitenaf, zoals de inslag van een 
grote komeet waardoor het klimaat verandert, of 
een te uitbundige interne ontwikkeling, waardoor 
de voedende omgeving wordt uitgeput. Sommige 
soorten verdwijnen dan, wat betekent dat er in die 
omgeving plaatsen open komen. Die plaatsen kun
nen door voorheen perifere soorten worden inge
nomen. Er kan van alles gebeuren. Allerlei soorten 
ontwikkelen zich, nemen verschillende plaatsen in; 
die gaan dan vervolgens concurreren met elkaar; 
sommige verdwijnen en andere blijven over en 
worden dominant in een nieuwe stabiele periode. 

In dit perspectief kunnen we ook naar de middel
eeuwen kijken20 , de periode van 1050 tot 1400, 

een heel interessante periode waarin enorm veel 
gebouwd is en de moderne staat zich ging vormen. 
Wie in Frankrijk reist vindt veel kerken waarvan de 
bouw rond 1 1 oo is begonnen. Veel steden zijn er 
gesticht in die tijd. Er is een enorme toename van 
handel geweest. De stichting van steden en de enor
me opleving van de handel, dat alles paste niet meer 
in de lokale feodale verhoudingen en het paste ook 
niet in het regime van de kerk. 

Als we die middeleeuwse ontwikkeling vergelij 
ken met de theorie van het punctuated equilibrium, 
dan is de gebeurtenis (komeetinslag) die aan het 

'9· Stephen Jay Gould, Eight little 
piggies, London: Jonathan Cape, 1993, 
p. 277, en Wondeiful l!fe, New York: 
Norton, 1989. 

voortbestaan van het oude evenwicht (feodaliteit, 
Kerk) een einde maakte de enorme toename van 
handel. Allerlei vormen van publieke ordening zijn 
in de overgangsperiode die we middeleeuwen noe
men tot ontwikkeling gekomen. Bijvoorbeeld de 
Hanzesteden. Dit was een niet-territoriale organi
satie die wel publieke macht uitoefende. De Hansa 
voerde oorlog, inde belastingen en verzekerde de 
juridische binding door contracten. De organisatie 
van Hanzesteden is in de zeventiende eeuw uitein
delijk verdwenen. In Italië is een andere variant te 
zien, namelijk die van zelfstandige steden, zoals 
Florence en Venetië die enorm rijk waren. Daar
naast had je sommige gevallen, zoals Frankrijk, 
waar de koning via allerlei coalities uitkwam bij de 
vorming van een staat met één gezag, dat zich als 
het ware boven de partijen stelde (wat in de 
Italiaanse steden niet het geval was, daar was de 
macht in partijdige handen van de ene of de andere 
groep) . Drie heel verschillende vormen die met 
elkaar concurreerden en waaruit door allerlei oor
zaken uiteindelijk de territoriale staat als winnaar 
oprees . 

Waar we op willen wijzen, is dat aan het begin 
van die fase van overgang, waar de enige zekerheid 
was dat het oude niet meer opging, een diversiteit 
van vormen ontstaat. Van (stabiel) oud naar (sta
biel) nieuw loopt geen rechte weg, geen lineaire 
causaliteit. Degene die toch langs zo'n lijn probeert 
te voorspellen 'waar we heen gaan' kan blijven gis
sen tot hij blauw ziet. En hetzelfde geldt voor dege
ne die langs zo'n mono-lijn de wordingsgeschiede
nis van de moderne staat probeert te reconstru
eren. Er zijn dus drie fasen. In de eerste fase wordt 
duidelijk dat de oude structuren niet meer opgaan, 
dat men daar uit barst. In de tweede fase ontwikkelt 
zich diversiteit, zoals in zo'n fase in de evolutie 
waarin allerlei soorten ontstaan. Als derde komt 
dan de fase van het selecteren uit die diversiteit. Uit 
de concurrerende vormen komen één of meer win
naars, blijvers, naar boven. Naar ons oordeel bevin
den we ons thans aan het begin van zo'n tweede 
fase. Dat is een fase van inventio, van uitvinding, 
van dingen uitproberen en combineren, van vor
ming van nieuwe coalities. Het oude gaat niet meer 
en het nieuwe dat moeten we doen. 

2 o. We volgen hier Hendrik Spruyt, 
The sovereign state and its competitors, 
Princeton: Princeton University Press, 
1 994· 
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In het voorgaande hebben we gesuggereerd dat we 
leven in een overgangstijd, waarin de natiestaat niet 
meer het dominante referentiekader vormt en 
waarin een diversiteit van arrangementen, groepe
ringen en coalities concurreren op het terrein dat 
we vroeger de publieke ruimte noemden. Maar so 

what?, wat heeft dit te maken met de vraag van dit 
essay naar het karakter van de Europese constitutie
vorming? Wel, de notie van constitutievorming, 
die we tot nu toe als vanzelfsprekend hanteerden, 
veronderstelt de natiestaat als dominant raamwerk 
van handelen en denken. Als die veronderstelling 
niet meer opgaat, dan kunnen ook bij de vanzelf
sprekendheid van die notie van constitutievorming 
vraagtekens worden gezet. 

Het standaardbeeld van constitutievorming is 
dat van een diversiteit aan initiatieven die als het 
goed gaat uitmonden in een trechter, waarin ze 
gereduceerd worden tot een klein aantal voorstel
len en uiteindelijk tot één voorstel waarover gede
batteerd wordt, waarop amendementen kunnen 
worden ingediend en waarover uiteindelijk wordt 
gestemd. Bij aanvaarding is er een constitutie in het 
kader waarvan er twee soorten publieke actoren 
zijn, te weten de burgers en de natiestaat. De een
heid van de constitutie berust op de erkenning van 
de gelijkheid van natiestaten en van de gelijkheid 
van de burgers. De constitutie wordt opgevat als te 
zijn gemaakt door we the people. Natiestaat, burgers 
en constitutie constitueren als het ware elkaar. 

Deze voorstelling van de gang van zaken, dat 
wisten de betrokkenen ook wel, is een ordening 
achteraf van een messy proces, een reconstructie van 
de geschiedenis door de winnaars. Deze recon
structie was echter een bruikbare fictie (fictie in de 
zin van een algemeen aanvaarde onwaarheid waar
door het handelen wordt geordend; zoals Sinter
klaas een fictie is). Thans werkt en overtuigt die 

fictie echter niet meer. V el en willen niet in de 
bovengenoemde trechter uitkomen en denken ook 
niet dat dit de enige optie is waardoor een oorlog 
van allen tegen allen vermeden kan worden. Velen 
willen geen Europese natiestaatachtige constitutie 
en zoeken ook geen consent van we the people daar
voor. Zij vinden hun thuis in andere ordeningen en 
groeperingen die ze niet ondergeschikt willen laten 
zijn aan die van een natiestaat. Ordeningen naar 
sender, cultuur, etnisch, en- ja ook - naar nationa
liteit (maar als één ordening naast andere). Deze 
ordeningen en groeperingen sluiten elkaar meestal 
niet uit, maar overlappen elkaar. De ervaring van 
multiculturaliteit, van multiple belonsinB, is internal 

to a culture 2 1 
• Dat wil zeggen de ervaring van over

lap speelt niet alleen in de periferie, rond de gren
zen van groeperingen en culturen, maar ook in het 
centrum daarvan. Dit geldt ook voor het - voor
heen soevereine - centrum van de natiestaat en ook 
voor de constitutie daarvan. 

Constitutievorming in zo'n tijdperk waarin de 
natiestaat niet meer het vanzelfsprekende orde
nings- en denkschema vormt, is niet een eenmalige 
act van we the people, maar voortgaande accommo
datie tussen diverse deels overlappende groeperin
gen. Deze constitutievorming schept niet twee 
exclusieve actoren op het publieke toneel, te weten 
de natiestaat en de burger, maar accommodeert 
tussen een diversiteit van actoren. Leidende begin
selen daarbij zijn culturele continuïteit, wederzijd
se erkenning en consent van al die actoren 2 2 • Deze 
notie van constitutievorming is bekend uit de mid
deleeuwen, uit het tijdperk waarin de moderne 
staat ontstond maar nog niet domineerde. Als we 
deze notie hanteren ten aanzien van Europa nu, dan 
begrijpen we een aantal verschijnselen die bezien 
door de bril van constitutievorming door we the 

people anomalieën waren. 

21. James Tully, Stranae multiplicit.y: 
constitutionalism in an aae '!! diversit.y, 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995, p.IJ. 
22.0.c.p.14o . 
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De politiek van 
respect Solidariteit 

anders bezien 
Werk, redeneren velen, is 
aangenaam en schenkt vol-

acht te werken en zodoen
de een bijdrage aan het stel
sel van sociale zekerheid doening. Allen die zo 

gelukkig zijn een baan te 
bezitten, zijn er trots op en 
beleven er plezier aan. In 
de praktijk echter is werk 
dikwijls vervelend, zwaar, 

BAS VAN STOKKOM* te leveren. Sociaal-demo
craten menen daarom dat 
baanlozen streng maar 
rechtvaardig moeten wor-

Publicist en hoifdredacteur van 

Justitie1e Verkenninaen 

geestdodend en vernede-
rend. Wie aangenaam werk verricht behoort in 
feite tot een bevoorrechte groep. Als de meer for
tuinlijken die over luxe-baantjes beschikken af
stompend werk zouden verrichten, zouden zij dat 
zonder enige twijfel weerzinwekkend en slopend 
vinden. Maar toch houden velen uit deze groep vol 
dat het eervol en perspectiefvol is wanneer langdu
rig werklozen dat soort werk verrichten. 1 

Vooral sociaal-democratische beleidsmakers 
hoort men vaak deze boodschap verkondigen. 
Waarom wil deze elite - vaak nog sterker dan libe
rale of christen-democratische elites - sommige 
burgers dwingen arbeid te verrichten waarvan ze 
zelf afkerig zijn? Waarom dwingen ze bijstandmoe
ders werk aan te pakken uit een perspectiefloze sec
tor van de arbeidsmarkt zodat hun zorgtaken in het 
gedrang komen? 

De oorzaak zou wel eens gelegen kunnen zijn in 
de specifieke opvatting van solidariteit die sociaal
democraten huldigen. Volgens deze opvatting is 
solidariteit de uitkomst van een sociaal contract, 
gebaseerd op wederkerige rechten en plichten. Om 
in aanmerking te komen voor een uitkering is een 
tegenprestatie vereist ('voor wat, hoort wat'). Dit 
regime van wederkerigheid betekent dat mensen 
zoveel mogelijk beroepshalve in het eigen levens
onderhoud moeten voorzien. 

Om die redenen hebben sociaal-democraten 
nog altijd moeite met de bijstandswet. De bijstand 
herinnert teveel aan de 'niet-contributieve' liefda
digheidstraditie; de ontvangers lijken 'iets voor 
niets' te krijgen. Bovendien vloekt het feit dat velen 
gebruik maken van de bijstand met het ideaal van 
volledige werkgelegenheid. Ieder mens wordt ge-

den aangepakt. Sociale voor
zieningen en uitkeringen 

zijn er alleen voor mensen die er echt op zijn aange
wezen. Er bestaan dus echte en onechte uitkering
ontvangers, zij die een uitkering verdienen en zij 
die dat niet verdienen . Voor die laatste groepen zou 
een hard en zo nodig punitief regime wenselijk zijn. 

Ik zal betogen dat deze opvatting een aantal 
grote morele gebreken heeft. Zo worden zwakkere 
partijen, degenen die niet in staat zijn een aantrek
kelijke baan te bemachtigen, geacht aan dezelfde 
plichten te voldoen als de sterkere partijen. Verder 
weten voorstanders van de 'voor wat, hoort wat' 
gedachte niet goed raad met spontane zorg en hulp. 
Ze neigen ertoe deze zorg buiten het domein van 
'normale' maatschappelijke participatie te plaatsen. 
Zorg geldt voornamelijk als tijdelijke (professione
le) hulp, als het 'herstellen' van burgers, zodat ze 
weer arbeid kunnen verrichten en zichzelf kunnen 
voorzien. Maar ik zal ook betogen - hoewel aan
zienlijk beknopter - dat weldoen en spontane zorg 
hun eigen problemen oproepen. Zo bestaat het 
gevaar dat de gever zich opoffert en dat de ontvan
ger dankbaarheid moet tonen. 

We hebben dus twee contrasterende benaderin
gen van solidariteit - wederkerigheid en weldoen 
die beide ontoereikend zijn. Bij de eerste draait 
alles om eigen en andermans bijdrage, het principe 
van de ruil, bij de tweede draait alles om de sponta
ne gift, zonder de verwachting er iets voor terug te 
krijgen. Beide benaderingen kunnen tot vernede
ring van zwakkere partijen leiden. In het ene geval 
kunnen ze op grond van gelijke rechten en plichten 
gedwongen worden tweederangs werk te verrich
ten, in het andere geval worden ze vaak onnodig 
afhankelijk van gevers. 
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Wat ontbreekt is een perspectief dat aan deze twee 
tegenpolen kan ontsnappen en deze te boven gaat. 
Ik geloof dat het idee van respect, of liever de nega
tieve verwoording ervan: vrij zijn van vernedering, 
een oplossing kan bieden. Respect weet namelijk 
aspecten van beide polen, zelfstandigheid en aan
dacht, in zich op te nemen. Als respect tot hoogste 
norm wordt genomen kan burgerschap anders 
vorm worden gegoten. Het gaat erom kwetsbare 
personen te ontzien, te beschermen en van een uit
keringsstigma te vrijwaren door de arbeidsplicht te 
vervangen door een 'recht op exit': in de gelegen
heid zijn nee te zeggen (tegen je baas; tegen je echt
genoot, tegen eenieder die je als een ondergeschik
te behandelt) zonder in grote nood te komen. De 
effectuering daarvan is een onvoorwaardelijk basis
inkomen voor ieder burger. 

Maar eerst zal ik aangeven waarom zowel de 
norm van wederkerigheid als de norm van weldoen 
niet voldoen en slechts ten dele beantwoorden aan 
het ideaal van solidariteit. 

De loaica van wederkeriaheid 
In de klassiek sociaal-democratische visie neemt de 
arbeidsplicht, in beginsel geldend voor ieder die tot 
(betaalde) arbeid in staat is, een centrale plaats in. 
Niet verwonderlijk want arbeid wordt opgevat als 
de wezensbestemming van de mens. Een arbeid
zaam bestaan leidt tot individuele zelfrealisatie en 
tot een hogere kwaliteit van sociaal leven. Boven
dien draagt arbeid bij aan het maatschappelijk nut 
en aan het sociale geheel. Of zoals het klassieke 
PvdA-rapport De wea naar vrijheid zegt: 'In arbeid 
ligt een opdracht tot dienst aan de gemeenschap 
besloten'. 2 Omgekeerd, jezelf onttrekken aan het 
arbeidsproces wordt veroordeeld als parasitisme. 
Als je niet werkt, teer je op de zak van de werken
den, de arbeiders. Mensen moeten natuurlijk wel 
de gelegenheid hebben tot het verrichten van 
arbeid. De overheid dient daarom het recht op toe
gang tot het arbeidsproces te garanderen en volledi
ge werkgelegenheid na te streven. 

Ook hedentendage verwoorden sociaal-demo
craten dit produktiviteitsethos, nu onder de vlag 
van een 'activerende verzorgingsstaat'. Illustratief 
daarvoor is het rapport Niemand aan de kant (com
missie Wolfson, 1992) en WRR-varianten daarvan 

zoals het onlangs gepubliceerde Van verdelen naar 
verdienen (1997). De boodschap luidt dat iedereen 
betaalde arbeid moet kunnen verrichten; baanlozen 
moeten zich daartoe heroriënteren op de arbeids
markt, terwijl de arbeidsmobiliteit bevorderd moet 
worden. Alles draait om arbeidsparticipatie waarbij 
gemikt wordt op een explosieve groei van goed
koop en mobiel arbeidsaanbod. De verwachting is 
dat de grote groep langdurig baanlozen die is bui
tengesloten van de samenleving, hierdoor weer in 
de samenleving geïntegreerd raakt. 

Voor sociaal-democraten geldt dus het primaat 
van betaalde arbeid. Arbeid is het middel tot zelf
standigheid waardoor een waardig leven wordt 
gegarandeerd. Burgers worden geacht zelf voor 
werk zorg te dragen en een economisch zelfstandig 
leven te leiden. Deze premisse delen sociaal-demo
craten met liberalen: iedereen die werken kan, 
moet werken. De norm van wederkerigheid ver
biedt het te parasiteren. Alleen de werkelijk afhan
kelijken, degenen die niet in staat zijn zichzelf te 
helpen of zich te ontdoen van misère, hebben recht 
op niet-wederkerige steun. 

Wederkerigheid stimuleert een solidariteit van 
de ruil, van geven en nemen. Het motief is niet: 
'we zorgen omdat iemand in nood verkeert', maar 
'we kunnen iets in ruil terug verwachten als we in 
dezelfde noodsituatie verkeren'. Deze wederkerige 
waardenbeleving, de harmonie tussen prestatie en 
beloning, is door Piet Vos op klassieke wijze ver
woord.3 Volgens Vos ligt aan de verzorgingstaat 
een zakelijke overeenkomst ten grondslag. De 
gemeenschap geeft garanties en neemt zorgtaken 
op zich, zolang burgers haar daartoe in staat stellen 
door voldoende middelen te verschaffen. In ruil 
voor deze garanties neemt de burger de verplich
ting op zich om zo min mogelijk aanspraak te maken 
op die garanties en zorgtaken, en tegelijkertijd een 
zo groot mogelijke eigen bijdrage te leveren. Als dit 
element van wederkerigheid ontbreekt, verzekert 
Vos, als niet ieders bijdrage of inspanning maar 
ieders behoefte tot maatstaf wordt genomen, wordt 
het principe van solidariteit om zeep geholpen. 
Solidariteit moet dus doelbewust worden georgani
seerd, op basis van het principe 'voor wat, hoort 
wat'. 

* Dit artikel is een bekorte versie van 
een hoofdstuk uit Emotionele democratie; 
over morele vooruitsans dat dit najaar bij 
uitgeverij Van Gennep verschijnt . 

1. Zie John Kenneth Galbraith, De 
cultuur van tevredenheid, Baarn: Sesam, 
1992. 

3· P.J. Vos, 'De sociaal-democratie en 
de verzorgingsmaatschappij', in: J. Bank 
e.a. (red.), Het vierde jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam 1 9 8 3. 2. PvdA,Dewesnaarvrijheid, 1951,p. 82. 
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Werkelijke solidariteit, aldus Vos, neemt het 
eigenbelang als vertrekpunt. In een complexe 
samenleving gaan mensen op zoek naar verminde
ring van risico's. Uit eigenbelang zoekt men 
daartoe samenwerking met anderen. De verzor
gingsstaat is dus het produkt van op eigenbelang 
gebaseerde collectieve actie . 4 

Wat is er mis met wederkeriaheid? 

Deze opvatting heeft een kern van waarheid: solida
riteit heeft een reële en rationele basis indien je met 
zekerheid weet dat eigen offers op termijn compen
satie kunnen bieden voor plotselinge ziekte of 
werkloosheid . Toch is deze opvatting om verschil
lende redenen onbevredigend. 

Op de eerste plaats veronderstelt deze opvatting 
dat solidariteit geen altruïstisch motief zou kennen: 
we helpen alleen onze gelijken, de premiebetalers, 
zij die hebben ingestemd met de verzekeringsvoor
waarden. Maar de realiteit van sociale verzekerin
gen en overheidsregelingen is veel gecompliceer
der. In veel regelingen en voorzieningen (bijstand, 
huursubsidies) gaat het ruilprincipe niet op. De 
aangeboden diensten of uitgekeerde bijdragen vor
men geen weerspiegeling van de eigen financiële 
bijdrage. Kortom, de pleitbezorgers van wederke
righeid laten het draagkrachtbeginsel - de over
drachten van hogere inkomens naar lagere inko
mens - ten onrechte buiten beschouwing. 

Voor de legitimering van deze overdrachten is 
een sterkere vorm van solidariteit nodig die een 
zekere mate van weldoen veronderstelt, namelijk 
ex ante koopkrachtoffers brengen zonder voordelen 
daaraan te kunnen ontlenen. Het gaat bij deze ster
ke vorm van solidariteit niet om de vraag waar 
mensen op grond van hun bijdragen recht op heb
ben, maar om wat zij nodig hebben, niet om ver
dienste maar om noden en primaire behoeften.5 

Op de tweede plaats wordt door termen als 
eigenbelang, compromis en zakelijkheid de morele 
betekenis van solidariteit naar de achtergrond 
gedrongen. 'Solidariteit organiseren' heeft voor
rang boven 'solidariteit cultiveren'. Solidariteit 
wordt gereduceerd tot een wederkerigheidsfabriek 
met talloze regels en voorschriften. Maar solidari-

teit heeft ook een vrijwillige dimensie, een sponta
ne en concrete beleving die onder andere gebaseerd 
is op gevoelens van medeleven en saamhorigheid. 
Daartoe behoort hulp aan vrienden of het bijstaan 
van vreemden die in nood verkeren. Deze zorg 
wortelt niet in een wederkerige relatie tussen se!f 

interested individuals maar in de betrokkenheid bij 
het wel en wee van anderen. We worden gemoti
veerd door bewogenheid en medeleven met wat 
andere mensen overkomt. 6 

Weldoen en spontane zorg worden gekenmerkt 
door een onvoorwaardelijke bereidheid hulp te bie
den. Het initiatief komt van één kant en er wordt 
meer gegeven dan ontvangen. De weldoener geeft 
iets aan de ontvanger, niet om hetgeen hij of zij doet 
of heeft gedaan, maar wat hij of zij is. Nu menen 
sarcasten, cynici en veel economisch geschoolde 
denkers dat bij dit altruïstische handelen altijd zelf
zuchtige factoren in het spel zijn. Er kan inderdaad 
moeilijk ontkend worden dat onbaatzuchtig gedrag 
vaak onbedoeld beloond wordt: de gevers voelen 
zich voldaan of verkrijgen een hoger aanzien . Maar 
dat neemt niet weg dat het motief van eigenbelang 
niet toereikend zou zijn geweest om geef- en hulp
gedrag van de grond te krijgen . In het dagelijks 
leven parasiteren wederkerige regelingen en ge
woontes vaak op dit eenrichtingsverkeer. 

Volgens het contractmodel zouden weldoen en 
zorg de normale verplichtingen van mensen te bui
ten gaan. Niettemin kan weldoen moreel even 
dwingend zijn als het nakomen van wederkerige 
plichten. Een kwetsbaar persoon, dat wil zeggen 
een persoon wiens belangen en welzijn snel 
geschaad worden door anderen (een kind of een 
zieke), legt al degenen die in de positie verkeren te 
kunnen helpen een speciale verantwoordelijkheid 
op deze persoon te beschermen. Zij die geconfron
teerd worden met nood en in staat zijn te helpen 
hebben relatief grotere verantwoordelijkheden. 
Anders gezegd: mensen in nood zijn het meest 
afhankelijk van degenen die het beste in staat zijn te 
helpen (bijvoorbeeld mensen met veel fysieke 
kracht of met veel kennis). Het is de behoefte of de 
nood die het verantwoordelijkheidsgevoel opwekt 
en de verplichting genereert, niet de belofte even-

4· Dezelfde stoere taal vinden we bij 
Bart Tromp. Volgens Tromp zou soHda
riteit deel uitmaken van een sociaal con
tract dat naar twee principes verwijst: 
gelijkheid en wederkerigheid. Zie Bart 
Tromp, 'SoHdariteit als politieke pas
munt' in: H. Achterhuis e.a., 

5olidarit•it; ovu wat m•nsen verbindt, 
Utrecht/ Antwerpen: Het Spectrum, 
1985, p. 75· 

6. Hans Reinders, 'De grenzen van het 
rechtendiscours' in: H. Manschot en 
M. Verkerk (red.), Ethi•k van de zora; 
•en discussi•, Meppel: Boom, 1994, 5.]et Bussemaker, Betwiste ze!fstandia

heid; individualiserina. sekse en verzorainas
staat , Amsterdam : suA, 1993, hoofd
stuk 5. 

p. 89 e.v. 
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redig bij te dragen zoals in het contractmodel 
gebruikelijk is. Als mensen zich in hachelijke situ
aties bevinden zijn kwesties van schuld of verdien
ste niet aan de orde.7 

Kortom, als mensen uitsluitend geleid zouden 
worden door wederkerig eigenbelang, de verwach
ting het gelijke terug te krijgen, zouden velen die 
hulp nodig hebben deze nooit ontvangen en aan hun 
lot worden overgelaten. 8 Het contractdenken als
zodanig draagt weinig bij aan de cultivering van de 
bereidheid te helpen. Het leidt eerder de aandacht 
af van de vraag welke . morele bronnen daarvoor 
nodig zijn, hoe ze worden verworven en waardoor 
ze in stand worden gehouden. Wel is het zo dat 
weldoen en spontane hulp niet wettelijk zijn af te 
dwingen en moeilijk kunnen worden geïnstitutio
naliseerd. Hulp geven is ieders eigen verantwoor
delijkheid; alleen ikzelf kan de uitnodiging of de 
aansporing te zorgen ervaren. Er bestaat dus geen 
recht op generositeit.9 

Een derde bezwaar tegen wederkerigheid heeft 
betrekking op de formele gelijkheid die het veron
derstelt. Rechtsgelijkheid hoeft echter geenszins tot 
gelijkheid in resultaten te leiden. Om die reden 
wordt het principe van gelijke rechten en gelijke 
plichten door velen als een valstrik opgevat. 
Immers, rechtsgelijkheid beschermt de machtigen, 
degenen die de spelregels bepalen. Ook onder 
democratische condities kunnen machtigen hun 
gunstige onderhandelingsmacht behouden en ande
ren bewegen op hun voorstellen in te gaan. 
Reinders brengt het onderdrukkende effect van 
gelijkberechtiging als volgt onder woorden: 'Men 
kan alleen gelijk zijn in termen van degenen ten 
opzichte van wie men wordt geacht gelijk te zijn. 
De gelijkberechtigde zwarte wordt een 'verklede' 

blanke, de gelijkberechtigde vrouw wordt een 
kopie van de man van wie zij de gelijke moet zijn. 
Gelijkberechtiging brengt altijd het probleem met 
zich mee dat de sociale identiteit van de dominante 
groep de norm bepaalt volgens welke men geacht 
wordt gelijk te zijn'. 10 

Met name feministische denkers hebben deze 
negatieve gevolgen van gelijkberechtiging onder de 
aandacht gebracht. Ze wijzen erop dat de liberale 
norm van zelfredzaamheid en de sociaal-democrati
sche norm van betaalde arbeid de impliciete verge
lijkingsmaatstaven vormen. De sterkere partijen 
die deze normen aanbevelen, slagen erin het belang 
van zorg te bagatelliseren terwijl het ontvangen van 
die zorg hen wel vanzelfsprekend toe zou komen. 1 1 

Wederkerigheid veronderstelt dus een gelijk
heid van talenten en vermogens die niet bestaat, 
zeker niet op de arbeidsmarkt. Minder-getalenteer
den zijn overgeleverd aan de grillen van de markt en 
komen vaak in functies terecht waarin ze bloot staan 
aan intimidatie en dwang. De ene partij kan onge
straft dreigen terwijl de andere partij kritiek moet 
inslikken om straf te ontlopen. Als sociaal-demo
craten de arbeidsplicht voor werklozen bepleiten, 
verhullen zij deze machtsongelijkheid en vallen ze 
simpelweg terug op het argument dat ieder mens 
een arbeidsbijdrage moet leveren. Onder het mom 
van gelijkheid kan de een zich in zijn werk ontplooi
en en moet de ander zich uitsloven. Ook de termi
nologie van arbeidsparticipatie die door sociaal
democraten wordt omarmd, gaat aan deze machts
ongelijkheid voorbij. In feite misbruiken zij dit 
begrip: marginale baanhouders hebben meestal part 
noch deel aan het bedrijf of het project waarin zij 
werkzaam zijn. Identificatie met het werk is zo goed 
als uitgesloten. 

7. Robert Goodin, Protectina the 
Vulnerable, Chicago 1987, p. 1 o 5 e.v. 
Zygmunt Bauman gaat (in navolging van 
Levinas) nog een stap verder in zijn kri
tiek op de norm van wederkerigheid: 
'Het is de gelijkmoedigheid waarmee 
het subject de vraag van terugbetalen en 
beloning beschouwt ( . .. ) die van hem of 
haar eerst een moreel subject maakt'. 
Zie Postmodem Ethics, Oxford: Basil 
Blackwell, 1993, p. 56 . 
8. Volgens het contractmodel zijn we 
niet verplicht meer te geven of te onder· 
nemen dan het contract of de regels 
voorschrijven. Het kan als alibi fungeren 
om anderen aan hun lot over te laten. 
Die opvatting kunnen we omschrijven 
als een vorm van passieve rechtvaardig· 

heid. Dat betekent dat de sterkeren, zij 
die meer mogelijkheden hebben om 
hulp of zorg te bieden, relatief worden 
ontzien. Actieve rechtvaardigheid zou 
daarentegen betekenen dat de sterke
ren, zij die kunnen, een grotere ver· 
plichting hebben om in actie te komen. 
Zie Bemard Yack, 'Active and Passive 
Justice' in B. Yack (ed.), Liberalism wit
hout lllusions; Essays on Liberal Theory and 
the Politica} Vision '![Judith N. Shklar, 
Chicago: The University of Chicago 
Press 1996. 

1 1. Selma Sevenhuijsen, Oordelen met 
zora. Feministische beschouwinnen over recht, 
moraal en politiek, Meppel : Boom, 1996, 
p. 79, 127 e. v.; Annette C. Baier, Moral 
Prejudices; Essays on Ethics, Cambridge 
Mass.: Harvard University Press, 1994, 
p. 114 e.v .. Het idee van gelijke rechten 
en gelijke plichten leidt tot wat J oan 
Tronto 'geprivilegieerde onverantwoor
delijkheid' noemt: sterkere partijen 
geven zwakkere partijen wat ze hen con· 
tractueel verschuldigd zijn en achten 
zichzelf verder ontslagen van de morele 
verplichting of ze wel toekomen aan een 
waardig leven. Zie Moral Boundaries; A 
Politica/ Araumentjor an Ethic '![Care, 
NewYork/ London : Routledge, 1993, 
p. 121. 

9· Joachim Duyndam, 'Zorg en genero· 
siteit' in: H. Manschot en M. Verkerk 
(red.), Ethiek van de zo ra; een discussie, 
Meppel: Boom, 1994, p. 140. 
10. Reinders, ibid, p. 82 . 
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Wiens rechtvaardigheid is hier in het geding? Voor 
de geprivilegieerde arbeidsideoloog of de bewaker 
van het arbeidsethos betekent rechtvaardigheid: 
ieder moet werken, ook op de secundaire arbeids
markt van oneervolle baantjes. Voor baanlozen 
betekent rechtvaardigheid: toegang tot het bastion 
van beschermde, goed betaalde banen. 

Een laatste bezwaar tegen de norm van weder
kerigheid heeft betrekking op het principe van het 
'verdiende loon': alleen dat geven wat een persoon 
verdient of rechtens toekomt. Dat principe leidt 
ertoe dat alle handelwijzen, van zichzelf en ande
ren, worden geclassifiseerd als debiteuren-credi
teuren rollen. Wie komt wat toe? Steeds vindt een 
consultatie van het geheugen plaats die zegt hoe het 
met deze balans staat. I 2 Een rigide toepassing van 
dit principe, een verzoek om bijstand strikt beoor
delen op de geleverde bijdrage, kan tot bekrompen 
en zelfs wrede reacties leiden (niks meer geven dan 
je terug verwacht; wie niet werkt zal minder eten). 
Overigens kan hetzelfde principe ook wraakgevoe
lens legitimeren: daders wordt niet vergeven, 
kwaad wordt met kwaad vergolden. Kortom, de 
rigide, mathematische opvatting van rechtvaardig
heid legt zoveel nadruk op het juiste dat het dikwijls 
in het geheel niet meer identiek is aan het goede. 
De revolutionaire gezindheid getuigt daarvan. 
Rechtvaardigheid is daarom bepaald niet de voor
name deugd die zij geacht wordt te zijn wanneer ze 
niet getemperd wordt door gevoelens van compas
sie. 

Wat is er mis met weldoen? 
De norm van wederkerigheid heeft dus vele tekor
ten. Moeten we dan alle hoop vestigen op de nor
men van weldoen en zorg? Het beginsel van zorg 
heeft een aantrekkelijke kern: het geeft aan dat de 
ander er toe doet, dat het welzijn van de ander om 
zichzelfswille van belang is. De zorgontvanger is 
geen object, maar subject van zorg. 

Maar hoe aantrekkelijk ook, kunnen we met 
deze omschrijving politiek overweg? Ik merkte 
reeds op dat spontane zorg en generositeit moeilijk 
geïnstitutionaliseerd kunnen worden. Het is ook 

moeilijk voorstelbaar dat een zorgethiek vorm kan 
geven aan de meer afstandelijke en zakelijke bindin
gen tussen mensen in het publieke leven. Omdat 
zorg verbonden is met emoties als liefde en com
passie lijkt ze in het domein van persoonlijke ver
houdingen het beste tot haar recht te komen. 

Een zorgethiek kan ook ronduit onwenselijke 
gevolgen hebben wanneer een teveel aan toewij 
ding en dienstbaarheid wordt geboden. Het gevaar 
bestaat dat zorggevers zich opofferen en alle aan
dacht aan anderen geven, zoals veel vrouwen tradi
tioneel geleerd hebben te doen. De eigen belangen 
en gevoelens krijgen geen of onvoldoende aan
dacht. Bovendien bestaat het gevaar dat zorgont
vangers worden bemoederd en daardoor hun auto
nomie verspelen. Ze voelen zich niet meer vrij bin
nen de zorgverhouding en dreigen hun zelfrespect 
te verliezen. Om deze redenen wordt zorg vaak 
geassocieerd met boven- en onderschikking, met 
asymmetrische relaties die de gelijkwaardigheid van 
de partners ondermijnen. 

Met name het motief van barmhartigheid waarin 
medelijden tot uitdrukking komt, vormt een pro
bleem. Ontvangers van medelijden hebben reden 
gevers te verdenken dat ze hen niet respecteren, 
want medelijden plaatst hulpeloosheid op de voor
grond. Bovendien suggereert medelijden dat de 
gever immuun zou zijn voor zorgen en ziekte . 'Het 
gebeurde jou, mij kan het niet gebeuren'. Als men
sen controle over zichzelf hebben, hoe ernstig hun 
nood ook, wordt geen medelijden gewekt. Je hebt 
medelijden met een persoon zoals je medelijden 
hebt met een lijdend dier . De 'armen' die het 
onderwerp zijn van deze sentimentele houding, 
worden incarnaties van onschuld, zoals het ver
waarloosde en afgebeulde paard. Sentimentaliteit, 
ook liefde, vertekent de waarneming. I 3 

Verder veronderstelt het motief van barmhar
tigheid impliciet dat de ontvanger dankbaar 
behoort te zijn. In een democratisch ethos van 'vrij
en' en 'gelijken' wordt dat echter nauwelijks 
geduld. Immers, dankbaarheid dwingt tot kruiperi
ge en hypocriete attitudes die kenmerkend waren 
voor de standensamenleving. I4 

I 2 . De socioloog Al vin Gouldner wijst 
erop dat de norm van wederkerigheid 
neigt te vervallen tot 'utilitair opportu
nisme' Zie 'The lmportance of 
Sarnething for Nothing ' in: For Socioloar; 
Renewal and Critique in Sociolaar Today, 
London: Allen Lane, I972, p. 288 . 

I 3. Avishai Margalit, The Decent Society, 
Cambridge Mass.: Harvard University 
Press, I996 , p. 231. 

(I 992), vestigen in navolging van 
Levinas juist hun hoop op asymme
trische generositeit. Ik geloof dat deze 
benadering onwenselijk is en weinig 
kans van slagen heeft . 

I 4 · Govert den Hartogh, 'Het motief 
van barmhartigheid' in: Rekenschap, 
maart I995· Veel postmoderne den
kers, waaronder Zygmunt Bauman 
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Het gaat er dus om de symmetrie van waardigheid 
in zorgrelaties te behouden. Eerst dan kunnen zorg
ontvangers hun autonomie bewaren. Ze kunnen 
zelf vorm en betekenis geven aan hun (eindige) 
leven en voor zichzelf zorg dragen. Dat betekent 
geen liberale zelfredzaamheid, want ondanks je 
autonomie blijf je op vele manieren van elkaar 
afhankelijk. 1 5 

Ik maak de balans op. De normen van zorg en 
weldoen kunnen een grotere afhankelijkheid van de 
zorgontvanger bewerkstelligen. Bovendien bestaat 
het gevaar dat zorggevers zichzelf verloochenen en 
hun identiteit uitsluitend aan zorgen ontlenen. De 
norm van wederkerigheid daarentegen schiet te 
kort omdat deze geen onvoorwaardelijke hulp kan 
genereren die velen (kinderen, zieken en ouderen) 
behoeven. Evenmin kan het contractmodel voldoen 
aan een solidariteit onder vreemden, mensen die 
tijdelijk in ons midden zijn. Vervolgens veronder
stelt wederkerigheid een gelijkheid die feitelijke 
machtsverschillen wegmoffelt. En tenslotte kan 
toepassing van de formule 'loon naar verdienste' 
hardvochtige consequenties hebben. 

Dat betekent niet dat de normen van wederke
righeid en weldoen, van formele en spontane soli
dariteit, geheel en al verworpen moeten worden. 
Integendeel, ze vullen elkaar aan en hebben elkaar 
nodig. Toch meen ik dat deze benaderingen, hoe
zeer elk ook onmisbaar, de kern van solidariteit niet 
goed tot uitdrukking weten te brengen. Het gevaar 
bestaat dat beide normen, op verschillende manier, 
afbreuk doen aan het zelfrespect. Bovendien doen 
zowel wederkerigheid als zorg vaak te weinig om 
mensen uit een structureel uitzichtloze situatie te 
halen (de 'opgesloten' huisvrouw, de 'geknechte' 
werknemer). Wederkerigheid en weldoen besten
digen in zekere zin hun onmacht. 

Ik zal daarom een norm ten tonele voeren die de 
potentie heeft het meest essentiële aspect van soli
dariteit - zich volwaardig deelgenoot weten - tot 
uitdrukking te brengen: respect. Respect veronder
stelt dat je mensen aandacht geeft en in hun waarde 
laat ongeacht hun prestatie of bijdrage (anders dan 
wederkerigheid) en dat hun autonomie, de verant
woordelijkheid voor het eigen levensplan, gewaar
borgd blijft (anders dan asymmetrische zorg). Het 
is een kwestie van omzien en ontzien, helpen en 

1 5. Henk Manschot, 'K wetshare auto
nomie' in: H. Manschot en M. Verkerk 
(red.), Ethiek van de zora; een discussie, 
Meppel: Boom, 1994. 

ruimte geven. Denken over respect voert naar het 
hart van het morele leven. 

Respect en zelfrespect 
Net als andere belangrijke morele attitudes heeft 
respect vele betekenissen. Toch verwijzen alle vor
men van respect naar een gemeenschappelijke acti
viteit: perceptie. 'Respect' komt van het Latijnse 
respicere, wat omzien of terugzien betekent. Het 
idee van kijken vinden we ook terug in andere ter
men die verwant zijn met respect, zoals aanzien, 
omzien, ontzien en consideratie (aandachtig 
beschouwen). We respecteren iemand (of iets) 
door er behoedzaam aandacht aan te schenken. Dit 
schenken, of sterker: het besef iets verschuldigd te 
zijn (eerbied), geeft reeds aan dat respecteren zijn 
bron vindt in degene die (of datgene wat) vereerd 
of gewaardeerd wordt. Daarom verschilt respect 
van liefde of medeleven, emoties die hun bron heb
ben in je eigen verlangens, en tevens van bewonde
ring en voorliefde die hun bron vinden in je eigen 
(esthetische) voorkeuren. 1 6 

Hoe komt respect tot uitdrukking in menselijk 
handelen? De behandeling van een respectabel iets 
of iemand kan sterk variren: je kunt afstand bewa
ren en ruimte geven; prijzen, eren en verafgoden; 
gehoorzamen en instemmen; mijden; beschermen 
en voorzichtig omspringen. Verschillende soorten 
objecten vereisen andere soorten van aandacht en 
andere soorten van omgaan: respect voor de woes
te natuur of voor je opponent (ontzag; schroom); 
voor de nationale vlag of voor de notaris (aanzien; 
prestige); voor iemands rechten of voor ouderen, 
voor het kunstwerk (omzien; bescherming). 

Het uiten van respect heeft minder betrekking 
op de inhoud van hetgeen we zeggen dan op de 
manier waarop we iets zeggen. Zo kunnen onze uit
drukkingen en intonatie tijdens routinematig werk 
weinig respectabel zijn. Mensen zijn er doorgaans 
zeer gevoelig voor. Respect draait dus om het 'hoe' 
niet om het 'wat'. 

Traditioneel respect is verwant met eer, status 
en ontzag (Ehifurcht, vreesachtigheid). Je toonde 
respect door je te conformeren aan maatschappelij
ke gedragsregels (op grond van uiteenlopende 
motieven zoals eerbewijzen of juist angst voor de 
gevolgen van oneerbiedig gedrag). In een democra-

16 . Robin S. Dillon, 'Respectand Care; 
Toward Moral lntegration ' in: Canadian 

Journal'!JPhilosophy, maart 1992, p. 108. 
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tie, de politieke gemeenschap van gelijken, zijn ran
gen en standen niet langer legitieme bronnen van 
respect. Ieder persoon is in gelijke mate waardig, 
niet op grond van titel, positie of bezit, maar wat hij 
of zij is als persoon met onvervreemdbare rechten . 
Dat is de kern van de normatieve revolutie die de 
democratie heeft bewerkstelligd. 

Modem respect beoogt de bescherming van 
integriteit van menselijk leven. Het verwijst naar 
een soort 'heelheid' van de gerespecteerde welke 
kan worden aangetast. Respect duidt op nalaten van 
handelen in de zin van iets of iemand sparen, geen 
inbreuk maken op (ontzien), maar ook op koeste
ren: het kwetsbare van iets of iemand herkennen 
waardoor speciale zorg wordt opgeroepen (om
zien). Dat geeft aan dat respect niet alleen betrek
king heeft op ieders gelijke waardigheid, maar ook 
op de erkenning van ieders bijzondere geaardheid. 
In het moderne respect zitten dus gelijkheid en ver
schil, gelijke en speciale behandeling, besloten. 

In een moderne democratie worden mensen 
onvoorwaardelijk gerespecteerd, ongeacht hun 
sociale status, biologische aard of persoonlijke ver
diensten. Moreel slechte personen hebben dezelfde 
waardigheid als deugdzame mensen. Ook mensen 
die een immoreelleven leiden, dienen we op grond 
van de menselijke waardigheid te respecteren. Dat 
respect kan niet verspeeld worden. Maar er is een 
ander soort respect dat je wel kunt verliezen, 
namelijk achting (of sociale eer). Achting is iets dat 
je meer of minder verdient, afhankelijk hoe je jezelf 
gedraagt. Sommigen verdienen bewondering, 
anderen afkeuring. Terwijl achting niet aan ieder
een in gelijke mate kan worden gegeven; is waar
digheid reeds aanwezig in de persoon als menselijk 
wezen. Waardigheid wordt verleend op basis van 
wat men is, niet op basis van wat men heeft gedaan. 
Kortom, respect is de reden om mensen gelijk te 
behandelen, achting is de basis om mensen te rang
ordenen. 17 

Het feit dat je respectvol wordt behandeld 
garandeert nog geen zelfrespect. Zelfrespect is 
nauw verbonden met integriteit, met de vraag of je 

er in slaagt trouw te zijn aan de overtuigingen en 
gevoelens die bepalend zijn voor je identiteit of 
levensplan (een goede moeder of vader zijn, een 
goede vriend zijn). Zelfachting daarentegen is geba
seerd op het commentaar dat anderen leveren op je 
gedrag en prestaties . Doorgaans is zelfrespect fun
damenteler van aard en minder breekbaar dan zelf
achting. 

Niettemin, mensen kunnen een hoge mate van 
zelfachting hebben, maar geen zelfrespect. Bijvoor
beeld, succesvolle mensen die kruiperig zijn ten 
opzichte van mensen die in machtige posities verke
ren, slagen er niet in hun persoonlijke integriteit te 
behouden. Omgekeerd kunnen mensen een lage 
zelfachting hebben omdat hun prestaties negatief 
worden gewaardeerd, en er toch in slagen hun zelf
respect te behouden (bijvoorbeeld door geloof of 
door hun partner). 

Zelfrespect floreert wanneer mensen uiting 
kunnen geven aan hun specifieke persoonlijkheid, 
hun talenten en capaciteiten kunnen ontwikkelen 
en de grenzen van hun vermogens kunnen aftasten. 
Een belangrijke voorwaarde daartoe is dat mensen 
voldoende zelfvertrouwen hebben. Zelfvertrou
wen geeft de moed om jezelf te uiten, voor je 
mening op te komen en je plannen uit te voeren. Je 
ontwikkelt zelfvertrouwen door initiatief te 
nemen, taken tot een goed einde te brengen en ver
antwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van 
je handelen. Daarom is participatie zo belangrijk. 
Mensen met weinig zelfvertrouwen zijn zo druk 
bezig hun angsten, onzekerheid en verwarring te 
boven te komen dat ze niet aan participatie toeko
men.18 

Een beschacifde samenlevins 
Hoe kunnen we nu de norm van respect politiek 
bruikbaar maken? We volgen hierbij de redenerin
gen die de Joodse filosoof Avishai Margalit in The 
Decent Society ( 1 996) heeft uiteengezet. Volgens 
Margalit is het beter een negatieve omschrijving van 
respect aan te houden, namelijk het vermijden van 
vernedering. Het is immers urgenter het kwaad te 

17. Margalit, ibid, p. 44· Zie ook 
Darwalls onderscheid tussen recognition 
respect, het aanzien dat alle mensen 
onvoorwaardelijk toevalt als gelijkwaar
digen in Kantiaanse zin, en appraisal 
respect, het aanzien dat wordt verdiend 
op basis van voortreffelijkheid en succes. 
Stephen L. Darwall, 'Two Kinds of 
Respect' in: R. Dilion (ed.), Dignity, 

Character and Se!f-Respect, New York/ 
London:Rourledge, 1995. 

1 9. Hoewel niet juist geef ik er de 
voorkeur aan decent society te vertalen 
met 'beschaafde samenleving'. Margalit 
reserveert het begrip civilized society ove
rigens voor een samenleving waarin niet 
alleen vernederende instituties zijn uit
gebannen maar ook individuele verne
derende handelwijzen (ibid, p. 1 70). 

18. Diana T. Meyers, 'Work and Self
Respect' in: G. Ezorsky (ed.), Moral 
Rights in the Workplace, New York: State 
UruversityofNewYorkPress, 1987, p. 
283 e.v.; Robert Lane, The Market 
Experience, Cambridge: Cambridge 
UruversityPress, 1991,p. 192 / 193· 
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bestrijden dan het goede te promoten. Bovendien is 
het gemakkelijker je te identificeren met vernede
ring dan met respect. Dezelfde overwegingen gel
den overigens voor een beleid dat welvaart of 
bestaanszekerheid tracht te garanderen: het is over
tuigender behoeftigheid te bestrijden. 

Een beschaafde sanJ.enleving '9, vervolgt Margalit, 
moet beantwoorden aan de hoogste eis: wreedheid 
voorkomen. Het grootste kwaad is het lijden dat 
voortkomt uit wreedheid. Dat betekent dat we ook 
de mentale wreedheid van vernedering moeten 
zien te voorkomen. Vernedering is de verbreiding 
van wreedheid van het fysieke naar het psycho
logische domein van het lijden. Is de pijn van verne
dering een 'kind van de verbeelding'? Nee, zegt 
Margalit, want psychologische wonden van verne
dering genezen moeilijker dan lichamelijke won
den. Het kan lang duren voor je anderen weer kunt 
vertrouwen . 

Inbreuk maken op iemands rechten is een 
schoolvoorbeeld van vernedering. Maar vernede
ring bestrijkt een breder terrein dan inbreuk op 
rechten. Discriminerende uitspraken kunnen je 
waardigheid aantasten. Als je wordt afgewezen in 
de liefde is dat vernederend. Volgens Margalit zou 
het evenwel verkeerd zijn teveel verschijnselen 
onder de noemer van vernedering te brengen. Dan 
verliest het concept aan politieke kracht. Een 
beschaafde samenleving zou daarom alleen verne
derende instituties moeten bestrijden. Verneder
ende instituties scheppen condities die de machtige 
partij de gelegenheid geven hun superioriteit te 
bewijzen en die de minder machtige partij verlagen. 
De ambtenaar die zijn cliënt betuttelt wordt door 
een institutie getolereerd. 

Globaal onderscheidt Margalit twee vormen van 
vernedering die een beschaafde samenleving zou 
moeten bestrijden. 20 Ten eerste: uitsluiting uit 
de 'menselijke gemenebest'. Als volken, etnische 
groepen of minderheidsgroepen worden gedemo
niseerd of als onmenselijk voorgesteld, worden ze 
uit de jamily rif Man verstoten. Personen in deze 
groepen worden beschouwd alsof ze minder mens 
zijn (subhumaan). Ten tweede: verlies van zelf
controle. Dat is onder andere het geval wanneer 

mensen in ondergeschikte posities verkeren en 
gehinderd worden beslissingen te nemen die hun 
vitale belangen betreffen. Armoede is een ander 
voorbeeld. Dit type vernedering kan leiden tot een 
gevoel van weerloosheid waardoor je niet in staat 
bent jezelf te beschermen. Je bent volledig afhanke
lijk van de goodwill van anderen. 

Beide vormen van vernedering, vervolgt 
Margalit, zijn onverenigbaar met een beschaafde 
samenleving, niet alleen omdat ze het zelfrespect 
ondermijnen, maar ook omdat ze tot tweederangs 
burgerschap leiden. Als burgers in paternalistische 
regelingen worden gevoegd of hen bepaalde rech
ten worden onthouden, worden ze behandeld als 
onvolgroeide wezens of halfburgers. Ook mensen 
die in armoede leven, kunnen geen volwaardig bur
ger zijn. Armoede leidt tot hulpeloosheid en geeft 
een gevoel van totale mislukking. Je raakt gedemo
tiveerd en apatisch, en je raakt het vermogen kwijt 
nieuwe kansen te herkennen en benutten. Daarom, 
concludeert Margalit, moet een beschaafde samen
leving alle mogelijke moeite doen zinvolle banen te 
creëren en mensen uit behoeftigheid houden. We 
zijn verplicht burgers behulpzaam te zijn om bete
kenisvol werk te vinden, bijvoorbeeld door vol
doende studiemogelijkheden te bieden. 21 Maar 
tegelijkertijd, vervolgt Margalit, is het dwingen van 
burgers te participeren op de arbeidsmarkt absoluut 
onverenigbaar met een beschaafde samenleving. 
Gedwongen werk is een schoolvoorbeeld van ver
nedering, je bent immers ondergeschikt aan de wil 
van een ander. 

Margalits visie van een beschaafde samenleving 
leidt dus tot een paradoxale visie op werk. Uit oog
punt van zelfrespect is de beschikking over een zin
volle baan haast noodzaak, maar gedwongen te 
worden werk te verrichten is onverenigbaar met 
datzelfde zelfrespect. 

Zelfrespect en basisinkomen 
Hoewel Margalit zich niet uitspreekt over een 
basisinkomen, sluitzo'n inkomen naar mijn mening 
goed aan bij de kern van zijn opvatting: bescher
ming van iedere burger tegen structureel vernede
rende omstandigheden. Een basisinkomen is een 

2o. Margalit, ibid, p. 90 e.v. Om deze 
twee redenen acht Margalit een 
beschaafde samenleving van groter 
gewicht dan de rechtvaardige samen
leving van liberalen als Rawls. Laatst· 
genoemde samenleving kan instituties 

bevatten die goederen weliswaar 
procedureel juist verdelen, maar toch 
op een vernederende wijze. Vervolgens 
heeft Rawls' samenleving te weinig oog 
voor lidmaatschap van encompassing 
groups (bijvoorbeeld religieuze groepen) 

waarmee het zelfrespect staat of valt. 
Tenslotte biedt zijn samenleving onvol
doende garantie dat niet-leden (zoals 
illegale immigranten) niet vernederd 
zullen worden (ibid, p. 271 e.v.). 
21. Margalit, ibid, p. 227 en 253. 
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vorm van solidariteit die ervoor behoedt dat bur
gers onder de grens van een beschaafd bestaan zak
ken. Het geeft iedere volwassen burger hetzelfde 
inkomen en wordt onvoorwaardelijk uitgekeerd. 

Een belangrijke rechtvaardiging voor de bij
standswet was het criterium dat mensen vrij beho
ren te zijn van behoeftigheid. Sommige behoeften 
zijn zo essentieel dat de menselijke waardigheid er 
mee staat of valt. Daarom behoort iedere burger 
gevrijwaard te zijn van armoede en gebrek. De 
rechtvaardiging van een basisinkomen gaat een stap 
verder: het criterium van vrij zijn van vernedering 
wordt aan het criterium van vrijwaring van behoef
tigheid toegevoegd. Als je behandeld wordt als 
onvolgroeid wezen (paternalisme) of als je zelfcon
trole ongedaan wordt gemaakt (arbeidsdwang), 
ook dan kom je niet toe aan een waardig bestaan. Je 
belandt in een onderdanige positie die onverenig
baar is met volwaardig burgerschap. Kortom, 
zowel ter voorkoming van behoeftigheid als van 
vernedering dienen burgers over garanties te 
beschikken die een waardig bestaan mogelijk 
maken en hun belangstelling voor maatschappelijke 
participatie vergroten. 

Het basisinkomen kan op diverse manieren het 
zelfrespect vergroten. Ten eerste is het baanloze 
burgers toegestaan bij te verdienen en allerlei initia
tieven te nemen, van vrijwilligerswerk tot het 
maken van muziek. Dat geeft zelfvertrouwen. 
Omgekeerd, worden die initiatieven beknot omdat 
ze strijdig zijn met de eis van 'beschikbaarheid voor 
de arbeidsmarkt' dan geeft men baanlozen te ken
nen dat ze niet op zichzelf mogen en kunnen ver
trouwen. 

Ten tweede zijn baanloze burgers geen voor
werp meer van bureaucratische controle en betut
teling. Stigmatisering wordt aanzienlijk vermin
derd, terwijl werkloosheid moeilijker kan worden 
toegeschreven aan eigen onvermogens. Hierdoor 
zullen zelfverwijten en depressieve gevoelens afne
men. 

Ten derde kan de retoriek dat baanlozen slechts 
'lanterfanten' worden afgedankt. Immers, iedere 
volwassen burger ontvangt een basisinkomen. 
Waardering en respect worden losgekoppeld van 
status en positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan 
de grote psychische druk tussen langdurig werklo-

zen en werknemers die weinig gerespecteerd en 
slecht betaald werk verrichten aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt worden verminderd. Immers, 
met een basisinkomen achter de hand kunnen 
werknemers gemakkelijker stoppen met werk dat 
nodeloze opofferingen of zelfontkenning vereist. 
Om die reden kan het basisinkomen de automatis
mes van ressentiment die zo kenmerkend zijn voor 
kansarme milieus, aanzienlijk verminderen: je 
hoeft niet meer af te geven op de 'zwakkelingen' 
beneden je en evenmin hoef je de integriteit van de 
mensen boven je in twijfel te trekken. 

Nu kunnen de gronden waarop je jezelf respec
teert sterk verschillen. 22 Mensen die kinderen 
opvoeden of zich helemaal inzetten voor een ver
eniging hebben geen baan nodig om zichzelf te 
respecteren. Maar voor velen - waarschijnlijk een 
ruime meerderheid - vormt een baan de belang
rijkste voorwaarde voor zelfrespect. Voor deze 
grote groep geldt dat het zelfrespect wordt ver
sterkt wanneer je over vast werk beschikt waarvoor 
je redelijk wordt beloond. En omgekeerd, ben je 
onvrijwillig baanloos terwijl je een goede job 
ambieert, dan dreig je je zelfrespect te verliezen. 
Gedwongen werkloosheid kan een directe bedrei
ging voor iemands persoonlijke integriteit zijn, 
zeker als mensen veel waarde hechten aan conven
tionele economische waarden (een vaste baan; 
koopkracht). Om die reden moet een beschaafde 
samenleving - het zij herhaald - zinvolle banen 
creëren en burgers de gelegenheid geven te stude
ren en zich te bekwamen. 

Gezien vanuit het perspectief van conventionele 
economische waarden verstevigt werk, zelfs onaan
trekkelijk werk, het zelfrespect, terwijl het 'niets
doen' van een baanloze het zelfrespect laat verkom
meren. Werk biedt immers een eigen inkomen en 
sociale contacten. 

Deze invalshoek lijkt echter aan belang te verlie
zen, ondanks de 'werk, werk en nog eens werk'
slogan die momenteel weerklinkt. Op de eerste 
plaats leggen mensen - onder andere door het 
hogere opleidingsniveau - zich minder snel neer bij 
'nietsdoen'. In moderne democratieën ontlenen 
burgers hun zelfrespect in toenemende mate aan 
eigen initiatieven en eigen invloed op de inkomens
verwerving. 2 3 Er bestaat een groeiende behoefte 

2 2. Meyers, ibid, p. 24. 
2J. Lane, ibid, p. r 72i3. Wanneer 
mensen beter opgeleid zijn beseffen ze 

eerder wat het is slaafse arbeid te 
verrichten en nemen ze geen genoegen 
met een onderdanige job. Het onderwijs 

maakt ze duidelijk dat ze over waardig
heid beschikken en dat onderworpen
heid geen noodzaak is . 
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aan zelfstandigheid zodat mensen arbeid minder 
snel zullen willen 'ondergaan'. Op de tweede plaats 
ontwikkelen mensen in toenemende mate een 
authentieke levenswijze waarin nonconformistische 
aspiraties, openstaan voor nieuwe ervaringen, 
speurzin en respect voor diversiteit een belangrijke 
rol spelen. Zij ontlenen hun zelfrespect in sterkere 
mate aan creatieve activiteiten. Het is dus niet werk 
alszodanig, maar wat mensen doen tijdens het werk 
- in het bedrijf, vereniging, thuis of waar dan ook 
wat het zelfrespect bepaalt. 24 Tegen die achter
grond bezien wint het basisinkomen aan politieke 
relevantie. 

Bij de invoering van een basisinkomen blijven 
uiteraard vele vragen open, waaronder de 
financiering. 25 Ik noem twee problemen. Ten eer
ste kan het basisinkomen als 'afkoopsom ' fungeren. 
Hebben mensen eenmaal de beschikking over een 
basisinkomen dan worden ze te weinig geprikkeld 
te participeren of te studeren, en schikken zich in 
een geïsoleerde positie. Het lijkt echter niet aanne
melijk dat het basisinkomen zo hoog zal uitvallen 
dat de ontvangers zich tevreden stellen met mini
maal comfort. Niettemin blijven naast het basisin
komen allerlei aanvullende regelingen nodig om 
kansarmen tot participatie te bewegen en bij de 
samenleving te betrekken (omscholing; startsubsi
dies; werkgarantie-plaatsen; gezinsondersteuning). 
Isolement dienen we te voorkomen. Ik geloof dan 
ook niet in een eenvoudig en doorzichtig stelsel van 
sociale zekerheid dat veelliberale voorstanders van 
het basisinkomen voor ogen staat. 

Ten tweede zal een basisinkomen geen grote bij
drage kunnen leveren om de kloof tussen hoog 
gewaardeerde kwaliteitsbanen en (doorgaans) laag 
gewaardeerde onbetaalde bezigheden te dichten. 
Daarom blijven arbeidsverdeling, arbeidstijdver
korting en verlofregelingen onverkort van belang. 
Alleen op die manier kunnen openingen worden 
geforceerd in het bastion van voltijdse luxe-banen. 

Besluit 
Op grond van hun opvatting van 'voor wat, hoort 
wat' menen (klassieke) sociaal-democraten dat 
baanlozen die kunnen werken maar zich niet 

24. Lane, ibid, p. 31 2. 
25. Zie voor 
financieringsmogeHjkheden : Jan Jaap 
Heij e .a. Basisinkomen in drievoud, 
Amsterdam: Het Spinhuis, 1993; Oick 
Pels en Robert J. van der Veen . Het 

beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt geen uit
kering verdienen. Ze vrezen dat bijstandontvangers 
ten onrechte meeëten uit de staatsruif en achten 
allerlei toetsen en controles noodzakelijk om hen te 
disciplineren. In termen van Vos: het gaat erom 
'vermeend parasitisme direct af te straffen zodra het 
de kop opsteekt'. Degenen die zich om wat voor 
reden dan ook niet 'verdienstelijk' willen maken 
zoals sociaal-democraten dat graag zien, een kind 
opvoeden bijvoorbeeld, mogen kennelijk verne
derd worden. 

Het zou sociaal-democraten sieren als zij breken 
met deze onbeschaafde opvatting. Onmachtigenen 
kwetsbaren hebben geen onderhandelingsmacht en 
zijn potentieel makkelijk te dwingen. Het zou 
immoreel zijn het risico van deze exploitatie te 
tolereren. · 

We zijn toe aan een ander basisstelsel waarin 
burgerschap het uitgangspunt is van rechten en 
plichten, niet de bereidheid tot betaalde arbeid. 
Terwijl burgerschap duidt op het lidmaatschap van 
een democratische gemeenschap, behoort arbeid 
tot het domein van de markt. Arbeid is een particu
lier contract; in ruil voor je inspanningen krijg je 
loon uitbetaald. Het zou dan ook onjuist zijn om 
burgerschapsrechten afhankelijk te maken van de 
wijze waarop werknemers particuliere contracten 
afsluiten. Dalrrendorf merkt daar over op: 
'Burgerschapsrechten zijn in principe niet voor
waardelijk, maar categorisch. Wat burgerschap 
biedt hangt niet af van de bereidheid van mensen 
om een prijs te betalen in het particuliere domein. 
Burgerschap kan niet worden verhandeld' . 2 6 

Het gaat er niet om of burgers al dan niet een 
uitkering verdienen, maar of ze gevrijwaard zijn 
van behoeftigheid en vernedering, en in de gelegen
heid zijn hun positie te verbeteren. Met een 
onvoorwaardelijk basisinkomen gaat de klassiek 
sociaal-democratisch visie op solidariteit als even
wicht van inkomensrecht en arbeidsplicht dus tel
oor. Dat hoeven we niet te betreuren. In een 
moderne democratie vormt het verminderen van 
dwang en vernedering een meer solide basis voor 
solidariteit. 

basisinkomen. Sluitstuk van de verzorainas
staat?, Amsterdam: Van Gennep, 1995. 
26 . Ralf Dahrendorf, The Modern Socio/ 
Co'!ftict, Londen: Weidenfeld and 
Nicholson, 1988 , p . 34· 
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lokatie: een naamloze lichtrivier, met 

een rij boompjes op de voorgrond en 

een zware wolkenlucht daarboven; drie 

lagen die in elkaar verdwijnen zouden, 

als de dichter ze niet opgevangen had 

REIN BLOEM 

foto: Hans Vermeulen 
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PAS OP DE PLAATS IO 

Uit welke achtergrond zoekt 

mijn rivier haar bedding, 

deze proevend om te voelen 

waar ik zijn kon, en herkent 

haar oevers, toont zij zich 

daartoe aanlandig, niet om zo 

mijn dorst te lessen, water is 

volop voor handen. 

Wat mij stroomwaarts drijft 

beweegt zich in het vinden 

van haar bron, zo onderhuids 

gelegen, die mij leegdrinkt 

wat mij hier vanouds te binnen 

schiet, te weten waar ik ooit 

op wieken had te gaan. 

ALBER T SCHAALMA 
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Nederland moderniseert. Na jaren van 

bezuiniainaen zijn er arote bedraaen 

aereserveerd om de ruimtelijke inrichtins 

van Nederland eereed te maken voor de 

eenentwintiaste eeuw. In de politiek lijkt de 

verbeeldins aan de macht. Plannen voor een 

luchthaven in zee en eoederentransport via 

onderarondse buizen worden in de politiek 

als serieuze opties besproken. Maar in feite 

ontbreekt het aan werkelijke ruimtelijke 

politiek. Instrumentele araurnenten als 'mee 

te komen in de internationale economie' cif 
'onze positie te aaranderen in Europa' voeren 

de boventoon . 

Land in zicht! biedt een hartstochtelijk 

pleidooi voor een cultuurpolitieke bena

dering van de ruimtelijke inrichting. 

Momenteel gaat alle aandacht uit naar 

de 'fysieke mobiliteit': de verbetering 

van de infrastructuur en de bereikbaar

heid per auto. Volgens de aüteurs zal dit 

een kortzichtige strategie blijken te zijn 

als niet ook wordt geïnvesteerd in 'cul

turele mobiliteit': in een nieuw per

spectief op het goede leven. De auteurs 

werpen zich op voor de vernieuwing 

van het publieke domein, grotere varia

tie in de woning-· en stedebouw, betere 

toegang tot natuurgebied en een alter

natief openbaar-vervoersnet. 

Land in zicht! laat zien dat het mogelijk 

is - en niet al te ingewikkeld - door in

grepen in de ruimtelijke inrichting nieu

we verten te ontdekken, zonder ver te 

hoeven reizen . 
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BOEKEN 

De woeste denker 

BartTromp bespreekt: 

Benedictus de Spinoza, Theoliaisch-poli

tiek tractaat (Uit het Latijn vertaald, inge

leid en van verklarende aantekeningen 

voorzien door F. Akkerman) 

Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1997 

Ik geloof niet dat er ooit- uitge
zonderd Immanuel Kant - een 
filosoof heeft geleefd die zowel 
vanwege zijn denken als zijn 
leven zo'n respect afdwingt als 
Spinoza. Dat is evenzeer toe te 
schrijven aan zijn even indruk
wekkende als soms raadselachtige 
filosofie, als aan de wijze waarop 
hij daarnaar leefde. 

Deze raadselachtigheid ligt 
niet aan hem, maar aan ons. De 
hedendaagse Spinoza-kenner 
Klever weet op aanstekelijke en 
overtuigende wijze te argumen
teren dat een mensenleven niet 
genoeg is om de wijsbegeerte en 
de politicologie van Spinoza te 
doorgronden. De Ethica is voor 
hem een levenswerk 'ook in die 
zin, dat men praktisch een heel 
leven nodig heeft om de onpeil
bare diepten van dit werk te 
doorgronden en de strekking 
ervan te begrijpen.' Als ik hem 
uitnodigde om mijn studenten 
met de grootste filosoof van de 
lage landen bekend te maken, 
begon hij steeds met op krachtige 
toon te stellen dat Spinoza niet 
een politiek denker van formaat 
was geweest, maar de po-li-ti-co
loog par excellence, analyticus 
van hoe de politiek zich feitelijk 
voltrekt en dient te voltrekken; 
een woeste denker in zijn 
filosofische onbarmhartigheid. 

Dat hij de belangrijkste poli
tieke denker uit de Nederlandse 

geschiedenis is kan niemand ont
kennen. Maar wat de inhoud van 
dat politieke denken betreft, 
daarover zullen bij de meesten 
die zijn naam kennen slechts vage 
noties bestaan, die het bestek van 
een encyclopedie-artikel niet 
overtreffen. Of Spinoza eigenlijk 
wel een Nederlands politiek theo
reticus genoemd kan worden, is 
bovendien twijfelachtig. Zeker, 
hij is in de Republiek geboren, 
getogen en gestorven. De onver
draagzaamheid van de predikan
ten vormt de achtergrond van, en 
aanleiding tot zijn politieke theo
rie; de stadstaat Amsterdam doet 
daarin dienst als model voor een 
ordelijke en vreedzame politieke 
gemeenschap. Aan de andere 
kant waren Spaans en Hebreeuws 
de talen waarin hij is grootge
bracht en schreef hij, naar de eis 
van zijn tijd, in het Latijn. 
Nederlands schijnt hij als tweede
rangs taal van de buren van zijn 
ouders te hebben opgestoken; 
erin geschreven heeft hij niet, ook 
geen brieven. 

Klever heeft ongelijk en gelijk. 
Spinoza's oogmerk was aan te 
tonen wat ieder voor zich op 
eigen kracht had kunnen beden
ken, niet om een levenslange 
wedren met hindernissen voor 
politieke denkers uit te zetten. In 
dit opzicht verschilde hij niet van 
zijn oudere Engelse tijdgenoot 
Thomas Hobbes (1588-1679). 
Spinoza kende diens werk; voor
zover ik weet Hobbes het zijne 
niet. De overeenkomst gaat toch 
door: beiden schreven een klas
sieke verhandeling over staat en 
politiek. Maar zowel bij Hobbes 
als bij Spinoza was deze een afge
leide, een uitvloeisel van hun al
gemene filosofie. 'Filosofie' was 
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voor hen en hun tijdgenoten het
zelfde als wetenschap. Zij zijn 
niet zozeer filosofen over politiek, 
als theoretici van de politiek, 
en daarin inderdaad politicologen 
van de praktijk. Juist daarom 
kan de diepzinnigheid van hun 
denken geen beletsel zijn voor 
toepassing van de consequenties 
ervan. 

Hobbes' meesterwerk is 
Leviathan (I65I), in feite een 
grondige bewerking in het Engels 
van zijn eerdere De Cive (Over de 
staatsburger). Latijn was toenter
tijd de taal van wetenschap en 
geletterden. Maar het was niet 
(meer) de taal van de politiek. 
Vandaar Leviathan: met deze uit
eenzetting van zijn politieke 
theorie wilde Hobbes een groter 
en relevanter gehoor in Engeland 
bereiken dan het geleerde pu
bliek in Europa. Zover is Spinoza 
niet gegaan. Hij was niettemin 
ten zeerste betrokken bij de poli
tiek van zijn dagen. Dat is ook de 
reden waarom hij de daadwerke
lijke politieke consequenties van 
zijn algemene filosofie, zoals 
neergelegd in zijn Ethica, heeft 
uitgewerkt in twee andere tek
sten: het Tractacus Theoloaico-poli

ticus en het - onvoltooide, korte
re - Tractacus politicus. Anders 
dan Hobbes bleef Spinoza het 
Latijn bezigen. Dit belette het 
Hof van Holland niet om in I 674 
de verspreiding van deze werken 
van Hobbes en Spinoza te verbie
den als 'Godslasterlijcke ende 
Zielverderffelijkcke boeken, vol 
van ongefondeerde en dangereu
se stellingen en grouwelen'. De 
Republiek mocht dan vrijplaats 
van denken in het Europa van 
deze eeuw zijn, daaraan waren 
niettemin grenzen gesteld die 

S /lD 10 1997 

BOEKEN 

heden ten dage als onaanvaardba
re censuur zouden gelden. 

Dat vonnis volgde na de om
wenteling van I 6 7 2, het einde 
van het eerste stadhouderloze 
tijdperk, ingeluid met de moord 
op de grootste staatsman in de 
geschiedenis van de Lage Landen, 
Johan de Witt, en zijn broer 
Comelis. Spinoza was bevriend 
met De Witt, die niet alleen poli
ticus was, maar ook emstig 
betrokken bij kunst en weten
schap. Iedereen kent, of zou 
moeten kennen, Spinoza's uit
spraak, aan het begin van de 
Politieke VerhandelinB, (zelfs 
Raymond Chandler maakt er 
gebruik van in één van zijn hard

boiled detectives) dat het hem niet 
te doen was om te lachen of te 
huilen, maar om te begrijpen: 'Ik 
heb er ijverig voor gezorgd mij 
over de menselijke gedragingen 
niet vrolijk te maken, noch daar
over te rouwen of ze te verach
ten, doch enkel ze te begrijpen.' 

Zijn filosofie is doortrokken 
van redelijkheid als emotie, van 
berusting in wat onvermijdelijk 
is. Daaruit bestaat ook voor een 
groot deel de spanning die zijn 
geschriften oproepen, daarom is 
hij eigenlijk ook zo onmenselijk 
in zijn menselijkheid. Was hij 
katholiek geweest, dan had de 
Kerk hem allang heilig verklaard. 
Maar bij één gelegenheid werd 
het hem te machtig. Toen de 
gebroeders De Wittin Den Haag, 
op het Groene Zoodje, waren 
vermoord, zonder twijfel met 
goedkeuring van de Oranjes -
deze georganiseerde lynchpartij 
beschouw ik nog steeds als het 
dieptepunt in de staatkundige 
ontwikkeling van ons land -
moest de zachtmoedige Spinoza 

er met alle macht van weerhou
den worden om op die plaats een 
bord met het opschrift 'ultimum 
barbarorum' (het gruwelijkste 
der barbaren) op te hangen. 

Zelfs in zijn verontwaardiging 
bleef Spinoza echter in het Latijn 
spreken. Raadselachtig blijft het 
waarom hij juist een verhandeling 
in het Latijn stelde, die zozeer 
was gericht op de politiek in de 
Republiek van zijn dagen. Niet
temin was het succes ervan (net 
als dat van Hobbes' De Cive) zon
der meer groot: tien edities in 
enkele jaren; temeer opmerkelijk 
omdat de publieke reacties zon
der uitzondering negatief waren. 
Vrijwel onmiddellijk werd echter 
ook de eerste vertaling in het 
Nederlands gemaakt, waarvan 
Spinoza de publikatie op het laat
ste moment wist te verhinderen. 

De Ethica voltooide Spinoza in 
I 675; het boek is bij zijn leven 
niet gepubliceerd. Het Tractatus 

theoloaico-politicus is in I 670 uit
gegeven, anoniem, en al spoedig 
onder valse titels. De machtswis
seling in Nederland had in I 6 7 2 

met een prins van Oranje ook de 
fervente tegenstanders van 
Spinoza in het zadel geholpen. De 
Ethica werd niet alleen gekriti
seerd, maar ook verboden. In 
deze situatie nam Spinoza de pen 
op om in beknopte trant zijn 
inzichten over politiek en staat 
opnieuw uiteen te zetten. Het 
resultaat, het Tractatus Politicus, 

zou hij niet voltooien; vóór de 
afsluiting ervan bezweek hij in 
I 677 aan tuberculose. 

Van dit Tractatus Politicus (ooit 
vertaald als Het Staatkundia 

Vertooa) verscheen in I985 een 
beknopte Nederlandse vertaling 
van de hand van Klever. Een half 
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jaar daarvoor kwam in dezelfde 
reeks een verkorte editie van de 
Leviathan van Thomas Hobbes uit 
in een nieuwe Nederlandse ver
taling (de voorgaande dateert van 
1667). 

Die heruitgave van Hobbes heb ik 
zelf ingeleid en verzorgd. Ik lees 
Spinoza dan ook met de lenzen 
die door Hobbes zijn geslepen. 
Dat levert een schokkende erva
ring op. Door velen is Spinoza 
gezien als een epigoon van 
Hobbes. Inderdaad lijdt het geen 
twijfel dat er veel is waarin bei
den overeenstemmen, niet alleen 
in beoordelingen en vaststellin
gen, maar ook in vraagstelling en 
argumentatie; en zelfs in de 
oplossingen die zij aandragen. 
Beiden zoeken een oplossing voor 
het probleem van oorlog en vrede 
en beiden situeren die oplossing 
in de vestiging van de staat en in 
het gebruik maken van een koel 
politiek realisme. Beiden doen 
dat met behulp van streng logi
sche redeneringen, die hun ver
trekpunt nemen in een materia
listische en rationalistische filo
sofie. In de interpretatie die ver
taler en inleider Klever volgt, 
houdt het daarmee ook op. Die 
interpretatie is gebaseerd op het 
als 'opzienbarend' getypeerde 
boek over Spinoza van de 
Italiaanse filosoof (en leider van 
de met de Rode Brigades verwan
te 'Autonomen') Antonio Negri: 
L 'Anomalia selvaaai a (letterlijk: 
'De woeste anomalie'). 

In dit boek stelt Negri tegen
over het denken over de staat in 
de (door hem veronderstelde) 
lijn Hobbes-Rousseau-Hegel een 
andere, contrasterende: Machia
velli- Spinoza - Marx. De theo-
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retici van de eerste lijn accentu
eren de morele rechtvaardigin
gen van de staats(al)macht; de 
denkers die op de tweede lijn 
opereren, leggen daarentegen de 
nadruk op de feitelijke processen 
van machtshandhaving en staats
vorming. Die nadruk op feitelijk
heid is inderdaad een duidelijk 
element in het program van 
Spinoza; hij willaten zien wat is. 
Hij wil vervolgens 'met een zeke
re en onbetwijfelbare redenering 
bewijzen' dat dit 'uit de conditie 
zelf van de menselijke natuur valt 
afte leiden'. 

Natuurrecht en macht 

Het centrale en schokkende uit
gangspunt in de politieke filosofie 
van Spinoza is vervolgens de 
gelijkstelling van recht met 
macht. Het universum bestaat uit 
personen en dingen die zichzelf in 
stand proberen te houden en dat 
doen door macht uit te oefe
nen.' Omdat een ieder recht heeft 
zover als zijn macht reikt, moeten 
we concluderen dat wat ieder, 
wijze of dwaas , ook nastreeft en 
doet, hij dat krachtens het hoog
ste natuurrecht nastreeft en 
doet.' Het natuurrecht is zo niets 
anders dan het resultaat van de 
natuurwetten. De staat is een 
macht die door een menigte men
sen gezamenlijk in het leven 
wordt geroepen en er is wat dit 
betreft geen onderscheid tussen 
een eenmansdictatuur (die vol
gens Spinoza overigens feitelijk 
onmogelijk is) en een democra
tie. Deze verheerlijking van het 
recht van de sterkste als natuur
recht is het meest schokkende van 
Spinoza's politieke filosofie. Zij 
staat ook in niet geringe spanning 
tot de liberale conclusies van de 

Politieke Verhandelin9, namelijk 
dat de vrijheid van meningsuiting 
het hoogste goed is. 

Marxisten hebben Spinoza 
altijd beschouwd als één van hun 
voorlopers, maar het argument 
daarvoor lag niet in deze stelling, 
maar vooral in zijn streng mate
rialistische filosofie, waarvan de 
humanistische implicaties tegelij 
kertijd in schrille tegenstelling 
staan tot de theorie en praktijk 
van het communisme. De span
ning daartussen leverde de prach
tige monografie over Spinoza van 
Theun de Vries op. Het is echter 
duidelijk wat de geheel andere 
aantrekkingskracht van het poli
tieke denken van Spinoza voor 
nieuwe marxisten als N egri 
vormt. Zijn verdediging van de 
staat kan gelezen worden als een 
volstrekt amoreel betoog, waarin 
het onderscheid tussen democra
tie en dictatuur geheel verdwijnt. 
Het is dan niet verwonderlijk te 
lezen, dat Klever het feit dat 
'grondrechten' van mensen in de 
politieke filosofie van Spinoza 
onmogelijk zijn, opvoert als iets 
bewonderenswaardigs. Aan de 
andere kant wordt zo ook helder 
waartoe een politieke filosofie als 
die van Spinoza kan leiden: tot 
een niets ontziende verheerlij
king van het bestaande als het 
noodzakelijke . Hier bestaan 
parallellen met het werk van zijn 
tijdgenoot Leibniz, die later door 
Voltaire zo vlijmend op de hak 
genomen·is in Candide: alles wat 
gebeurt, had wel moeten gebeu
ren en wij leven in de beste van 
alle mogelijke werelden. 

De logische consistentie van 
het vertoog van Spinoza staat of 
valt met zijn theïstische uitgangs
punt dat God en de natuur, het 
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universum, identiek zijn. Daarin 
is de enige sluitende rechtvaardi
ging van zijn gelijkstelling van 
macht en recht gelegen. 

Het Theoloaisch-politiek traktaat -

de schitterende, in 1997 versche
nen nieuwe vertaling van het 
Tractatus theoloaico-politicus - be
staat grotendeels uit een scherp
zinnige en voor die tijd opzienba
rende exegese van bijbelteksten. 
De tweede helft van Leviathan is 
eveneens een snijdende interpre
tatie van de Schrift waarmee 
Hobbes aan wil tonen dat de poli
tieke theorie die hij in de eerste 
helft more aeometrico heeft uiteen
gezet, in geen enkel opzicht Gods 
woord tegenspreekt. In de zes
tiende en zeventiende eeuw kon 
geen politiek denker het zich ver
oorloven buiten het kader van de 
christelijke religie te redeneren, 
laat staan de verdenking van 
atheïsme over zich af te roepen. 
Het grootse en onverbiddelijke 
van Spinoza's filosofie had als 
politieke strekking echter een 
verdediging van de vrijheid van 
denken tegen de aanmatiging van 
de protestantse geestelijkheid. In 
deze zin is het betoog van Spinoza 
heel duidelijk aan tijd en plaats 
gebonden. Maar zowel in de lite
raire als filosofische kracht van 
zijn verhandeling stijgt Spinoza 
daar ver boven uit. Prachtig vat 
de vertaler Spinoza's politieke 
filosofie (politicologie!) samen in 
de volgende passage: 'Het uitein
delijke doel van politiek is niet 
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om te heersen of te dwingen, 
maar om te bevrijden van vrees 
en de mensen in staat te stellen 
naar lichaam en geest veilig te 
functioneren. Het doel van de 
politiek is vrijheid'. 

In het laatste hoofdstuk lopen 
Spinoza's strenge en systemati
sche redeneringen uit op een 
reeks conclusies die voor een 
rechtgeaarde democraat nauwe
lijks met droge ogen zijn te lezen. 
Als voorbeeld wil ik de wijze noe
men waarop hij zijn stelling, dat 
op de vrijheid tot oordelen van 
mensen geen inbreuk mag wor
den gemaakt ondersteunt met 
een verwijzing naar het 
Amsterdam van zijn dagen: 

Tot bewijs voorts van de stel
ling dat uit deze vrijheid geen 
ongemakken kunnen voortko
men die niet door het enkele 
gezag van de hoogste overheid 
kunnen worden vermeden, en 
dat de mensen uitsluitend door 
dit gezag gemakkelijk ervan 
weerhouden kunnen worden 
om elkaar schade te berokke
nen, ook al denkt de een dui
delijk het tegengestelde van 
wat de ander denkt, zijn voor
beelden bij de hand, en ik hoef 
ze niet ver te zoeken: de stad 
Amsterdam kan ons tot voor
beeld dienen, die tot haar 
eigen groei en tot bewonde
ring van alle naties de vruchten 
van deze vrijheid plukt. In deze 
bloeiende staat en voortreffe
lijke stad immers leven alle 
mogelijke mensen van iedere 

natie en geloofsrichting met de 
grootste eendracht samen; als 
ze iemand hun goed willen 
toevertrouwen, zorgen ze 
slechts gewaar te worden of hij 
rijk is of arm en of hij te goeder 
trouw of met bedrog zaken 
pleegt te doen; godsdienst of 
geloof kunnen hun verder 
niets schelen, omdat die voor 
de rechter bij zijn toewijzing of 
afwijzing in een rechtsgeding 
niets helpen. En geen enkel 
geloof is zo gehaat, dat zijn 
aanhangers niet onder de 
bescherming staan van het 
openbaar gezag der magistra
ten, mits ze niemand schade 
berokkenen, een ieder het 
zijne geven en eerzaam leven. 

Spinoza's Theoloaisch-politiek trak

taat is zonder meer een wonder 
van denken en beschaving. Maar 
het is geen klassiek werk dat kan 
worden opgesloten in zijn histori
sche context, evenmin als dat 
geldt voor De politieke verhande

lina. Het zijn in hun thesen over 
recht en macht, vrijheid, pluralis
me en democratie even veront
rustende als actuele en inspire
rende geschriften . 

BART TROMP 

Redacteur s & D 
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Ruimtelijke ordening 
en idealisme 

Wim Derksen bespreekt: 

Maarten Hajer & Femke Halsema (red.) , 

Land in zicht. Een cultuurpolitieke visie op de 

ruimtelijke inrichtina, Amsterdam: 

Bert Bakker / Wiardi Beekman Stichting, 

'997· 

Ruimtelijke ordening stond vroe
ger vooral in het teken van het 
bouwen van woningen. Volks
huisvesting en ruimtelijke orde
ning waren onverbrekelijk met 
elkaar verbonden . In feite is de 
ruimtelijke ordening met de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening uit 
1965 en de verschillende Nota's 
over de Ruimtelijke ordening op 
eigen benen komen te staan. 
Ruimtelijke ordening werd meer 
dan het plannen van een nieuw
bouwwijk. Ruimtelijke ordening 
was voortaan het afwegen van alle 
sectorale ruimtelijke claims: de 
ruimtelijke claims vanuit de 
volkshuisvesting, de economie, 
de infrastructuur, de landbouw, 
het natuurbehoud, etcetera. Die 
afweging was vanzelfsprekend 
niet politiek-neutraal. Scherper 
gesteld: de ruimtelijke ordening 
zou een ruimtelijke meerwaarde 
aan het uiteindelijke besluit moe
ten meegeven. Daarmee plaatste 
het instituut van de ruimtelijke 
ordening zich meteen in een 
schier onmogelijke positie . Zij 
diende niet alleen een procedureel 
kader te bieden voor de afweging 
van sectorale ruimtelijke claims, 
zij diende ook een eigen (inhoude
lijke) meerwaarde te geven aan 
het uiteindelijk compromis tus
sen de sectorale verlangens. 
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Tot op heden heeft het instituut 
van de ruimtelijke ordening niet 
alleen geworsteld met deze dub
bele taakstelling, zij heeft ook 
altijd grote moeite gehad om 
inhoudelijke criteria te ontwik
kelen voor de bedoelde afweging 
van sectorale verlangens. In het 
laatste decennium staat dan wel 
het streven naar ruimtelijke kwali
teit voorop, maar het is niet altijd 
even duidelijk wat daarmee 
wordt bedoeld en op welke wijze 
dit criterium richtinggevend kan 
zijn voor de afweging van sectora
le ruimtelijke claims. 

Mede om die reden is de ruim
telijke ordening vooral een 
wereld van symbolen. Het is ken
merkend voor een symbolische 
werkelijkheid dat daarachter vaak 
een andere werkelijkheid schuil 
gaat. Bij de ruimtelijke ordening 
is dat bij uitstek het geval. Niet 
alleen blijkt de uiteindelijke 
afweging van sectorale ruimtelij 
ke verlangens bovenal op grond 
van de blote machtsverhoudingen 
te worden beslecht, ook blijkt de 
effectuering van alle plannen vaak 
geheel anders uit te pakken dan 
zo fraai in symbolische termen 
was beschreven. De handhaving 
van bestemmingsplannen (met 
name in het landelijk gebied) is 
van dit laatste fenomeen een fraai 
voorbeeld. Vanwege de domi
nantie van de machtsverhoudin
gen is bij de afweging van ruimte
lijke claims in de afgelopen 
decennia het accent verschoven 
van het volkshuisvestingsbelang 
naar het economisch belang. De 
macht van de volkshuisvesting 
nam immers af en het economisch 
belang werd in de neo-liberale tij 
den steeds belangrijker geacht. 
Het instituut van de ruimtelijke 

ordening (of beter: de sector 
ruimtelijke ordening) leek zich 
daarbij te laten wegdrukken in de 
hoek van het milieubeheer: de 
hoek van het behoud van het 
bestaande. De procedurele kant 
van de ruimtelijke ordening werd 
zelfs gedeeltelijk aan de officiële 
gremia van de ruimtelijke orde
ning ontnomen. BinnendeICES 
worden momenteel onder regie 
van het Ministerie van Econo
mische Zaken de belangrijkste 
ruimtelijke beslissingen geno
men. 

Hajer en Halsema hebben in hun 
bundel over de ruimtelijke orde
ning met name tegen deze econo
mische dominantie binnen de 
ruimtelijke ordening stelling wil
len nemen. Hoewel zij onderken
nen dat 'de inrichting van het 
landschap de neerslag vormt van 
de machtsverhoudingen in de 
samenleving', blijft voor hen de 
essentie van ruimtelijke ordening 
toch 'het vormgeven aan de 
samenleving' (p . 15). Het afwe
gen van sectorale ruimtelijke 
claims moet derhalve niet de 
weerslag van de machtsverhou
dingen tussen de sectoren zijn, 
maar moet geschieden op grond 
van een inhoudelijk doel. Voor 
hen is dit inhoudelijke doel 
minder gelegen in 'ruimtelijke 
kwaliteit' of in 'behoud van het 
bestaande'. Voor hen moet ruim
telijke ordening vooral ten dien
ste staan aan een 'zelfstandig cul
tuurpolitiek ideaal'. Wat dat pre
cies is, is niet meteen duidelijk. 
Dat komt mede omdat de auteurs 
lijken te suggereren dat een cul
tuurpolitieke benadering maar op 
één manier kan worden ingevuld: 
ten dienste van een samenleving 
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waarin mensen elkaar vooral 
tesenkomen. Hoewel een cultuur
politieke benadering op zich ook 
gericht zou kunnen op een (ver
dergaande) vervreemdins in de 
samenleving, hebben Hajer en 
Halsema duidelijk het tegendeel 
op het oog. Hun pleidooi voor 
een cultuurpolitieke benadering 
van de ruimtelijke ordening lijkt 
soms zelfs, vergeef me het 
woord, een pleidooi voor een 
gezellige samenleving te zijn. 

Wie over de specifieke invul
ling van de gewenste cultuurpoli
tieke visie heen stapt, beseft dat 
Hajer en Halsema een belangrijk 
onderwerp aan de orde stellen. 
Ze geven overtuigend aan dat we 
ons in de ruimtelijke ordening te 
weinig afvragen wat voor samen
leving we willen hebben, of 
anders gezegd: hoe we samen 
willen leven. Dat we economi
sche groei willen hebben is wel 
duidelijk. Dat we het milieu wil
len behouden is ook wel duide
lijk, zij het wat minder. Maar hoe 
we als mensen willen samenle
ven, krijgt momenteel in de 
ruimtelijke ordening te weinig 
aandacht. Het is de verdienste 
van Hajer en Halsema dat ze daar
voor hernieuwde aandacht heb
ben gevraagd. 

Het is niet zonder reden dat 
Hajer en Halsema na hun inlei
ding meteen plaats inruimen voor 
een artikel van Peters over de 
'haast van Albertine'. Het behan
delt de fabel van Albertine, die 
voor het eerst haast kreeg bij het 
bezoeken van haar familie, op het 
moment zij over een auto 
beschikte. Juist door de auto was 
het mogelijk om op eenzelfde 
middag nog een tweede tante te 
bezoeken, waardoor het bezoek 
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aan de eerste tante vooral in het 
teken van de haast kwam te staan: 
'Jean, we moeten de tijd in de 
gaten houden, want we moeten 
nog naar tante Y.' De boodschap 
is duidelijk: hoe verder en sneller 
we kunnen reizen, hoe verder we 
gaan en hoe meer haast we heb
ben. Omgekeerd zou de samen
leving derhalve kunnen onthaas
ten door het aantal mogelijkhe
den voor mobiliteit terug te drin
gen! Ofwel: het bewust creëren 
van files, zou de mens zijn rust 
weer kunnen teruggeven. 

Een maakbare samenlevin9? 
Daarmee ben ik uitgebreid in
gegaan op de inleiding van de 
bundel. Dat is niet zonder reden. 
De boodschap die Hajer en 
Halsema willen brengen komt 
namelijk verreweg het duidelijkst 
uit hun inleiding naar voren . Niet 
dat de artikelen van de andere 
auteurs niet interessant zouden 
zijn. Het tegendeel is het geval. 
Maar het zijn toch vooral Hajer en 
Halsema die mogelijkheden zien 
om de samenleving anders in te 
richten door een cultuurpolitieke 
visie in de ruimtelijke ordening 
voorop te stellen. Dit geloof in 
maakbaarheid van de samenle
ving lijkt geen van de overige 
auteurs over te nemen. Hun 
hoofdstukken geven vooral aan 
hoezeer maatschappelijke veran
deringen hun weerslag hebben in 
de ruimtelijke inrichting van het 
land. Niet de ruimtelijke orde
ning door de overheid bepaalt de 
samenleving, maar veranderin
gen in de samenleving bepalen de 
ruimtelijke inrichting. 

Frieling vertolkt die mening 
wellicht het meest pregnant, in 
ieder geval het meest theoretisch. 

Hij ziet de ruimtelijke inrichting 
als een weerslag van de tijdsbeste
ding van mensen. Daarbij onder
scheidt hij wonen, werken en 
vrije tijd. Hij constateert dat het 
wonen vroeger vooral gezamen
lijk was (in het gezin), en tegen
woordig veel individueler. Het 
werken was vroeger daartegen 
collectief (denk aan de CAo) en 
tegenwoordig in de termen van 
Frieling veeleer gezamenlijk (in 
tijdelijke werkverbanden). De 
recreatie was vroeger in de 
schaarse tijd die daarvoor stond, 
vooral individueel, terwijl deze 
tijdsbesteding tegenwoordig 
vooral collectief is (massa-toeris
me). Dit nieuwe cultuurpatroon 
noemt Frieland het postmoderne 
cultuurakkoord, waarbij de eco
nomie van de recreatie de econo
mie van het werken van haar 
centrale plaats aan het verdringen 
is. Het postmoderne cultuur
akkoord maakt volgens Frieling 
van Holland een pluralistische 
metropool, als vervanging van 
het polycentrisch stedelijk veld 
dat het eerder was. 

Terreehorst spitst de ruimte
lijke ontwikkelingen toe op de 
telematica en vraagt zich af welke 
ruimtelijke gevolgen ontwikke
lingen binnen de informatie
en communicatietechnologie zul
len hebben. Hoe slaan deze ont
wikkelingen ruimtelijk neer? 
Kloosterman gaat nader op deze 
vraag in. Hij constateert dat in 
New York tal van Internet
bedrijven ruimtelijk dicht bij 
elkaar gaan zitten. Terwijl de ves
tigingsmogelijkheden groter lij 
ken dan ooit (de aansluiting op de 
virtuele ruimte van Internet kan 
nagenoeg overal worden ge
maakt), vindt er niettemin een 
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rllimtelijke clustering van bedrij
ven plaats. Kloosterman geeft 
daarvoor een plausibele verkla
ring. Er is een specifieke lokale 
inbedding nodig: kwaliteiten van 
lokale beroepsbevolking, lokale 
instituties (onderwijs, onder
zoeksinstituten), etcetera. Glo
balisering van de markt leidt dus 
niet tot homogemsering van het 
internationale economische land
schap, maar ook - en misschien 
jwst - tot een verdere differen
tiatie. Kloosterman onderstreept 
verder het economisch belang 
van de congestie, de rommelig
heid, de onvoorspelbaarheid en 
de functievermenging van grote 
steden. Het maakt steden in soci
aal, cultureel en economisch 
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opzicht sterk en duurzaam. 
Adri Dwvesteijn komt in zijn 

visie wellicht nog het dichtst bij 
de redacteuren. Niettemin legt 
hij ook het initiatief nadrukkelijk 
bij de burgers. Zij moeten alle 
ruimte hebben om hun creativi
teit te benutten voor het inrich
ten van hun rllimtelijke omge
ving. De Vinex als planningsillusie 
moet worden doorgeprikt. De 
enige taak die de overheid heeft is 
het scheppen van een stedebouw
kundig kader. V oor de rest moet 
de overheid vertrouwen op de 
energie en creativiteit van de zelf
bewuste, geëmancipeerde bur
gers. Planning van bovenaf dient 
zich te beperken tot de hoofdlij 
nen, de invulling kan van onderaf 

geschieden. Ookhierdus bovenal 
een rwmtelijke inrichting als 
resultante van maatschappelijke 
processen. De rol van de over
heid is beperkt. 

Hoezeer de auteurs derhalve 
zijn afgeweken van de opdracht 
van de redacteuren, zij wisten 
zich blijkbaar wel geïnspireerd 
door die opdracht. Je komt 
immers niet vaak een zo ogen
schijnlijk simpel boekje tegen 
met zoveel interessante artikelen 
en gedachten . 

WIM DERKSEN 

Lid van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Reaerinasbeleid 
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De Minister van Economische Zaken, de Heer Dr G J Wijers is niet 
beschikbaar voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer (onze volks
vertegenwoordiging). Aan zijn partij Democraten 66 gafhij op dat 'hij 
niet houdt van politiek met een kleinep'. Het is een berichtje van enige 
maanden geleden, maar het blijft door mijn hoofd spoken. 

Natuurlijk begrijpen wij de overwegingen van de excellentie volle
dig. Het schijnt daar aan het Binnenhof een heel gedoe te zijn. Men 
snijdt elkaar daar de keel af voor het woordvoerderschap over de Wet 
op de Lijkbezorging. Roddel en achterklap bepalen de agenda en kwa
liteit wordt systematisch genegeerd. Bovendien hebben de Kamer
leden geen benul van de werkelijk grote bestuurlijke vragen waar dit 
land en zijn overheid voor staan. Zij zijn zo geobsedeerd door de klein
ste details dat zij aan politiek met een grote P eenvoudig niet toeko
men. De echte bestuurder, maar ook de echte politicus blijft daar verre 
van. 

Dit beeld van het Binnenhof, door de Ferry Mingelens van deze 
wereld dagelijks gevoed, bevat zeker enige juistheid. Maar de excellen
tie zou moeten weten dat het slechts een deel van de waarheid is. De 
andere kant is dat de honderdvijftig politici met een kleine p die in de 
Tweede Kamer zitten jor better orjor worse het volk vertegenwoordigen. 
Als zij zich met details bezighouden is dat vooral omdat die het volk 
raken. Juist de details die de Minister en zijn ambtenaren in hun depar
tementale waanwijsheid over het hoofd zien blijken het volk vaak een 
doorn in het vlees te zijn. De Kamer is er om dat te voorkomen. Als de 
Tweede Kamer zijn werk niet goed doet moeten we dat met zijn allen 
zien te verbeteren; ieder volk krijgt de vertegenwoordiging die het 
verdient. 

Wat dat betreft is de nieuwe kandidatenlijst van het cD A bemoedi
gend te noemen. Met Buijs, Van den Akker, De Milliano, Verburg en 
Van der Knaap blijken mensen die in de samenleving een vooraanstaan
de bestuurlijke positie hebben bereikt bereid te zijn Kamerlid te wor-

• den. Zij laten met hun kandidatuur zien dat over de taak het volk te 
mogen vertegenwoordigen niet te licht moet worden gedacht. 
Ongetwijfeld zijn er functies waarin het pluche zachter, de dienstauto 
comfortabeler, de honorering uitbundiger en de dagelijkse publieke 
waardering hoger is. Maar in een democratie is er geen belangrijker 
functie dan die van volksvertegenwoordiger. Voor die taak zijn alleen 
de besten goed genoeg; wie daarvoor geroepen wordt heeft maar te 
gaan. 

De opstelling van onze geachte excellentie van Economische Zaken 
neemt gevaarlijk veel afstand van dit centrale adagium van de parle
mentaire democratie. Hij deint gedachteloos mee op de modieuze ten
dens om het lidmaatschap van de Tweede Kamer te beschouwen als een 
beroep uit vele, en niet bepaald het meest aantrekkelijke. Hij past naad
loos in het gebruikelijke dédain van de ambtelijke en bestuurlijke pro
fessionals voor het domme gewroet van de volksvertegenwoordiging 
in hun briljante beleidsontwerpen. Wie zo over de Kamer denkt kan 
voortaan het 'Democraat' achter zijn naam beter met een kleine d 
schrijven . 

Kleinep 

FRANS LEIJNSE 

Oud-lid van de Tweede Kamer 
voor de PvdA en lid van de 

redactieraad S 8tP 
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'Investeringen in infrastructuur 
zijn een bittere economische 
noodzaak. Na jarenlange ver
waarlozing als gevolg van bezui
nigingen is een achterstand ont
staan die moet worden inge
haald.' Onder dat motto worden 
de komende jaren miljarden gul
dens in infrastructuur geïnves
teerd: Betuwelijn, Maasvlakte, 
H s L, Schiphol (in de polder of in 
zee), Rail 2 1 en nog wat kleiner 
gruis. Onder het ingevoerde pu
bliek kent deze visie ongetwijfeld 
brede aanhang. Het merkwaardi
ge is echter dat nuchter econo
misch onderzoek slechts beperkt 
steun geeft aan deze visie. Het 
rendement van de geplande in
vesteringen is volgens ter zake 
kundige economen dubieus. 
Kosten-baten analyses van de 
Maasvlakte en de Betuwelijn ge
ven voer aan deze twijfels. Nu bij 
de komende kabinetsformatie 
hier vermoedelijk miljarden voor 
zullen worden vrijgemaakt, kan 
het daarom geen kwaad om de 
argumenten op een rij te zetten. 
De redactie van Socialisme 8t. 
Democratie heeft een drietal eco-

• nomen, die de afgelopen tijd een 
belangrijke rol hebben gespeeld 
in dit debat, gevraagd om hun 
argumenten op een rij te zetten. 
U vindt hun bijdragen in dit 
nummer. 

Caspar van Ewijk opent de 
rij. Hij constateert dat het ver
wachte rendement van de mees
te projecten negatief is. Dat geldt 
zeker voor de Maasvlakte, maar 
ook de uitbreiding van Schiphol 
is niet de kip met gouden eieren 
waarvoor zij meestal gezien 
wordt. Er zal veel gevlogen wor
den, maar de overheid hoeft niet 
te rekenen op een extra winstuit
kering. De milieu-kosten spelen 
daarbij overigens een onderge
schikte rol, zeker die voor de 
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geluidshinder. Het is simpel een 
kwestie van kosten en opbreng
sten. 

Eén van de meest prikkelende 
stellingen in het artikel van Van 
Ewijk is dat het argument 'werk
gelegenheid' van nul en generlei 
waarde is. Meer nog dan 'milieu' 
is 'banen' de totempaal gewor
den van een verantwoord beleid. 
Het motto van dit kabinet, 
'werk, werk, werk', brengt die 
preoccupatie tot uitdrukking. 
Van Ewijk laat de gebreken van 
dit criterium zien. De nieuwe 
banen op Schiphol gaan ten koste 
van banen elders. De investerin
gen kunnen dan zelfs makkelijk 
negatief uitpakken, omdat ze ten 
koste gaan van de mogelijkheid 
voor lastenverlichting. Het 
werkgelegenheidsargument is 
een overblijfsel van misplaatst 
Keynesianisme. 

Het enige wat volgens Van 
Ewijk telt is een simpele 
financiële rendementsbereke
ning. Door het geld te besteden 
aan lastenverlichting is waar
schijnlijk meer te bereiken. Voor 
sociaal-democraten (en vele an
deren) die de strijd tegen de 
werkloosheid hoog in hun vaan
del hebben staan en de overheid 
daarin graag het voortouw zien 
nemen, vergt het enige tijd om te 
kunnen omschakelen. 

Waar Van Ewijk zich concen
treert op de rendementsanalyses 
voor de projecten die thans in 
discussie zijn geven Sturm en De 
Haan een breder overzicht van 
studies naar het rendement van 
infrastructuur. Hun eerste con
clusie is dat de omvang van die 
investeringen zich redelijk laat 
verklaren door demografische 
ontwikkelingen en andere facto
ren die' rechtstreeks de behoefte 
aan infrastructuur beïnvloeden 
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(bijvoorbeeld: minder ambtenaren, minder kan
toorgebouwen). De politicologische verklaring dat 
investeringen in tijden van bezuinigingen als eerste 
sneuvelen, houdt in het licht van de feiten geen 
stand. Dat relativeert de tweede zin uit het ope
ningscitaat: er is geen sprake van verwaarlozing als 
gevolg van de bezuiningen, het is vooral een kwes
tie van afnemende bevolkingsgroei. 

De mooiste studie uit het overzicht van Sturm 
en De Haan is in mijn ogen de historische analyse 
van de Nederlandse investeringen in de periode 
1853-1913, zoals de aanleg van de Nieuwe 
Waterweg en het NoordzeekanaaL Uit die studie 
blijkt wel enige positief rendement, maar het houdt 
niet over. Bovendien: waar de eerste snelweg goed 
rendeert, ligt het rendement van de volgende snel
weg vermoedelijk lager (de wet van de afnemende 
meeropbrengsten). Algemene uitspraken over het 
rendement van infrastructuur hebben dus slechts 
beperkt zin. Er is dus geen alternatief voor serieuze 
kostenevaluatie per project, precies zoals Van 
Ewijk voorstelt. 

Eduard Bomhoff gaat in op de besluitvormingspro
cedures. Waarom zou de overheid überhaupt moe
ten bijdragen in de financiering van dergelijke pro
jecten? Als deze projecten werkelijk zulke rende
rende investeringen zijn, waarom kunnen de 
belanghebbenden die projecten dan niet zelf 
financieren? Deze vraag sluit aan bij het pleidooi van 
Van Ewijk voor simpele rendementsberekening. 
Als de direct belanghebbenden de financiering niet 
rond krijgen, dan rendeert het project blijkbaar niet 
en is het dus niet de moeite waard. Dat is de essen
tie van Smith's onzichtbare hand. Bomhoff consta
teert dat de overheid veel te veel op de stoel van de 
investeerder is gaan zitten. Daardoor roept ze geld
verspilling over zich af. Een voorbeeld is de aanleg 
van de metrolijnen in Amsterdam en Rotterdam. 
Door als rijk 90 procent van de kosten voor zijn 
rekening te nemen, werd een serieuze kosten/ 

baten afweging voor beide gemeentebesturen zin
loos. Bomhoff geeft twee overwegingen waarom de 
overheid toch bij dit soort projecten betrokken 
moet zijn. Ten eerste is de overheid als wetgever 
een onbetrouwbare partner indien zij niet zelf 
financieel bijdraagt. Een voorbeeld zijn de kosten
verhogende extra's voor omwonenden bij de aanleg 
van de Betuwelijn. Ten tweede zijn er externe 
effecten, die niet door direct belanghebbende in de 
beschouwing worden betrokken. 

Bomhoff besluit zijn artikel met een afweging 
tussen lastenverlichting en investeringen in infrast
ructuur. Zijn voorkeur gaat uit naar de laatste. Die 
voorkeur wordt niet in de laatste plaats gevoed 
door zijn gebrek aan vertrouwen in de rendements
berekeningen van het CPB. 

Het beeld dat uit de artikelen naar voren komt is 
een testimonium paupertatis voor de economische 
wetenschap. Ofwel de rendementsberekeningen 
die Van Ewijk besprak zijn juist. In dat geval zou 
economische Nederland te hoop moeten lopen 
tegen de grootscheepse geldverspilling. Ofwel die 
berekeningen zijn fout, en dan moeten economen 
als de wiedeweerga op zoek naar een bevredigende 
alternatieve berekeningsmethode. 

Voor beleidsmakers ligt de situatie echter niet 
wezenlijk anders. In feite ontbreekt het thans aan 
een serieuze legitimatie. Waar een dergelijke legiti
matie ontbreekt, wordt veelvuldig een beroep 
gedaan op 'visie' en 'lef'. Dat is echter geen basis 
voor een serieuze afweging van alternatieve beste
dingsmogelijkheden. Zoals het nu gaat ontstaat het 
beeld van een klein clubje mensen die elkaar ken
nen van de aanleg van de Oosterscheldedam* en die 
zonder serieuze analytische basis beslissen over de 
aanwending van miljarden aan belastinggeld . 

Maar al deze beschouwingen nemen een voor
schot op de analyses van de auteurs . Leest u de arti
kelen en oordeelt u zelf. 

"'Jos van Hezewijk en Marcel Metze, 
'De achterkamers van het Schiphol
debat', N RC Handelsblad, 12 juni 1997, 
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Nederland staat voor ingrijpende 
beslissingen. Het kabinet heeft 
een reeks van ambitieuze projec
ten op stapel gezet ter verster
king van de infrastructuur. Alles 
bij elkaar opgeteld ligt er voor 
zo'n 1 oo miljard aan plannen op 
tafel voor de periode tot 2 o 1 o. In 
vergelijking met het nationale 
inkomen komt het neer op een 
extra investering van zo'n 1 pro
cent per jaar. Dit is een forse im
puls. Gezien de uitdagingen waar 
Nederland in de volgende eeuw 
voor komt te staan (milieu, ver
grijzing, toenemende internatio
nale concurrentie), lijkt extra 
aandacht voor de economische 
structuur niet onverstandig. De 
cruciale vraag is echter of de 
voorgenomen grootschalige pro
jecten wel het juiste middel is om 
de groei te stimuleren. 

Het grootste deel van de 
plannen heeft betrekking op de 
'harde' infrastructuur, dat wil 
zeggen wegen, railverbindingen 
en uitbreiding van de luchthaven 
infrastructuur. De toon bij deze 
herinrichting van Nederland 
wordt duidelijk gezet door het 

• Ministerie van Verkeer en W a
terstaat. Het kleine bedrag dat is 
gereserveerd voor de kennisin
frastuctuur ( 1 à 2 miljard) valt in 
het niet bij de overdaad aan gel
den voor wegen, railverbindin
gen en vliegvelden. Voor een 
deel vormen de investeringen 
een hoogst noodzakelijke inhaal
slag, die nodig is om de in het 
verleden opgelopen achterstand 
goed te maken. Het meeste geld 
is echter bestemd voor nieuwe 
projecten, die de economie moe
ten voorbereiden op de eenen
twintigste eeuw. De plannen van 
het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat berusten op twee pij
lers: de Rotterdamse haven en de 
luchthaven Schiphol. Samen vor-
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men deze twee mainports het 
hart van 'Nederland Distributie
land'. Hiermee wordt gekozen 
voor een zeer specifieke en trans
port-intensieve invulling van de 
toekomst voor Nederland. 

lrifrastructuur en economische 

a roei 
De investeringen in infrastruc
tuur zijn in de jaren tachtig aan
zienlijk teruggelopen, van ge
middeld 3 procent van het natio
naal inkomen in de jaren '7o tot 
ruim 1 procent rond 1990. Voor 
een belangrijk deel hangt dit 
samen met de voltooiing van de 
Delta-werken en daarna de 
IJselmeerpolders. Maar ook de 
investeringen in wegen, railver
bindingen en dergelijke zijn in 
die periode gedaald. Op een aan
tal punten zijn hierdoor knelpun
ten ontstaan (zie de files en de 
problemen bij de Ns), die hoog
nodig opgelost moeten worden. 
Het is echter een misverstand om 
te denken dat alle investeringen 
in infrastructuur automatisch tot 
meer economische groei leiden. 
In de economische theorie is in 
de afgelopen jaren uitvoerig in
ternationaal onderzoek verricht 
naar het verband tussen investe
ringen in infrastructuur en eco
nomische groei, en de resultaten 
hiervan zijn ronduit teleurstel
lend. I Er blijkt geen significant 
verband te bestaan tussen inves
teringen in infrastructuur en eco
nomische groei. Ook leveren in
vesteringen in infrastructuur 
geen extra werkgelegenheid op 
en trekken zij geen particuliere 
investeringen aan. Recent onder
zoek voor Nederland (onder an
dere door het Centraal Planbu
reau) bevestigt deze negatieve 
conclusies. 2 Ook onderzoek naar 
het verband tussen infrastructuur 
en regionale ontwikkeling levert 
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weinig op. De onderzoeksresultaten lijken zelfs te 
wijzen op een 'ontkoppeling' van economische 
groei en infrastructuur sinds het begin van de jaren 
tachtig. Voorzover er nog sprake was van een ver
band tussen infrastructuur en economische groei, is 
in de loop van de jaren '8o verdwenen. Mogelijk 
hangt dit samen met de verandering in het beleid, 
dat nu minder op (regionale) ontwikkeling en meer 
op het wegnemen van knelpunten is gericht. 

Investeringen in infrastructuur dragen wel bij 
aan de efficiëntie van de productie: een goede infra
structuur heeft een gunstig effect op de (transport) 
kosten van bedrijven. Hierbij geldt echter de wet 
van de afnemende meeropbrengsten: Investeringen 
zijn zeer lonend wanneer er een tekort aan infra
structuur bestaat (zich uitend in congestie en files), 
maar voorbij een zeker punt neemt de effectiviteit 
sterk af. Extra infrastructuur trekt niet vanzelf eco
nomische activiteit aan. De ervaring met de (eerste) 
Maasvlakte is in dit verband illustratief: twintig jaar 
na de aanleg in 1968 was nog slechts een kwart van 
het beschikbare terrein in gebruik. En zo zijn er tal 
van andere voorbeelden. 

Grote projecten 
Infrastructuur is een breed begrip. Het omvat 
zowel de 'harde' infrastructuur (wegen, spoorlij
nen, (lucht)havens) als ook de 'zachte' infrastruc
tuur, zoals de beschikbare technologie, kennis en 
informatie-voorzieningen. In de publieke discussie 
wordt het begrip infrastructuur vaak verengd tot de 
harde infrastructuur. Belangrijke kenmerken van 
infrastructuur zijn dat het fysiek aan een land 
gebonden is en dat het door vele bedrijven en per
sonen wordt gebruikt. Infrastructuur dient als een 
'input' voor een breed scala van activiteiten. Een 
goede wegen-infrastructuur vermindert de reistij
den voor personen en verlaagt de transportkosten 
voor bedrijven. Ook goede informatievoorziening 
en communicatie-mogelijkheden vergroten de effi
ciëntie van bedrijven. Investeringen in infrastruc
tuur dragen op deze manier over een brede linie bij 
aan de concurrentiepositie van Nederlandse onder
nemingen. 

Vaak wordt infrastructuur 'gratis' door de over
heid aangeboden. Gebruikers hoeven niet te beta
len voor het gebruik van de voorzieningen, zoals 

1 . Zie ook de bijdrage van J. E. Sturm 
en J. de Haan in dit nummer. 
2. Zie ookj.E. Sturm, Public Capita! 

wegen en vaarwegen. De kosten worden betaald uit 
de algemene middelen (de belastingen). Infrastruc
tuur wordt traditioneel wel tot de taken van de 
overheid gerekend. Dit hangt samen met het pu
blieke-goed-karakter van infrastructuur: Tot een 
zekere grens is het gebruik ervan niet rivaliserend; 
velen kunnen er tegelijk gebruik van maken. Pas bij 
intensief gebruik ontstaat congestie en wordt het 
gebruik wel rivaliserend. Daarnaast is het vaak
technisch gezien - lastig om de kosten direct aan de 
gebruikers in rekening te brengen. Tolheffing op 
wegen en vaarwegen is een kostbare aangelegen
heid, zeker bij een wijdvertakt stelsel van (vaar) 
wegen. Dit was een extra reden om infrastructuur 
als een publiek goed aan te bieden. Deze voorzie
ningen leveren voor de overheid geen direct rende
ment in geld op. De investeringen zullen zichzelf 
daarom nimmer terugverdienen. Dit is geen be
zwaar, zolang zij maar voldoen aan het criterium 
dat de maatschappelijke baten (de lagere transport
kosten, kortere reistijden) opwegen tegen de maat
schappelijke lasten (de investeringen). 

Bij de grote infrastructurele projecten zoals die 
nu op stapel staan, ligt de zaak geheel anders. Het 
gaat hier niet om zuivere overheidsvoorzieningen, 
maar om voorzieningen die via de markt worden 
aangeboden. De gebruikers van de HSL, de Betu
welijn en Schiphol zullen een kaartje moeten kopen 
voor hun vervoer. De bedrijven die zich op de 
Maasvlakte I I willen vestigen, betalen voor de 
grond. De baten komen dus niet terecht bij de 
gebruikers, maar bij de ondernemingen die de 
voorzieningen exploiteren, de spoorwegmaat
schappijen (Betuwelijn en H s L) en de luchthaven 
Schiphol (via de landingsrechten en dergelijke) . 
Investeringen in deze projecten kunnen in beginsel 
gewoon beoordeeld worden op hun geldelijke ren
dement. De maatschappelijke waarde ervan kan 
wordt afgemeten aan de prijs die de gebruikers er 
voor willen betalen. Subsidiëring van deze projec
ten is niet nodig; het is zelfs ongewenst omdat het 
tot een te groot gebruik ervan zal leiden . (Dit staat 
los van de vraag of de overheid als financier deel
neemt in het project). 

Het is opvallend dat voor elk van de voorgenomen 
grote projecten in Nederland een fors beroep 

Spending: Development and Impact, 
proefschrift, Rijksuniversiteit 
Groningen, '997· 

WOl 

lijn 
bre 
zier 
om 
de ' 
die I 
tain 
KLJ 

ster 
dez· 
infr 
nog 
pub 
toe1 
dag• 

infr 
leriJ 
eet 

Via 
stru 
tab< 
wor 
ver! 
koz• 
tor : 

V oe 
wbr 

Bet\ 
gun: 
voe1 
vlie1 
gaat 
havt 
VOO I 

toch 
Het I 
inve 
verc 
van 
niet 
nis 
loca 

1 
een 
ning 



ald uit 
.struc
·an de 
et pu
Jt een 
~rend; 

Pas bij 
dt het 
raak
aan de 
ng op 
legen
(vaar) 
Ietuur 
·orzie
·ende
.chzelf 
:n be
erium 
sport
maat-

als die 
s. Het 
in gen, 
orden 
Betu

kopen 
op de 
or de 
bij de 
lie de 
rmaat-, 
:haven 
lijke). 
:gïnsel 
.eren
n kan 
:ers er 
rojec
lat het 
t staat 
· deel-

tomen 
>eroep 

I ' I - - ------ -----~ 

s&..o'''997 

wordt gedaan op publieke middelen. De Betuwe
lijn, de HsL-lijnen, de Maasvlakte 11 en ook de uit
breiding van de luchthaven Schiphol worden voor
zien van miljarden-injecties door het Rijk. Het gaat 
om een ongekende stroom van subsidies, deels in 
de vorm van geld en deels in natura. De bedrijven 
die het meest van de plannen profiteren zijn de con
taineroverslag in Rotterdam en de N v Schiphol, de 
KLM en andere luchtvaartmaatschappijen in Am
sterdam. Het is een misvatting om te denken dat 
deze projecten een bijdrage leveren aan de publieke 
infrastructuur. In tegendeel, zij leiden juist tot een 
nog grotere vraag naar vervoer. De druk op de 
publieke infrastructuur zal hierdoor nog verder 
toenemen. De files rond Schiphol zijn hiervan het 
dagelijkse bewijs. 

Onder het vaandel van verbetering van de 
infrastructuur wordt in feite een omvangrijk stimu
leringsprogramma ontworpen voor een specifieke 
sector, namelijk de transport- en distributiesector. 
Via een achterdeur wordt een vorm van sector
structuurbeleid ingevoerd, dat sinds de jaren '7o 
taboe is geweest. De transport- en distributiesector 
wordt tot speerpunt van de Nederlandse economie 
verheven. Waarom wordt juist deze sector uitge
kozen? En waarom is het noodzakelijk om deze sec
tor zo omvangrijk te subsidiëren? 

Waarom subsidieert de overheid de Betuwelijn en 
Schiphol? 

Voor de steunverlening aan de grote projecten 
• worden uiteenlopende motieven gegeven. Bij de 

Betuwelijn en de HsL-lijnen wordt gewezen op de 
gunstige effecten voor het milieu. Door het railver
voer te subsidiëren kan het weggebruik en het 
vliegverkeer worden ontlast. Het milieu-argument 
gaat echter niet op voor de Maasvlakte en de lucht
haven Schiphol. Hier ligt een extra heffing meer 
voor de hand dan subsidiëring. Waarom wordt dan 
toch een injectie gegeven van overheidsmiddelen? 
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze 
investeringen zich voor de overheid zullen terug
verdienen. Voor de Maasvlakte zeker niet, en ook 
van de N v Luchthaven Schiphol mag de overheid 
niet rekenen op extra winstuitkeringen van beteke
nis (zelfs ondanks het feit dat aan Schiphol een 
locaal monopolie wordt verstrekt). 

Toch neemt de overheid ook bij deze projecten 
een belangrijk deel van de kosten voor zijn reke
ning. Zonder deze bijdrage zouden deze projecten 

geen doorgang vinden, althans niet in deze omvang, 
en zeker niet wanneer de negatieve milieu-effecten 
ingecalculeerd zouden worden. De centrale vraag is 
waarom de overheid deze projecten toch financieel 
en door regelgeving ondersteunt. De economische 
theorie biedt verscheidene argumenten voor de 
overheid om bepaalde activiteiten te subsidiëren, 
ook wanneer deze bedrijfseconomisch gezien niet 
rendabel zijn, onder andere: 

positieve externe effecten: Het project kan bij
voorbeeld kennis opleveren die ook nuttig is 
voor andere bedrijven. Er kunnen zich syner
gie-effecten voordoen, doordat bedrijven ge
bruik maken van gemeenschappelijke voorzie
ningen in de sfeer van scholing en dergelijke. 
Ook kunnen bedrijven van elkaar profiteren 
doordat werknemers hun kennis van het ene 
bedrijfkunnen meenemen naar het andere. 
schaalvoordelen en/ of 'sunk cost' (eenmalige 
vaste kosten), waardoor projecten pas bij een 
bepaalde omvang rendabel worden. 
vraagexternaliteiten: Wanneer particuliere 
investeringen door coördinatieproblemen ach
terblijven, kunnen overheidsinvesteringen een 
initiërende en leidende rol vervullen. 
marktverstoringen: Het project kan een gunstig 
effect hebben op bepaalde inefficiënte markten 
doordat bijvoorbeeld de internationale concur
rentie wordt bevorderd. 

Dit zijn allemaal factoren waardoor het marktme
chanisme tekort schiet en die reden kunnen vormen 
voor de overheid om activerend en stimulerend op 
te treden. Helaas wordt de economische argumen
tatie zelden in deze termen gevoerd. Een economi
sche onderbouwing van de projecten op grond van 
bovenstaande argumenten ontbreekt geheel. 

Wie prefiteert van de subsidie? 
Een goede transportinfrastructuur levert een bij
drage aan de efficiëntie van bedrijven door reductie 
van de reis- en transportkosten. Gegeven het gene
rieke karakter van transportdiensten zullen vele 
bedrijven en consumenten hiervan profiteren. In 
dit opzicht is het effect van verbetering van de 
infrastructuur vergelijkbaar met een verlaging van 
de loonkosten van bedrijven door verlaging van de 
lasten op arbeid. Beide maatregelen hebben echter 
wel een ander effect op de sectorstructuur. Lasten-
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verlichting op arbeid is vooral gunstig voor arbeids
intensieve bedrijven; een efficiënte transportinfra
structuur levert vooral voordeel op voor bedrijven 
die veel gebruik maken van (internationale) trans
porten. Verbetering van de luchthaven-infrastruc
tuur is gunstig voor distributiecentra, congrescen
tra, de toeristen-sector, en vanzelfsprekend de 
luchtvaartmaatschappijen (KLM) zelf. Ook consu
menten die relatief veel naar het buitenland reizen, 
profiteren, evenals de vele transito-passagiers uit 
het buitenland. Van de Betuwelijn en de Maasvlakte 
II zullen de containeroverslag en vooral de afue
mers in het Duitse achterland profiteren. Het gaat 
dus om een relatieve bevoordeling van de interna
tionaal opererende bedrijven die veel van het 
Nederlandse transport gebruik maken. 

Strateeische 1Jecten 
Vaak wordt gewezen op het strategische belang 1 an 
de investeringen, vooral ter versterking van de 
positie van Nederland als distributieland. De rand
stad als distributie-centrum is één van de pijlers van 
de internationale concurrentiepositie van Neder
land. Deze wordt echter bedreigd door de ver
schuiving van economische activiteit naar het hart 
van Europa. Overheidsinterventie is nodig om de 
mainportfuncties van de randstad te behouden en te 
versterken, zo luidt de redenering. Vanuit econo
misch gezichtspunt zou overheidsingrijpen gemoti
veerd moeten worden op basis van de eerder 
genoemde argumenten, zoals schaalvoordelen, 
externe effecten, en dergelijke. Helaas, worden de 
(vermeende) strategische effecten vaak vooral in 
retorische zin gebruikt. 

Het feit dat de Randstad in het verleden een 
belangrijke positie als doorvoer-centrum heeft ver
overd is op zich geen voldoende reden om in de toe
komst ook aan die functie vast te houden. Uit niets 
is duidelijk dat de transport- en distributiesector bij 
uitstek geschikt is om als vliegwiel te fungeren voor 
de Nederlandse economie. De keuze om het beleid 
juist op deze sector te richten is in ieder geval niet 
gebaseerd op economische analyse. Technologisch 
is deze sector tamelijk traditioneel en de productie 
is eerder laagwaardig dan hoogwaardig. De investe
ringen in Mainport Rotterdam zijn hoofdzakelijk 
defensief: behoud van de positie ten opzichte van 

meer dynamische en hoogwaardiger havens als 
Antwerpen en Hamburg. In de luchtvaart zit meer 
groeiperspectief, maar door de internationale con
currentie en grote overheidsbemoeienis zijn de 
marges hier uiterst klein. Het gokken opdeK LM als 
world carrier is als investeringsstrategie riskant. De 
KLM is te klein om zelfstandig een world carrier te 
kunnen worden. Een fusie is vroeg oflaat onvermij
delijk. Bovendien is Schiphol te klein om als zelf
standige thuisbasis voor een world carrier te funge
ren, zelfs bij 6o miljoen passagiers. Ondanks de 
recente groei is de positie van Schiphol nog zwak in 
vergelijking met de gevestigde luchthavens (Parijs, 
London, Frankfurt). Zo is het Schiphol nog steeds 
niet gelukt om een tweede main carrier aan te trek
ken. Schiphol is volledig afhankelijk van de KLM; op 
termijn vormt dit een wankele basis. Juist in deze 
internationaal georiënteerde wereld moet men 
ervoor waken om zich op sleeptouw te laten nemen 
door gevoelens van nationale trots. Nationale trots 
is uit economisch oogpunt een slechte raadgever, 
die zoals bekend duur kan uitpakken. 

Het doel van de operatie is dat Schiphol main
port wordt. Het is echter niet duidelijk wat dit pre
cies inhoudt. Zelfs het idee van mainport-ontwik
keling als zodanig staat ter discussie. Het is geens
zins duidelijk dat het systeem van hub-and-spoke met 
enkele grote mainports, dat in de afgelopen 1 o jaar 
in de Verenigde Staten succesvol is geweest, ook 
het systeem van de toekomst voor Europa is. Des
kundigen wijzen op een tegengestelde beweging 
van homogemsering in de bereikbaarheid via het 
luchtvaartsysteem in Europa. Dit zou juist leiden 
tot een fijn net van min of meer gelijkwaardige 
luchthavens.3 Het mainport-concept voor Schiphol 
fungeert in Nederland vooral als een politiek con
cept; het belang ervan in Den Haag lijkt groter dan 
in het hoofdkantoor van de N v Luchthaven Schip
hol. 

Het is de vraag of de geografische ligging van 
Nederland nog steeds een comparatief voordeel is 
ten opzichte van andere landen in Europa. Het cen
trum van economische activiteit verplaatst zich 
steeds meer naar het midden en zuiden van Europa. 
Met aan twee kanten zee ligt de randstad in feite 
nogal excentrisch. Voor de ene mainport 

3. P. Rietveld, Drie mainportsystemen 
voor de Nederlandse luchtvaart, ESB, 

2 juli 1997. 
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(Rotterdam) is de ligging aan zee gunstig, voor de 
andere (Schiphol) niet. Waaraan kan de luchthaven 
Schiphol een structureel voordeel ontlenen ten 
opzichte andere luchthavens in Europa? Dit is de 
werkelijke strategische vraag voor investeringen in 
de nationale luchthaven-infrastructuur. Tot nu toe 
vormde de geringe milieu-belemmeringen en de 
ruimte voor groei één van de sterke punten van 
Schiphol.4 Nu de milieugrenzen bereikt zijn en het 
einde van de groei van de luchthaven in zicht is, ver
dwijnt dit voordeel. Het enige voordeel dat een lig
ging aan zee op lange termijn zou kunnen bieden, is 
als de druk op het vliegverkeer in Europa zo groot 
zou worden dat een uitweg gezocht moet worden 
richting zee. In dat geval zou het nadeel van de lig
ging bij zee toch wel eens een voordeel kunnen zijn . 
Zeker wanneer de eisen aan de leefomgeving stren
ger worden en de weerstand tegen de overlast van 
luchthavens zal groeien. Of het nu al mogelijk is om 
in Nederland een rendabele luchthaven in zee te 
creëren, betwijfel ik. Het vliegverkeer is interna
tionaal gezien geen 'cash cow'. De winstmarges zijn 
nog veel te laag en de expansie-mogelijkheden 
elders (De Gaulle, Brussel, Berlijn, etcetera) nog 
lang niet uitgeput. 

Aantrekken van buitenlandse onderneminaen 

Bij de strategische effecten wordt vaak gewezen op 
de betekenis van de luchthaven voor het aantrekken 
van buitenlandse ondernemingen. Uit onderzoek 
staat vast dat de aanwezigheid van een luchthaven 

• inderdaad de aantrekkelijkheid van een regio als 
vestigingsplaats verhoogt. Het is echter verre van 
evident dat hierdoor ook de nationale welvaart 
wordt vergroot. Ook buitenlandse ondernemingen 
leggen immers beslag op schaarse binnenlandse 
productiefactoren, zoals arbeid, ruimte en milieu. 
In het voorafgaande hebben wij al besproken of de 
werkgelegenheidseffecten per saldo welvaartswinst 
opleveren. Indien dat niet het geval is, gaat de extra 
werkgelegenheid bij de internationale bedrijven ten 
koste van de werkgelegenheid bij andere (binnen
landse) bedrijven. Om aannemelijk te maken dat de 
welvaart toeneemt, moet men aantonen dat de 
internationale ondernemingen per saldo een hogere 
productiviteit van arbeid kennen (door een superi
eure technologie), of dat er bijvoorbeeld extra po
sitieve kennis-spillovers mogen worden verwacht. 

Werkaeleaenheid een sle~hte maatstif 
In het publieke debat wordt grote nadruk gelegd op 
de werkgelegenheidseffecten van de grote projec
ten. De voorstanders van een project rekenen vaak 
de prachtigste plaatjes voor over het aantal bknen 
dat het project zal opleveren. Naast de directe 
werkgelegenheidseffecten, die aan het project zelf 
verbonden zijn, wijst men ook graag op de gunstige 
effecten voor andere sectoren, de extra afzet voor 
de toeleveranciers (de 'achterwaartse effecten' of 
'backward linkages') en de gunstige effecten voor 
de gebruikers (de 'voorwaartse effecten' of 'for
ward linkages'). Opgeteld komt men vaak tot enor
me aantallen arbeidsplaatsen die aan het project 
verbonden zijn. 

Deze benadering gaat uit van een 'multiplicator' 
mechanisme: de extra productie en werkgelegen
heid in de ene sector lokt indirect ook meer werk
gelegenheid en productie in andere sectoren uit. 
De diverse rapporten van onderzoeksbureaus (sEo, 
N EI, Buck) bieden fraaie illustraties van dergelijke 
berekeningen. Een dergelijke partiële benadering is 
hier echter ongeoorloofd. De berekeningen gaan 
geheel aan voorbij aan het feit dat de projecten 
beslag leggen op schaarse middelen. De hoeveel
heid ruimte, arbeid en milieu in Nederland zijn uit
eindelijk beperkt. Dit betekent dat extra middelen 
voor de ene sector vroeg of laat ten koste moeten 
gaan van de beschikbaarheid ervan voor andere sec
toren . Een frappant voorbeeld biedt het ruimtebe
slag door Schiphol: voor de luchthaven moet een 
aanzienlijk gebied worden gereserveerd waarbin
nen extreme geluidshinder optreedt (de 35 Ke con
tour); dit gebied kan daardoor niet gebruikt wor
den voor nieuwe woningbouw. Onlangs heeft het 
CPB becijferd dat hiermee een beslag op ruimte 
wordt gelegd ter waarde van meer dan 2o miljard 
gulden. Dit is meer dan alle investeringen op het 
Schiphol terrein bij elkaar. 

Behalve op ruimte, leggen de projecten ook 
beslag op overheidsmiddelen. Meer investerings
ultgaven door de overheid, betekent dat minder 
geld beschikbaar is voor lastenverlichting. Indirect 
gaan zo de subsidies voor de ene sector ten koste 
van de groei in andere sectoren. Hetzelfde geldt 
voor de beschikbaarheid van 'milieu-gebruiksruim
te' en werkgelegenheid. Stimulering van de ene 
sector leidt tot verdringing van activiteiten elders in 

4· Zie Inventarisatie Economische 
Effecten, PMMS·NEl, december '993· 
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de economie. De omvang van de werkgelegenheid 
op zich is daarom een slechte maatstaf voor de wen
selijkheid van projecten. Het aantal arbeidsplaatsen 
zegt meer over de omvang van een project dan over 
de wenselijkheid. Het gaat niet om arbeidsplaatsen, 
maar om rendabele arbeidsplaatsen. Het volgende 
voorbeeld geeft aan tot welke vreemde conclusies 
de nadruk op werkgelegenheid kan leiden: voor de 
keuze van een locatie voor een uitbreiding van 
Schiphol heeft het ministerie opdracht gegeven om 
zes locaties te onderzoeken, en daarbij vooral te let
ten op de werkgelegenheidseffecten. In de analyse 
komt de locatie in de Peel (Noord Brabant) er qua 
werkgelegenheid het gunstigst van af. Deze locatie 
levert de meeste werkgelegenheid op (direct 
effect). De reden is echter niet dat de economische 
omstandigheden daar zo bijzonder gunstig zijn. 
Integendeel: de omvangrijke werkgelegenheid is 
het gevolg van de ongunstige ligging, waardoor de 
productiviteit van de luchthaven laag is. Het grote 
werkgelegenheidseffect duidt hier dus op inefficiën
tie en is dus juist een reden om deze locatie niet te 
kiezen .S 

Het c PB en werkselesenheid 
De voorstanders van de grote projecten rekenen 
liefst alle directe en indirecte werkgelegenheids
effecten volledig mee. Men gaat daarbij geheel 
voorbij aan knelpunten in het arbeidsaanbod. 
Tegenover deze partiële benadering, staat de 
macro-economische benadering, die wel rekening 
houdt met de gevolgen voor de arbeidsmarkt als 
geheel. De knelpunten in het arbeidsaanbod zijn 
belangrijker naarmate de arbeidsmarkt beter werkt 
en de werkloosheid kleiner is . Bij omvangrijke 
Keynesiaanse werkloosheid zullen knelpunten zich 
niet snel voordoen, maar dat ligt anders bij een 
goed werkende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod 
met elkaar in evenwicht zijn. Om de werkgele
genheidseffecten te kunnen beoordelen moet men 
dus inzicht hebben in de aard en oorzaken van de 
werkloosheid. Daarbij gaat het bovendien om de 
arbeidsmarktsituatie in de toekomst; de meeste 
projecten worden immers pas over 5 à 1 5 jaar ope
rationeel. Van omvangrijke Keynesiaanse werk
loosheid is in Nederland reeds lang geen sprake 
meer. Meer en meer wordt duidelijk dat de knel-

punten zich in belangrijke mate aan de aanbodzijde 
voordoen. 

Met dergelijke verdringingseffecten wordt in de 
macro-economische berekeningen van het CPB wel 
rekening gehouden. Maar er zijn aanwijzingen dat 
ook de CPB berekeningen een overschatting inhou
den van de werkgelegenheidseffecten. Het Athena
model dat ten grondslag ligt aan de berekeningen 
van het c PB, gaat uit van een in wezen Keynesiaanse 
arbeidsmarkt. Er wordt veronderstelt dat een ver
groting van de vraag naar arbeid (door bijvoorbeeld 
uitbreiding van Schiphol) zich in eerste instantie 
volledig vertaalt in extra werkgelegenheid. Het ini
tiële effect wordt extra vergroot door de multipli
cator-effecten op andere sectoren. Pas na verloop 
van tijd vindt een reactie op de arbeidsmarkt plaats 
in de vorm van loonstijgingen; op den duur vindt 
hierdoor geleidelijk verdringing plaats van werkge
legenheid elders. Uiteindelijk, na vele jaren zal het 
initiële effect hierdoor weer teniet worden gedaan. 
De snelheid waarin deze verdringing plaats vindt, 
hangt af van de werking van de arbeidsmarkt. Hoe 
beter de arbeidsmarkt werkt, des te sneller passen 
de lonen zich aan en des te sterker zal de verdrin
ging van werkgelegenheid elders zijn. Het netto 
effect op de werkgelegenheid is dan kleiner en kort
stondiger . Dit wordt treffend geïllustreerd door de 
cPB-berekeningen voor Schiphol. In het m eest 
optimistische scenario (Ba faneed Growth), volgens 
welk de economie na 2ooo zal worden gekenmerkt 
door lage werkloosheid en een soepele arbeids
markt, blijft van de directe werkgelegenheidsim
puls slechts de helft over. In het pessimistische sce
nario (Global Sh!ft) met hoge werkloosheid en een 
starre arbeidsmarkt is het totale werkgelegen
heidseffect veel groter . Dankzij de multiplicator
effecten is het totale effect zelfs 5o procent groter 
dan het directe effect. In het midden-scenario 
(European Renaissance) is er een gering positief mul
tiplicator-effect vanzo'n 5 procent. 

Deze Keynesiaanse modellering van de arbeids
markt staat al langere tijd aan kritiek bloot. Niet 
alleen ontwikkelt de werkgelegenheid zich in 
Nederland veel gunstiger dan in de prognoses is 
aangenomen, maar ook raakt men er steeds meer 
van overtuigd dat de knelpunten op de arbeids
markt zich vooral aan de aanbodzijde voordoen. 

s. Buck/N Er, Ruimtelijk-economische 
verkenning van de toekomstige Neder
landse luchthaven infrastructuur; 
Samenvattend rapport, Nijmegen/ 
Rotterdam, september 1997. 
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Het is moeilijk vol te houden dat de werkloosheid 
nog steeds het gevolg is van starre lonen in 
Nederland. De snelle groei van het aantal onvervul
de vacatures geeft duidelijk aan dat het probleem 
niet aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt ligt. Een 
recent onderzoek bevestigt dat in de CPB-modellen 
de flexibiliteit van de arbeidsmarkt ernstig wordt 
onderschat. 6 Fluctuaties in de werkgelegenheid 
blijken nauw samen te hangen met fluctuaties in het 
aanbod; dat is in tegenspraak met de Keynesiaanse 
modellering door het CPB. 

Dit onderzoek kan dramatische gevolgen heb
ben voor de rendementsberekeningen van de grote 
projecten. Het feit dat de CPB berekeningen be
trekkelijk gunstige uitkomsten opleveren voor het 
maatschappelijke rendement is immers volledig te 
danken aan de optimistische raming van de werkge
legenheidseffecten. In concreto, wanneer bijvoor
beeld in het Europeon Renaissance scenario de ver
dringing 5o procent zou bedragen, zoals in het 
Balanced Growth scenario, dan blijft van het ver
wachte werkgelegenheidseffect van Schiphol 
Mainport van 24.ooo arbeidsplaatsen slechts 
I I .400 arbeidsplaatsen over. De welvaartswinst zal 
dan navenant lager uitvallen. Dit is nogmaals een 
waarschuwing dat werkgelegenheid niet een maat
staf mag zijn voor overheidsinvesteringen.7 Over
heidsinvesteringen moeten in eerste instantie 
beoordeeld worden op hun rendement. Op de 
vraag of een project gewenst is, kan alleen een 
maatschappelijke kosten-baten analyse antwoord 

'geven. Aan berekeningen van de werkgelegen
heidseffecten heeft men weinig. Voor het arbeids
marktbeleid zijn overheidsinvesteringen een te bot 
en te duur instrument. De grote projecten moeten 
worden beoordeeld op hun eigen merites. 

Risico's, rendement en lif 

Werd bij de eerste projecten nog gezocht naar een 
onderbouwing door berekeningen van het Centraal 
Planbureau, momenteellegt men, nu de economi
sche onderbouwing steeds moeilijker blijkt te zijn, 
de nadruk op 'visie' en 'lef'. Stilzwijgend lijkt men 
van het motto uit te gaan: 'Baat het niet, dan 
schaadt het niet.' Maar dat is een gevaarlijke mis
vatting. Verspilling van overheidsgelden schaadt 
wel degelijk: niet alleen gaat het ten koste van de 

6 . L. Broersma, J. Koeman en 
C.N. Teulings, Arbeidsaanbod en 
Werkgelegenheid, ESB, 5 november 
1997 · 

inkomens van de burgers, maar ook de productie in 
andere sectoren zal eronder lijden. Vaak vergeet 
men ook dat nieuwe infrastructuur blijvend kosten 
met zich mee brengt. De initiële investeringen vor
men slechts een deel van de totale kosten. 
Infrastructuur brengt jaarlijks grote onderhouds
en exploitatiekosten met zich mee. Niet voor niets 
worden wegen, railverbindingen en dergelijke in 
I o - 2 5 jaar afgeschreven. 

Een extra risico vloeit voort uit de onomkeer
baarheid van de investeringen. Beslissingen over 
infrastructuur leggen voor vele decennia, soms 
eeuwen de ruimtelijke indeling vast. Een foute 
beslissing heeft daardoor langdurig gevolgen. 
Bovendien is het politiek en bestuurlijk vaak erg 
moeilijk om op beslissingen terug te komen, wan
neer de projecten in volle gang zijn. De overheid 
rangeert zichzelf daardoor in een kwetsbare positie. 
Omdat de kosten al gemaakt zijn, is men vaak wel 
gedwongen om verder te gaan. Er is sprake van een 
hold-up probleem. Wanneer de onderliggende in
frastructuur er eenmaal ligt, en de kosten door de 
overheid zijn gemaakt, is de onderhandelingspositie 
ten opzichte van de exploitanten en gebruikers 
zwak. De recente discussies rond Schiphol vormen 
hiervan een treffende illustratie. De overheid 
wordt onder enorme druk gezet om de milieu
grenzen op te rekken . Anders komt het doel van 
mainport in gevaar en zouden de gebruikers (inclu
sief KLM) wel eens voor een andere luchthaven 
kunnen kiezen, zo luidt het dreigement. (Dat de 
KLM allang op zoek is naar een tweede thuishaven 
in Europa, wordt hierbij gemakshalve even verge
ten.) Wie A zegt moet ook B zeggen, ook als men 
dat van te voren niet van plan was. Dit maakt uitga
ven voor dit soort projecten voor de overheid tot 
een extra dure en riskante aangelegenheid . 

Met risico wordt in de huidige berekeningen in 
het geheel geen rekening gehouden. Als norm voor 
het rendement wordt een rendementseis van 5 pro
cent gehanteerd. Er wordt geen rekening gehouden 
met een risico-premie, terwijl een opslag van 5 à I 5 
procent op zijn plaats zou zijn . Voorzover ook de 
overheid bijdraagt in de financiering van het project 
moet daarenboven ook rekening worden gehouden 
met nadelige consequenties van de hogere belastin
gen voor de economie als geheel. 

1· Zie ook A.C.P. Verster, Kadernotitie 
Economisch Evaluatie Onderzoek TN Lt, 

NEt , augustus 1997 . 
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Milieu en oeloifwaardiaheid 
Bij beslissingen over de toekomst van de luchtvaart 
doen zich spanningen voor tussen milieu en econo
mie. Voor een deel zijn die spanningen onvermijde
lijk en kunnen zij sleehts door een politieke keuze 
worden opgelost. Veel van de milieu-aspecten kun
nen echter zonder probleem worden geïntegreerd 
in een economische benadering. Ook beslissingen 
aangaande het milieu houden een afweging in tussen 
kosten en baten. Een probleem is wel dat de meeste 
milieu-effecten geen marktprijs kennen. Het zijn 
externe effecten. Er bestaat echter geen principieel 
bezwaar om er toch een waarde (schaduwprijs) aan 
toe te kennen. Er bestaan thans goede methoden 
om de waardering van deze externe effecten te 
bepalen. In Nederland is hier helaas nog niet veel 
ervaring mee opgedaan. 

Ook bij de beslissingen over de omvang en loca
tie van een luchthaven zijn afwegingen met betrek
king tot het milieu onvermijdelijk. Een ·goede 
besluitvorming is gediend met zorgvuldig objecti
vering van alle relevante aspecten. Bij de milieu
effecten moet onderscheid worden gemaakt tussen 
de locale effecten en de niet-locale externe effec
ten. Veel externe effecten zijn niet locatie-gebon
den. Bijvoorbeeld de luchtverontreiniging door 
Schiphol strekt zich veel verder uit dan de Haarlem
mermeer. De co

2 
uitstoot is een mondiaal pro

bleem. Voor deze algemene effecten is vaak een 
norm gesteld voor de gebruiksruimte op regionaal, 
nationaal of zelfs mondiaal niveau. Binnen deze 
ruimte kan vrij gesubstitueerd worden tussen de 
uitstoot van de ene sector en de andere sector. 
Voor de verdeling gelden de economische beginse
len van vraag en aanbod. Wanneer bijvoorbeeld in 
de luchtvaart emissie van bepaalde stoffen onont
beerlijk is terwijl deze in andere sectoren eenvou
dig kan worden voorkomen, dan ligt het voor de 
hand meer ruimte te geven aan de luchtvaart en 
minder aan deze andere sectoren. De 'prijs' van het 
recht op emissie hangt in dit geval af van de kosten 
om elders in de economie de uitstoot te verminde
ren. Voor dergelijke afwegingen biedt de economie 
een geschikt instrumentarium. 

Anders ligt dat bij de locale milieu-effecten en 
de aantasting van de leefomgeving. Hier is de waar
dering van de effecten veel moeilijker. De baten en 

8. Volgens een ruwe becijfering 
bedragen de kosten van geluidshin· 
der bij de uitbreiding van Schiphol 
minder dan 1 procent van de totale 

lasten zijn immers zeer ongelijk verdeeld. De direct 
omwonenden worden extreem getroffen. Deze 
effecten zijn onvermijdelijk; compensatie door op 
andere terreinen een stringenter beleid te voeren is 
meestal niet mogelijk. Meer geluidshinder of 
gezondheidsrisico's door vliegtuigen kan op locaal 
niveau niet worden gecompenseerd door minder 
lawaai en schadelijke stoffen uit andere bronnen. 
Het is daarom onvermijdelijk om een afweging te 
maken tussen het economisch belang van het pro
ject tegenover het individueel belang van omwo
nenden. Het cruciale probleem betreft hier dus niet 
zozeer de omvang van de kosten maar vooral de 
ongelijke verdeling ervan. Bij alle berekeningen 
voor luchthavens valt op dat de locale effecten 
(geluidshinder, horizonvervuiling en dergelijke) 
wanneer zij in geld worden uitgedrukt, betrekkelijk 
klein zijn8 ; veel kleiner bijvoorbeeld dan de kosten 
van de co

2 
uitstoot. Dit staat in scherp contrast 

met de grote gevoeligheid van deze kwesties in de 
besluitvorming. Niet alleen het verdelingspro
bleem is onoplosbaar, maar ook stuit men op vraag
stukken van ethische en sociale aard. Bijvoorbeeld, 
hoe moeten gezondheidsrisico's en ongevallenrisi
co's worden gewaardeerd? Ook deze risico's kun
nen in geld worden uitgedrukt, maar het is de vraag 
of dit zinvolle maatstaven oplevert. Bestaande bere
keningen van de economische kosten van ongeval
lenrisico's rond luchthavens leveren verwaarloos
baar kleine waarden op. Toch hebben deze risico's 
een grote maatschappelijke betekenis. 

Compensatie van verliezen? 

Voor deze problemen biedt de economie geen pas
klare antwoorden. In de eerste plaats ontbreekt het 
aan goede criteria om het verlies van de een af te 
wegen tegen de winst van de ander. Een minimum 
voorwaarde is dat de som van de welvaartseffecten 
positief is. In beginsel is het dan mogelijk om ieder
een er op vooruit te laten gaan. De winst van de één 
is dan voldoende groot om de ander voor zijn ver
lies te compenseren. Dit criterium biedt echter in 
de praktijk weinig houvast. Het geldt alleen als de 
verliezers ook daadwerkelijk gecompenseerd wor
den. Dat is zelden het geval. Uitvoering van een 
dergelijke compensatieregeling blijkt in de praktijk 
erg lastig. 

kosten. Zie C. van Ewijken L.J.R. 
Scholtens, De rentabiliteit van 
Mainport Schiphol, ESB, 9 maart 
'994· 
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lijkheid steeds bij het Rijk te leggen, ook waar het 
om projecten gaat met een sterk particulier of 
regionaal karakter. Er worden miljarden aan 
publieke middelen gestoken in projecten, waarvan 
de baten toevallen aan specifieke bedrijven en 
gemeenten. Hiermee wordt de kat op het spek 
gebonden. Dit werkt lobby-gedrag in de hand. Het 
is dan niet verwonderlijk dat de container-overslag 
in Rotterdam zich sterk maakt voor de Betuwelijn 
en de Maasvlakte 1 1. Amsterdam verheugt zich op 
de vele miljarden voor de HSL, Schiphol en een 
nieuwe metrolijn. Of het project ook vanuit het 
gezichtspunt van de nationale economie rendabel 
is, is voor de ontvangende partij van weinig belang. 

Alleen de baten tellen; de lasten zijn voor de belas
tingbetaler. Dit heeft geresulteerd in een vraag-cul
tuur gericht op 'Den Haag', waardoor een objectie
ve discussie over de kosten en baten haast bij voor
baat uitgesloten is. Dit betekent niet dat al deze 
projecten bij voorbaat fout zijn. Het betekent wèl 
dat men extra waakzaam moet zijn dat er voldoende 
waarborgen zijn voor een zorgvuldige besluitvor
ming. Adequate en objectiverende economische 
onderbouwing is hiervoor een eerste vereiste. 
Daarbij dienen rendement, risico's en een adequate 
verdeling van verantwoordelijkheden centraal te 
staan. 

·w. 
zie 
sch< 
Ald 
het 
Wal 

heeJ 
mer 
he ie 
rijk 
bijv• 
sch~ 

stat• 
!en 
elka 
van 
lijkt 
Han 

2). 
anal 
Van 
heid 
gevr 

I 
sche 
naar 
ten 
pub! 
dus : 
conc 
tuwc 

Schil 
wog 
vraa; 
vest< 
voor 
land 
gen 
!end. 
we te 
den 
haalc 
'be'v\ 
tin ge 
door 
beelc 
de V 
septe 
Albe 
publi 
Ame 



-
>elas
:-cul
!Ctie
toor
deze 

t wèl 
•ende 
tvor
ische 
:!iste. 
~uate 

.al te 

I I - -- -

'We zeggen dat politici veel ru
zie maken, maar onder weten
schappers is het niet anders.' 
Aldus de Secretaris-generaal van 
het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Van der Plas. Hij 
heeft het over de visie van econo
men op de effecten van over
heidsinvesteringen. Hoe belang
rijk zijn overheidsinvesteringen 
bijvoorbeeld voor de economi
sche ontwikkeling? 'Je moet con
stateren dat in een aantal geval
len adviseurs het soms niet met 
elkaar eens zijn'. En: 'De taak 
van de wetenschap is om duide
lijkheid te scheppen.' (N RC 

Handelsblad 2 augustus 1997, p. 
2). Kunnen wetenschappelijke 
analyses van economen de door 
Van der Plas gewenste duidelijk
heid verschaffen of is dat te veel 
gevraagd? 

In deze bijdrage geven wij een 
schets van het recente onderzoek 
naar de groeistimulerende effec
ten van de investeringen van de 
publieke sector. Het gaat hierbij 
dus niet over het rendement van 
concrete projecten, zoals de Be
tuwelijn of de uitbreiding van 

• Schiphol. Wij proberen een afge
wogen antwoord te geven op de 
vraag hoe belangrijk overheidsin
vesteringen in het algemeen zijn 
voor de economische groei in ons 
land. Hierover lopen de menin
gen sterk uiteen. En het verve
lende is dat er altijd wel een 
wetenschappelijke studie te vin
den is, die kan worden aange
haald om het eigen gelijk te 
'bewijzen'. Vaak zijn de opvat
tingen hierbij sterk gekleurd 
door het eigen belang. Een voor
beeld. In een recente bijdrage in 
de Volkskrant (de Volkskrant, 18 

september 1997, p. 9) verwees 
Albert Doe naar een artikel ge
publiceerd in een belangrijk 
Amerikaans wetenschappelijk 
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Overheids
investering

en: een 
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van de 
macro-

economi
sche 

gevolgen 

J.E. STURM* 

J. DE HAAN 

de auteurs zijn verbonden aan de 

Economische Faculteit van de 

Rijksuniversiteit Groninaen 

tijdschrift ter ondersteuning van 
zijn stelling dat investeringen in 
de infrastructuur belangrijk zijn 
ter verbetering van de concur
rentiepositie van het gehele be
drijfsleven. (Voor alle duidelijk
heid: Albert Doe is werkzaam bij 
het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Rotterdam.) 

Onze conclusie is dat het on
derzoek inzake overheidsinveste
ringen nog met tal van onzeker
heden is omgeven. Het is zeer de 
vraag in hoeverre de economi
sche wetenschap zekerheid kan 
geven omtrent de precieze om
vang van de effecten van over
heidsinvesteringen. Alvorens 
hier dieper op in te gaan, willen 
we eerst het beloop van de over
heidsinvesteringen in kaart bren
gen. 

Decennia lang zijn de over
heidsinvesteringen in de meeste 
oE co landen gedaald (zie figuur 
1 ). Over de oorzaken van de 
geschetste ontwikkeling lopen de 
meningen uiteen. Vaak wordt 
beweerd, dat de daling van de 
investeringen te wijten is aan 
achtereenvolgende bezuinigings
ronden. De gedachtengang hier
achter is dat in de overheidsin
vesteringen kan worden gesne
den, zonder dat dit gepaard gaat 
met veel maatschappelijk verzet. 

Ook in ons land zijn de inves
teringen van de publieke sector 
uitgedrukt als percentage van het 
nationaal inkomen gedaald (fi
guur 2). De cijfers in figuur 2 zijn 
afkomstig van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Het CBS definieert investeringen 
als uitgaven aan goederen met als 
doel deze als kapitaalgoed in het 
productieproces aan te wenden. 
In de regel vallen hier goederen 
onder met een levensduur langer 
dan één jaar. Het gaat zowel om 
uitbreidingsinvesteringen als om 
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Figuur r: Beloop overheidsinvesteringen in OECD landen 1970-1975 ten opzichte van 1987- 1992 

Bron: OECD 
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vervangingsinvesteringen. Onder overheidsinves
teringen rangschikt het CBS alle uitgaven die door 
de overheid worden gedaan voor kapitaalgoederen. 
Door deze definitie van de overheid, worden kapi
taaluitgaven van overheidsbedrijven, zoals de Ne
derlandse Spoorwegen, niet tot de overheidsinves
teringen gerekend. Aangezien investeringen voor 
militaire doeleinden behoren tot de categorie con
sumptieve bestedingen, vallen deze evenmin bin
nen de definitie van het CBS. Hoewel 'land' een 
noodzakelijke produktiefactor in het produktiepro
ces is en daarom vaak als onderdeel van de kapitaal
goederenvoorraad wordt meegenomen, zijn ook 
aankopen van grond niet in de cBs-definitie begre
pen. De totale overheidsinvesteringen worden on
derverdeeld in de volgende drie categorieën: 

bestedingen voor de bouw, verbouw en verbe
tering van gebouwen bestemd voor de burger
lijke overheidsdienst; (Gebouwen) 
bestedingen voor de uitvoering van grond-, 
weg- en waterbouwkundige werken; (Gww) 
aanschaffingen voor de inrichting van kantoren 
en werkplaatsen, technische installaties, ver
voermiddelen en andere investeringsgoederen 
voor de diverse overheidsdiensten. (Outillage) 

BEL AUS CAN UK ITA 

DUI ZWE POR FRA FIN US 

Uit figuur 2 blijkt dat met name de uitgaven voor 
grond-, weg- en waterbouwkundige werken sterk 
zijn gedaald na de jaren zeventig. In een recent 
onderzoek naar het beloop van de overheidsinveste
ringen hebben wij een aantal mogelijke verklarin
gen empirisch getoetst (Sturm en De Haan, 1997) . 
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat 
het beloop van de private investeringen geen ver
klaring biedt voor het beloop van de overheidsin
vesteringen in Nederland. Dit zelfde geldt voor de 
productie van de private sector. Demografische fac
toren lijken eerder een rol te hebben gespeeld bij 
het verklaren van het beloop van de overheidsinves
teringen. De hypothese dat de afnemende bevol
kingsgroei voor een daling in de overheidsinveste
ringen heeft gezorgd wordt bijvoorbeeld door de 
Nederlandse data bevestigd. Evenzo heeft de ver
wachte groei in het aantal schoolgaande kinderen 
een positief effect op de overheidsinvesteringen in 
scholen en beïnvloedt het aantal toekomstige amb
tenaren de investeringen in overheidsgebouwen 
positief. Ten slotte zorgt een stijgend aantal auto's 
voor een toename in de uitgaven voor grond-, weg
en waterbouwkundige werken (en niet andersom). 
Zoals eerder is opgemerkt, wordt als belangrijke 
reden voor de dalende overheidsin vesteringen vaak 
aangedragen dat het gemakkelijker is om op deze 
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Figuur 2: Beloop overheidsin vesterinoen in Nederland 1948 - 1993 (procent nationaal inkomen) 

Bron: cas 

Totaal 

Gebouwen 

GWW 

Outillage 8 - Als percentage van hetaaP 

7 -

6 -

s -

4 -

' ' 
3 -

'-
2 - ' ----·- ----. -·--- - ·-
1 - r·-·- ---·- - . -.-.-. -

.... .... ... -··· · · ·· ·· · ···· · · · ··· · - - -- · · ··· ·· · · ·· ····· - · ···· ·· · · · .. .. . .... . - ··· ··· · 
o -

1953 

categorie uitgaven te korten dan op andere soorten 
overheidsuitgaven, omdat er geen belangengroe
pen zijn die hierdoor direct worden getroffen. 
Bovendien zijn de gevolgen van achterblijvende 
investeringsuitgaven pas op de lange termijn zicht
baar. Wij vinden echter geen verband tussen de 
budgettaire problemen van de overheid en het 
'niveau van de overheidsinvesteringen in Neder
land. Zowel de toegenomen interestlasten als het 
stijgende tekort hebben de overheidsinvesteringen 
niet van de begroting verdrongen. In een andere 
studie (De Haan, Sturm en Sikken, I 995) waarin 
gebruik is gemaakt van cijfers voor 2 2 oE co landen 
over de periode I 980-92 vinden we dat in perioden 
met een restrictief begratingsbeleid wel relatief 
sterk in het budget voor de overheidsinvesteringen 
wordt gesneden. Dit resultaat is dus ondersteuning 
voor de hypothese dat overheidsinvesteringen een 
politiek gezien eenvoudiger doelwit zijn voor 
bezuinigingen dan andere overheidsuitgaven. 

In laatstgenoemde studie hebben we ook een 
aantal andere hypothesen getoetst. De hypothese 
dat politiek zwakke regeringen, zoals bijvoorbeeld 
minderheidsregeringen en/ of coalitieregeringen 
bestaande uit meer dan drie partijen, eerder in het 
budget voor overheidsinvesteringen snijden dan 
sterke regeringen, wordt niet ondersteund door 

1 973 1993 

onze schattingsresultaten. Eveneens blijkt er geen 
verband te zijn tussen de politieke kleur van de 
regering en het beloop van de overheidsinvesterin
gen. Verder is de mate van centralisatie van de 
overheid niet van invloed op de hoogte van de over
heidsinvesteringen. De politieke-conjunctuur hy
pothese stelt dat overheidsbestedingen, dus ook 
overheidsinvesteringen, hoger zullen zijn in verkie
zingsjaren. Hiervoor vinden we echter evenmin 
empirisch bewijs. Wel komt uit de data naar voren 
dat regeringen met een korte beleidshorizon eerder 
geneigd zijn overheidsinvesteringen uit te stellen 
dan regeringen met een langere beleidshorizon. 

Wat zijn nu de gevolgen van de daling van de over
heidsinvesteringen? Is de economische groei ernstig 
afgenomen als gevolg van deze daling? En welke 
beleidscansequenties dienen te worden getrokken? 
De afgelopen jaren zijn de overheidsinvesteringen 
in de economische wetenschap sterk in de belang
stelling komen te staan. In een spraakmakend arti
kel onderzocht David Aschauer (I 9 8 9) of de afne
mende economische groei in de Verenigde Staten 
(vs) in de jaren zeventig zou kunnen zijn veroor
zaakt door een gebrek aan publieke infrastructuur. 
Zijn conclusies kregen veel aandacht. Volgens de 
schattingen van Aschauer deed een stijging van de 
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publieke kapitaalgoederenvoorraad met één pro
cent de productie in de v s met o, 3 9 procent toene
men. Aschauer's resultaten waren koren op de 
molen van Bill Clinton die op zoek was naar een 
thema voor zijn verkiezingscampagne. Hij maakte 
extra overheidsinvesteringen tot speerpunt van zijn 
binnenlands beleid. Ook in Nederland worden de 
conclusies van soortgelijke studies gehanteerd als 
argument voor hogere overheidsinvesteringen. Zo 
werd de studie van Toen-Gout en Jongeling ( 199 3) 
destijds door minister Andriessen gebruikt als argu
ment in zijn pleidooi voor hogere overheidsinveste
ringen. 

In een overzicht van de tot dusver in de litera
tuur gebruikte methoden en technieken om deze 
gevolgen te achterhalen onderscheiden we vijf ver
schillende manieren om deze effecten op macro
economisch niveau te schatten (Sturm, Kuper en 
De Haan, 1997). Elk van deze methoden heeft zo 
zijn voor- en nadelen. De meest toegepaste metho
de in de literatuur is die van Aschauer . Hierbij 
wordt rechtstreeks het effect geschat van de publie
ke kapitaalvoorraad op de productie. In overeen
stemming met zijn resultaten vond men in eerste 
instantie sterke groei-stimulerende effecten van 
publiek kapitaal. Ondertussen is men er wel uit dat 
aan deze benadering de nodige bezwaren kleven. In 
een eerdere publicatie (Sturm en De Haan, I 995) 
hebben wij deze benadering toegepast op zowel 
Amerikaanse als Nederlandse data van na de 
Tweede Wereldoorlog. Wij vinden dat de oor
spronkelijke resultaten van Aschauer (I989) voor 
de VS onbetrouwbaar zijn. Ook voor Nederland 
vinden wij bij gebruikmaking van deze methode 
geen duidelijk bewijs voor de stelling dat het lagere 
niveau van de overheidsinvesteringen de economi
sche groei heeft vertraagd. 

Een tweede benadering onderzoekt wat het 
effect is van overheidsin vesteringen op de kosten of 
de winst van het bedrijfsleven. Ook het door Doe 
aangehaalde artikel volgt deze methode. Centraal in 
deze benadering staat het economisch gedrag van de 
bedrijven. Hiermee worden in elk geval een aantal 
van de bezwaren van de benadering van Aschauer 
vermeden. Echter een aantal problemen blijft ook 
nu staan. De resultaten van onze toepassing van de 
gedragsbenadering (Sturm, I 997) voor de 
Nederlandse economie van na de Tweede 
Wereldoorlog geven aan dat infrastructuur een 
significant effect heeft op de productie en de pro
ductiekosten van de private economie. Een toena-

me in infrastructuur met I o procent heeft de kosten 
van de private economie gemiddeld met 3 procent 
doen dalen. Het blijkt dat er grote verschillen 
bestaan tussen de open en de afgeschermde secto
ren van de Nederlandse economie. De open sector 
bestaat uit de bedrijfstakken die concurreren op de 
buitenlandse markt (landbouw, industrie en ver
voer), de afgeschermde sector concurreert voorna
melijk op de binnenlandse markt (handel, banken 
en verzekeringswezen en andere tertiaire dien
sten). In de afgeschermde sector leiden infrastruc
turele investeringen tot een daling in de productie
kosten. In de open sector daarentegen is er geen 
belangrijk effect. Onze studie waarin een vergelijk
bare methode is gevolgd als in het door Doe aange
haalde onderzoek voor de vs, levert dus geen 
ondersteuning op voor zijn stelling dat infrastruc
tuur belangrijk is voor alle sectoren van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Geen wonder dus dat 
Doe er niet naar verwijst. 

Bij een derde manier om na te gaan welke 
effecten overheidsinvesteringen hebben op de eco
nomische groei wordt gebruik gemaakt van een 
relatief nieuwe schattingsmethode. Het voert te ver 
om deze uitgebreid te bespreken . De essentie van 
deze methode is dat het beloop van een bepaalde 
variabele (bijvoorbeeld de economische groei) 
wordt verklaard met behulp van zijn eigen verleden 
en dat van andere variabelen (zoals de overheidsin
vesteringen). Ook deze methode is onlangs voor 
Nederland toegepast, waarbij gebruik is gemaakt 
van een nieuwe unieke verzameling gegevens, 
afkomstig uit het onderzoeksproject 'Reconstructie 
van de Nationale Rekeningen voor Nederland, 
I8oo-I94o' (Sturm, Groote en Jacobs, I995). 
Hierbij is een vAR model geschat voor het bruto 
binnenlands product, investeringen in machines, en 
investeringen in infrastructuur over de periode 
I 853 - I 9 I 3. Concreet: het gaat hierbij bijvoorbeeld 
over de aanleg van een spoorwegennet, waarmee 
werd begonnen in I 86o en over het graven van 
kanalen zoals de Nieuwe Waterweg en het 
NoordzeekanaaL De uitkomsten van het onderzoek 
laten zien dat verbeteringen in de infrastructuur 
een positief effect hebben gehad op de productie. 
Doordat onze gegevens zijn opgebouwd vanaf het 
microniveau, zijn we in staat deze te splitsen in 
investeringen in transport en overige infrastructu
rele investeringen. Beide categorieën hebben een 
positieve uitwerking op het productieniveau in de 
vorige eeuw. Het duurt overigens wel enige tijd 
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voordat de verbetering in de infrastructuur leidt tot 
effectieve capaciteitseffecten. Na opsplitsing van 
investeringen in transport infrastructuur en overige 
infrastructurele investeringen blijkt dat met name 
investeringen in transport infrastructuur een posi
tieve uitwerking op het productieniveau hebben, zij 
het pas na vijf jaar. Ondernemingen passen hun 
gedrag blijkbaar niet zo snel aan. 

In ons eerder aangehaalde overzicht van het eco
nomische onderzoek naar de gevolgen van over
heicisinvesteringen worden nog twee andere 
methoden behandeld. Ook de conclusies van deze 
types van onderzoek zijn niet eenduidig. Bovendien 
is gebleken dat de resultaten vaak niet robuust zijn. 
Dat wil zeggen dat kleine veranderingen in de 
gebruikte modellen de conclusies belangrijk kun
nen doen veranderen, zodat deze niet erg betrouw
baar zijn. 

Al met al komen we slechts tot de bescheiden 
conclusie dat publiek kapitaal waarschijnlijk wel de 
groei bevordert, maar dat de omvang van dit effect 
nog steeds onzeker is. Dit is eigenlijk een teleur
stellende conclusie gegeven de grote hoeveelheid 
onderzoek dat is verricht op dit terrein. Ten slotte 
nog een laatste waarschuwing ten aanzien van het 
extrapoleren van de bevindingen van ons onder
zoek naar de toekomst. Zelfs indien infrastructuur 
positiefheeft bijgedragen aan de economische groei 
in het verleden, houdt dit nog niet in dat toekomsti
ge investeringen evenzo productief zullen zijn. De 
economische voordelen verbonden aan toekomsti
ge infrastructurele investeringen kunnen heel 
anders zijn dan die van reeds gedane investeringen. 
Bijvoorbeeld, het opzetten van een netwerk aan 
snelwegen kan heel lucratief zijn, terwijl het uit
breiden van hetzelfde netwerk beduidend minder 
voordeel hoeft op te leveren. Door eenvoudigweg 
naar het verleden te kijken, kan erg weinig over de 
toekomstige effecten van overheidsinvesteringen 
worden gezegd. Extrapolatie van het verleden, 
zoals bijvoorbeeld Bomhoff ( 19 9 5) doet om de 
effecten van nieuwe investeringsprojecten te 
beoordelen, is onverstandig. Dit geldt temeer 
indien de hierbij gebruikte methode aan de nodige 
kritiek onderhevig is. Het enthousiasme onder 
beleidsmakers voor een ophoging van het budget 
voor infrastructurele uitgaven wordt momenteel 
geëvenaard (of misschien wel overtroffen) door de 
scepsis dienaangaande onder vele economen. Ons 
onderzoek voegt alleen maar toe aan die scepsis. 
Aangezien nog steeds onduidelijk is in welke mate 

additionele overheidsinvesteringen de private eco
nomie beïnvloeden, dienen beslissingen aangaande 
overheidsinvesteringen niet gemotiveerd te wor
den door hun vermeende groeistimulerende 
invloed. 

Dienen de overheidsinvesteringen te worden 
verhoogd? Het simpele feit dat de overheidsinves
teringen in de meeste OECD landen zijn gedaald, 
vormt op zichzelf geen bewijs dat momenteel een 
tekort aan overheidskapitaal bestaat. Niettemin 
staan additionele uitgaven voor infrastructuur mo
menteel hoog op de politieke agenda in verschillen
de OECD landen. Of dit daadwerkelijk tot hogere 
uitgaven zal leiden, moet nog blijken. Zoals we 
hebben laten zien, zijn de overheidsinvesteringen 
een makkelijk slachtoffer tijdens bezuinigingsron
den. Omdat veellanden nog steeds hun begroting 
op orde moeten brengen, dienen de toezeggingen 
van vele politici dan ook niet al te letterlijk te wor
den genomen. 
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Op twee punten zijn er tijdens 
het kabinet Kok-I fouten ge
maakt in de spelregels van de be
sluitvorming over de infrastruc
tuur. In de eerste plaats is de 
mogelijke rol van private finan
ciers veel te veel naar de achter
grond verschoven. Daarnaast 
volgde het Rijk een wel erg naïe
ve procedure in het omgaan met 
infrastructurele wensen van ge
meenten. In deze bijdrage ga ik 
op beide punten in. 

Bedrijfsleven en injrastructu ur 

Nederland kent concrete voor
beelden van de financiering van 
tunnels door de private sector. In 
andere Europese landen zijn ver
keersbruggen of tolwegen met 
succes gefinancierd zonder dat 
het nodig was daarvoor een be
roep te doen op de belastingbeta
lers. Waarom kan dan de private 
sector niet ook bijvoorbeeld de 
Betuwelijn voor haar rekening 
nemen of de aanleg van een nieu
we landingsbaan op Schiphol? En 
waarom kan ook niet een eventu
ele uitbreiding van de Maasvlakte 
voor rekening komen van het 
bedrijfsleven? Is het niet omineus 
voor de rentabiliteit van zulke 
projecten dat particuliere beleg
gers niet in de rij staan om zich 
aan te bieden als toekomstig 
eigenaar? 

Er zijn twee verklaringen: de één 
lijkt van toepassing op situaties 
als de Betuwelijn of de uitbrei
ding van Schiphol, terwijl de 
tweede analyse van toepassing is 
op een project als de uitbreiding 
van de Maasvlakte. Grote infra
structurele projecten zoals de 
Betuwelijn of de uitbreiding van 
Schiphol hebben majeure en niet 
altijd plezierige consequenties 
voor omwonenden. Veel burgers 
zullen in beginsel openstaan voor 
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het argument dat zulke projecten 
een bijdrage kunnen leveren aan 
de versterking van Nederland als 
vestigingsplaats, maar zien de 
aanleg toch liever niet te dicht in 
de buurt, bijvoorbeeld omdat 
een denderende goederentrein 
lawaaierig is, en een startend 
vliegtuig evenzeer. 'Not in my 
backyard' (NIMBY) is de kern
achtige samenvatting van die 
begrijpelijke opvatting. 

De politiek kan in zo'n situatie 
niettemin een consensus berei
ken waarbij een voldoende 
meerderheid van de kiezers be
sluit tot de aanleg. Maar politici 
kunnen niet van tevoren beloven 
om daarna niet opnieuw gevoelig 
te zijn voor noodkreten van de
genen wier achtertuin toch wel 
erg dicht tegen het project aan
ligt. Veronderstel daarom dat de 
aanleg van de Betuwelijn goed 
vordert, maar dat verontruste 
Betuwenaren afreizen naar het 
Binnenhof om te klagen over het 
nieuws dat de lijn waarschijnlijk 
zo'n succes wordt dat er iedere 
twintig minuten een goederen
trein zal passeren. Al gauw kun
nen politici dan bezwijken voor 
de verleiding om treinverkeer 
tussen bijvoorbeeld tien uur 's 
avonds en zeven uur 's morgens 
alsnog te verbieden. Maar wan
neer de aanleg plaatsvindt voor 
risico en rekening van private in
vesteerders, kan zo'n hypotheti
sche inperking van hun recht op 
toekomstige exploitatie een fa
taal gevolg hebben voor de renta
biliteit van het project. Zo ook in 
het geval van Schiphol. Stel dat 
de betonmolens malen en de eer
ste paar miljard gulden al is gede
poneerd in de Haarlemmermeer. 
Vervolgens maakt de politiek een 
vredelievend gebaar naar de om
wonenden en onderwerpt het 
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aantal vliegbewegingen aan een nieuw, nog lager 
plafond. Wég is het rendement van de nieuwe lan
dingsbaan. 

Gaat het om zuiver commerciële onzekerheden 
gedurende de exploitatie na voltooiing van de aan
leg, dan zouden particuliere beleggers in beginsel in 
staat moeten zijn om voor een van tevoren in te 
schatten vergoeding die risico's te accepteren. 
Maar de twee hypothetische voorbeelden hebben 
geen betrekking op onzekerheden in de toekomsti
ge vraag naar transport per rail of door de lucht, 
maar slaan op politieke onzekerheden al tijdens de 
aanleg en het risico dat de politiek nieuwe restric
ties aan de exploitatie gaat opleggen met ruïneuze 
gevolgen voor de toekomstige rentabiliteit. Bij tun
nels, bruggen of tolwegen spelen die risico's veel 
minder. Is de Drechttunnel eenmaal aangelegd, 
waarom zouden dan niet zoveel mogelijk automo
bilisten er gebruik van maken om zo andere verbin
dingen te ontlasten? En is er eenmaal een tolweg 
tussen Lyon en Nice, dan is het evident dat de 
Franse autoriteiten zoveel mogelijk verkeer over 
die nieuwe, veilige weg willen leiden om zo de 
oude 'routes des morts' te ontlasten . Ze hoeven 
niet bang te zijn dat politici tijdens de aanleg opeens 
restricties zullen willen invoeren op het gebruik. 

Voor een mogelijke uitbreiding van de Maas
vlakte gaat dit argument niet op. De beoogde 
Maasvlakte I I bevindt zich nu nog in de Noordzee 
en wanneer eenmaal mocht zijn besloten tot aanleg, 
dan is het niet waarschijnlijk dat alsnog pressiegroe

·pen naar het Binnenhof zullen gaan. Hier is echter 
de complicerende factor dat een aahtal voordelen 
zich niet zo gemakkelijk laten 'vangen' door het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam . Er zijn 
externe effecten die het aantrekkelijk kunnen 
maken vanuit het perspectief van Nederland als 
geheel om tot aanleg over te gaan, maar die niet 
eenvoudig kunnen toevallen aan de eigenaar van de 
voorgestelde landuitbreiding. Zo kan een oplossing 
voor het thans dreigende ruimtegebrek in de 
Rotterdamse haven leiden tot meer beslissingen van 
internationale ondernemingen om distributiecentra 
of andere logistieke operaties te vestigen in Neder
land, maar niet noodzakelijkerwijs binnen de ge
meentegrenzen van Rotterdam. Een goed functio
nerende haven heeft zo tal van gevolgen voor het 

'achterland', wat kan leiden tot extra belastingont
vangsten voor Nederland als geheel, maar ook dat 
geld vloeit niet in de kas van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam. vandaar dat het niet zon
der meer geboden is om aan zo'n project de eis te 
stellen dat de eigenaar van de nieuwe grond in staat 
moet zijn de landwinning en inrichting te financie
ren . Daarvoor kunnen de externe effecten te om
vangrijk zijn. Nog steeds geldt dan wel de eis dat 
een meer macro-economische analyse van het pro
ject moet wijzen in de richting van baten voor 
Nederland als geheel die uitgaan boven de kosten, 
maar zo'n analyse heeft een veel breder bereik dan 
een afweging van kosten en baten voor uitsluitend 
het Gemeentelijk Havenbedrijf. 

Zowel vanwege politieke risico's tijdens de aanleg
fase als vanwege moeilijk te 'vangen' externe effec
ten, kan dus een investering in de infrastructuur 
aantrekkelijk zijn voor Nederland als geheel, zon
der toch in aanmerking te komen voor private 
financiering. Een macro-analyse moet uitwijzen of 
aanleg van een nieuwe spoorlijn, uitbreiding van 
een luchthaven of expansie van een haven aantrek
kelijk zijn voor de natie in termen van werkgele
genheid en economische groei. zo'n analyse moet 
zo goed mogelijk alle externe effecten incorporeren 
en vooral ook rekening houden met de internatio
nale concurrentiepositie van Nederland: hoe kan 
ons land aantrekkelijk blijven voor internationale 
ondernemingen die zoeken naar een vestiging in 
Noordwest-Europa. Daarna hangt het vooral af van 
de micro-economische en managementkarakteris
tieken van het project of financiering ten laste kan 
komen van de private sector dan wel een beroep 
moet doen op belastinggelden. 

Irifrastructuur tussen Rijk en gemeenten 
In essentie zei het Rijk bijvoorbeeld tegen de 
Gemeente Amsterdam : 'Denk na over een tweede 
metrolijn. Is die gewenst, dan betalen wij 90 pro
cent. Dat is een open uitnodiging tot enthousiast 
lobbywerk omdat een project met slechts 1 o pro
cent van de kosten voor Amsterdam maar wel alle 
baten, al heel gauw aantrekkelijk wordt. Zo ook 
met de geplande ondergrondse trambaan in Den 
Haag en de uitbreiding van de Rotterdamse metro: 

* Deze bijdrage is grotendeels gebaseerd 
op twee NYFER-rapporten, Jaarverslag 
Nederland, September t 996 en Jaarvisie 
'98. 
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zodra het Rijk bijna alles betaalt wordt wel haast 
ieder project aantrekkelijk voor de toekomstige 
lokale gebruikers. Die zullen besluiten om veel geld 
en energie te besteden aan pleidooien in de 
Residentie, met als gevolg dat een verkeerd even
wicht ontstaat waarbij nut en noodzaak van derge
lijke projecten verstoord worden voorgesteld. 

Tegenstanders van een tweede metrolijn voor 
Amsterdam wijzen op het ontbreken van vervoers
prognoses die hard de noodzaak voor zo'n dure 
ondergrondse kunnen aantonen. Buitenlands on
derzoek laat zien dat een metrolijn 'ongeveer 
Bo.ooo passagiers per dag van en naar hun werk 
moet brengen om efficiënter te zijn dan tram of 
bus. Twee metrolijnen in Amsterdam zouden dus 
het woon-werkverkeer moeten verzorgen voor 
16o.ooo mensen. Maar in heel Amsterdam werken 
ongeveer 3oo.ooo personen inclusief parttimers en 
het lijkt niet waarschijnlijk dat iedere dag meer dan 
de helft van hen de metro gaat gebruiken. De twee
de metrolijn voor Amsterdam is een luxeproject 
dat uitsluitend aantrekkelijk is voor de hoofdstad 
omdat de belastingbetalers buiten Amsterdam er 90 
procent van gaan betalen. 

In dit concrete geval had het Rijk, gezien de 
ellendige voorgeschiedenis bij het Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf, eisen moeten stellen: een defini
tieve audit van alles wat daar de laatste jaren is mis
gegaan, een nieuw managementteam, en wellicht 
een nieuwe bestuurlijke organisatie. Bovendien zou 
het helpen wanneer de Gemeente Amsterdam kon 
aangeven welke gemeentelijke belastingen zij denkt 
te verhogen om tenminste de exploitatie van een 
tweede metrolijn te kunnen dekken en liefst ook 
ten behoeve van een deel van de aanlegkosten. Dan 
is er eventueel een aanvullende rol voor het Rijk als 
co-financier van een ander deel van de aanlegkos
ten. Een aanbod vooraf om 90 procent van de kos
ten van aanleg te schenken is hoe dan ook absurd. 

Een derde handicap in het huidiae debat over de 

irifrastructuur is de opstellino van het Centraal 

Planbureau 

Het Athena-rekenmodel waarmee het Planbureau 
prognoses maakt voor de grote infrastructurele 
projecten laat geen ruimte voor duurzame effecten 

op de werkgelegenheid. Het rekenmodel is name
lijk ten ene male ongeschikt voor een lange termijn 
analyse van kosten en baten van nieuwe infrastruc
tuur, ten eerste omdat het geen variabelen bevat 
die de infrastructuur meten, en ten tweede omdat 
de aanbodzijde van de economie er niet goed in is 
verwerkt. De aanleg van infrastructuur - aldus het 
Planbureau - verandert niets aan de aantrekkelijk
heid van Nederland als locatie voor ondernemin
gen. De economische bijdrage van Betuwelijn, 
H s L, uitbreiding van Schiphol of willekeurig welk 
ander infrastructureel project is dus niet dat bedrij 
ven sneller en tegen lagere kosten hun afnemers in 
binnen- en buitenland kunnen bedienen, maar is in 
deze visie verschraald tot de toegevoegde waarde in 
en om het project bij een gelijkblijvende structuur 
van de Nederlandse economie. Vanzelf is die gele
verde toegevoegde waarde dan in eerste instantie 
gunstig voor de nationale bestedingen en ook voor 
de werkgelegenheid maar blijft die zonder duurza
me effecten op de werkgelegenheid, omdat een en 
ander leidt tot een hoaer binnenlands prijspeil en 
dus op termijn tot verlies van marktaandeel aan de 
omringende landen gegeven de vaste wisselkoers 
c.q. de gemeenschappelijke munt. 

Een meer zinvolle analyse van overheidsinfrastruc
tuur zou erop wijzen dat die wordt aangelegd om 
laaere kosten te bereiken voor bedrijven, burgers en 
toeristen, zodat ondernemingen met behulp van 
betere transportmogelijkheden hun afnemers goed
koper kunnen bedienen. Is de nieuwe infrastruc
tuur héél kostenverlagend, dan kan die er toe bij
dragen dat meer buitenlandse ondernemingen kie
zen voor Nederland als vestigingsplaats. Al zulke 
voor de hand liggende effecten op de aanbodzijde 
van de economie zijn geheel afwezig in het huidige 
rekenmodel van het Planbureau, dat daarom zon
der waarde is voor de macro-economische analyse 
van additionele infrastructuur. Een recent nummer 
van Economisch Statistische Berichten (4 juni 1997) 1 

gaat nader in op deze problematiek, waarbij de 
hoofdredacteur van ESB concludeert dat NYFER's 
kritiek op het Planbureau voor wat betreft dit 
onderwerp ter zake is en niet door het CPB is weer
legd. 

1. E.J. Bomhoff, 'Het Centraal Plan
bureau en de infrastructuur', ESB, 4 
juni 1997, 82ejaargang, nr. 4109, 
pp.449-452. 
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De arote cifweainB 
Een formule die kan aangeven hoeveel miljard gul
den de Nederlandse belastingbetalers de komende 
jaren opzij moeten zetten voor infrastructuur 
bestaat natuurlijk niet. Ieder project heeft recht op 
een beoordeling op eigen merites. Hieronder geef 
ik een zuiver persoonlijke afweging voor wat 
betreft de grote projecten die aan de orde kwamen 
tijdens het Kabinet Kok-I, en één voor de hand lig
gend project dat nog niet op de rol staat. 

I. De Betuwelijn 
Rotterdam verliest al vele jaren marktaandeel 
in de containers. Tegelijkertijd willen de 
Alpenlanden en ook Duitsland meer vrachtver
voer per spoor in plaats van over de weg. Ik zie 
dan de Betuwelijn hoofdzakelijk als een verze
keringspremie tegen nog verder afglijden van 
Rotterdam als containerhaven. 

2. De H s L-verbindinB Amsterdam-Parijs 
De Vermeer-tentoonstelling in I 996 is naar 
schatting bezocht door I 5o .ooo Franse bezoe
kers . Dat geeft een indicatie van het potentieel 
voor toerisme vanuit Frankrijk naar ons land. 
Bovendien kan met een HsL-verbinding het 
vliegverkeer tussen Amsterdam, Brussel en 
Parijs vervallen, en dat is weer goed voor de 
geluidsoverlast bij Schiphol. 

3. Uitbreidino van Schiphol op de bestaande locatie 
De cruciale afweging lijkt mij hier tussen ener
zijds de kosten om woningen die lijden onder 
geluidsoverlast van Schiphol beter te isoleren 
c.q. de bewoners vervangende woonruimte aan 
te bieden, versus de gemiste kansen voor 
Nederland als uitbreiding van de capaciteit van 
Schiphol wordt beperkt. De winst van Schiphol 
bestaat natuurlijk niet uit de revenuen van de 
luchthaven persé want die moet ook in de tarie
ven concurreren met Parijs, Frankfurt en 
Londen, maar uit de afgeleide werkgelegenheid 
en de aantrekkingskracht van de unieke combi
natie Schiphol-Rotterdam op locatiebeslissin
gen van bijvoorbeeld internationale distributie
centra. Nederland is heel succesvol geweest in 
het aantrekken van Europese distributie- en 
servicecentra en zou dat moeten blijven. In ver
gelijking tot wat daar op het spel staat zijn de 
kosten van het isoleren c.q. verplaatsen van 
enige tienduizenden woningen van een veel 
geringere orde van grootte. 

4· Maasvlakte I I 

Succesvolle havensteden in het buitenland 
geven de havenfunctie vrij baan dichter bij de 
zee en herontwikkelen de waardevolle terrei
nen dicht bij het stadscentrum. Zo kan ook in 
Rotterdam veel waardevolle grond beschikbaar 
komen wanneer de haven zich verder verplaatst 
naar het westen. Dát is het belangrijkste gunsti
ge effect van een Tweede Maasvlakte op 
Rotterdam, niet de werkgelegenheid in en om 
een mogelijke Nafta-kraker. Omdat grondprij
zen voor vrije sector woningbouw in de Rotter
damse regio al zijn gestegen tot J 5oo per vier
kante meter en meer, lijkt het mij waarschijn
lijk dat er een groot potentieel is om centraal in 
Rotterdam gelegen gebieden opnieuw te ont
wikkelen voor een combinatie van vrije sector 

. woningbouw en andere grootstedelijke func
ties. Zo kan Rotterdam ook werken aan het 
corrigeren van de griezelig verkeerde samen
stelling van de woonvoorraad waarin sociale 
huurwoningen veel sterker domineren dan 
overal elders in Nederland. Maasvlakte I I is dus 
niet primair bedoeld voor extra werkgelegen
heid in de chemische industrie, maar voor een 
renaissance van het centrum van Rotterdam. 

5. Bovendien zou ik aandacht willen vragen voor 
nog één gedurfd project, namelijk een hoge 
snelheidslijn van Amsterdam via Friesland naar 
Groningen. Op dit moment moeten de I ,6 mil
joen inwoners van de drie noordelijke provin
cies wel meebetalen aan het I I miljard gulden 
belastinggeld kostende vIN Ex beleid en aan tal 
van andere dure projecten in de Randstad, ter
wijl hun eigen noordelijk regio significant ach
terblijft. Een HsLdie Heerenveen en Groning
en op 3 o-45 minuten afstand brengt van 
Amsterdam zou het noorden veel aantrekkelij
ker maken voor gezinnen én ondernemingen. 
De daarvoor vereiste 3,5 miljard gulden (schat
ting van prof. Gosterhaven uit Groningen) is 
slechts een deel van de Rijkssubsidie aan het 
vIN Ex beleid, en kan de gevaarlijke trend 
keren dat vrije sectorwoningbouw in de Rand
stad plaatsvindt op al maar kleinere en duurde
re kavels. In Friesland nemen woningen op dit 
moment nog geen 3 procent van de grond in 
beslag, zodat er ruimte is voor een tweede 
Wassenaar of Bussum bij Heerenveen. 
Als managers in New York, Londen ofTokyo 
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3 o minuten kunnen reizen met het openbaar 
vervoer naar hun werk, zou dat in Nederland 
ook mogelijk moeten zijn . Op de landkaart ligt 
Bussum dichter bij Amsterdam dan 
Heerenveen; met files op de A I en de techni
sche mogelijkheden van een H s L -verbinding 
kan de feitelijke reistijd weleens in het voordeel 
van een Friese locatie uitvallen . 

Het is economisch zinvoller om het wonen in het 
noorden goedkoper te maken dan om investeringen 
in machines te subsidiëren, zoals via onder andere 
de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. 
Subsidies voor machines moedigen ondernemers 
aan om te kiezen voor steeds verder geautomati
seerde productie en dat is bizar gegeven de hoge 
werkloosheid als motief voor het instellen van de 
subsidies. Aantrekkelijke woonlokaties met goede 
verbindingen verlagen de kosten van het (hoger) 
personeel en zijn dus een zinvoller recept voor 
meer werkgelegenheid. 

De hier besproken vijf infrastructurele projecten 
kosten tezamen meer dan j 30 miljard die waar
schijnlijk voor een heel groot deel moeten worden 
geleverd door de belastingbetalers. Is dat teveel in 
relatie tot het eveneens noodzakelijke arbeids
marktbeleid? Aan het al genoemde argument dat de 
meeste projecten gewenst zijn als waarborg tegen 
verlies van marktaandeel van Nederland in West
Europa valt nog toe te voegen dat veel nuttig 
arbeidsmarktbeleid in feite netto niet of nauwelijks 
beslag legt op de collectieve middelen. De door 
N Y FE R bepleite combinatie van nog lagere werkge
verslasten voor laagbetaalde functies met een sub
stantiële teruggaaf door de belastingdienst aan de 
werknemers, zal netto nauwelijks geld kosten van
wege uitgespaarde uitkeringen en grotere nationale 
productie. Ook de Engelse arbeidsmarktspecialist 
prof. Dennis Snower en de Amerikaan prof. 

Edmund Phelps komen tot die conclusie. En beter 
sanctiebeleid in de Bijstandswet en bij de Uvi's, 
waar Nederland nu toch werkelijk rijp voor is, kost 
geen geld, maar levert geld op aan bespaarde uitke
ringen en extra productie door meer werkgelegen
heid. 

De twee grote stappen die in Nederland im 
moeten worden gezet na de introductie van de 
Melkertbanen tijdens het Kabinet Kok-I leiden niet 
of nauwelijks tot extra overheidsuitgaven. De echte 
afweging is dus niet - hoewel dat vaak wordt gesug
gereerd - tussen infrastructuur en arbeidsmarktbe
leid, maar tussen overheidsinvesteringen en lagere 
belastingen. Allebei waardevol voor de economi
sche dynamiek, maar dan lijkt mij goed te verdedi
gen dat de komende tien/vijftien jaar het accent 
zeker ook moet liggen op verrijking van de infrast
ructuur. Nederland profiteert naar het zich laat aan
zien van een langdurig kostenvoordeel door het 
bevriezen van de concurrentieverhouding met 
Duitsland middels de ene munt. Onze bedrijven 
zijn I o/ I 5 procent goedkoper dan de Duitse con
currentie en dat voordeel blijft langdurig bestaan 
omdat de wisselkoers niet meer zal veranderen en 
straks zelfs verdwijnt. Vooral daarom is onze eco
nomische groei al enige tijd voortdurend hoger dan 
in Duitsland en dreigt in Nederland het gevaar van 
oververhitting en oplopende inflatie. Onder die 
omstandigheden is uitbreiding van de aanbodstruc
tuur van de economie logischer dan het door mid
del van lagere belastingen vooral stimuleren van de 
consumptie- en de vraagzijde. Omdat ik verwacht 
dat Nederland zich in verhouding tot Duitsland nog 
lange tijd in deze comfortabele positie zal bevinden, 
lijkt het mij goed te verdedigen om tijdens de 
komende kabinetten ruim baan te maken voor zin
volle uitbreiding van de transport-infrastructuur. 
De Tweede Maasvlakte valt daar niet onder maar 
lijkt cruciaal om het centrum van Rotterdam een 
nieuwe kans te geven. 
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Zaaien en oogsten 
in de tuin van 

Ritzen 
De amerikanisering van het 
hoger onderwijs zet door. 
Tenminste als ik mijn col
lega's mag geloven, want in 
gesprekken over nieuwe 
maatregelen, zoals verkor
te 'bachelor's studies', 
strengere voorwaarden 

G.A. IRWIN 

dat het daarom waarschijn
lijk is dat hun nieuwste 
maatregelen binnen de 
kortste tijd zullen moeten 
worden opgevolgd door 
nog nieuwere vondsten . 

verbonden aan de vakaroep Politieke 
Wetenschappen van de Ru Leiden 

voor studiebeurzen en bindende studieadviezen, 
hoor ik regelmatig 'Als Amerikaan zul je wel voor 
zijn.' Hun verbazing is groot als ik daar niet onmid
dellijk mee instem. De reden voor mijn aarzeling 
ligt meestal niet zozeer in de maatregelen zelf als 
wel in de context waarin zij worden geacht van 
invloed te zijn. Het planten van Amerikaans zaad in 
Nederlandse bodem biedt geen garantie dat men 
dezelfde mooie bloem zal mogen bewonderen. Het 
klimaat in die twee landen verschilt. Als men er niet 
voor zorgt dat het aantal uren zon, de temperatuur 
en de hoeveelheid neerslag vergelijkbaar zijn, zal 
het resultaat niet hetzelfde zijn . Zo is het ook met 
de beoogde vernieuwingen in het onderwijs. 
Overname van elementen uit het onderwijs in het 

•buitenland, de Verenigde Staten of elders, zal niet 
tot dezelfde resultaten leiden als het klimaat waarin 
zij hun effecten moeten produceren niet vergelijk
baar is. Een veel grotere aandacht voor de omge
ving waarin bepaalde maatregelen worden geno
men is géboden. 

Na vijfentwintig jaar heb ik geleerd in discussies 
over het onderwijs nooit een mening 'als Ameri
kaan' te geven. Ervaring leert dat dit meestal ave
rechts werkt. Zelfs als de andere deelnemers aan de 
discussie over mijn achtergrond beginnen, eindigt 
het gesprek met een opmerking als 'Ja, o.k., maar 
zo doen wij het hier niet.' Het is derhalve met enige 
aarzeling dat ik hier enkele vergelijkingen trek tus
sen de nieuwste maatregelen in het Nederlandse 
hoger onderwijs en lang bestaande situaties in het 
onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ik zal 
proberen aan te tonen dat Nederlandse beleidsma
kers onvoldoende rekening houden met het onder
wijsklimaat in Nederland en de Verenigde Staten en 

De ideale student 
Voor een deelligt het probleem in het beeld van de 
ideale student dat schuilt achter vele Nederlandse 
maatregelen. Beleidsmakers, bestuurders en uni
versitaire docenten koesteren het beeld van de uni
versitaire student als een gedreven zoeker naar de 
waarheid. In hun ogen is een wetenschapper 
iemand die niets liever doet dan 6o uur of meer per 
week op zijn werkkamer of in de bibliotheek door
brengen en die volkomen opgaat in zijn vak. De 
Zoektocht naar de Waarheid is zijn enige of voor
naamste drijfveer en de opgedane kennis en wijs
heid zijn voldoende beloning. De ideale universitai
re student willeren om te leren. 

Misschien bestaat het beest ergens ·of heeft het 
ooit bestaan, maar dan hoort het thuis in een die
rentuin of museum. Dit wil zeker niet zeggen dat 
de zoektocht naar kennis geen drijvende kracht is 
voor alle wetenschappers . Anders zouden velen 
niet bereid zijn genoegen te nemen met een lager 
inkomen dan zij buiten de ivoren toren zouden kun
nen verdienen. Die zoektocht is echter zelden de 
enige motiverende factor. Geld, status en roem zijn 
voor de meeste wetenschappers ook van groot 
belang. Zij reageren ook op externe prikkels; het 
percentage gepromoveerden en het aantal publica
ties is aan de Nederlandse universiteiten omhoog 
gegaan onder invloed van de verschillende reorga
nisaties en bezuinigingsronden. 

Wat geldt voor wetenschappers geldt eens te 
meer voor aankomende wetenschappers (studen
ten) . Zij willen wel leren, maar zij willen ook een 
leuke studietijd en na afloop een (goed betalende) 
baan. Een dag heeft slechts 24 uur, dus moeten zij 
beslissen hoe zij hun tijd indelen. Studenten zijn 
calculerende burgers, maar dan zonder de negatie-
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ve connotaties van dit begrip. Hun gedrag baseren 
zij op bewuste of onbewuste kosten-baten bereke
ningen. Zij willen best tijd aan de studie besteden, 
maar het moet wel rationeel zijn zo te handelen. De 
universiteit, maar ook de samenleving als geheel, 
zou zodanig moeten worden ingericht dat het ook 
uit kosten-baten overwegingen voor de student 
loont om te studeren en te presteren. Dit is thans 
volstrekt niet het geval. 

Laat ik beginnen met de baten. De maatschappij 
heeft behoefte aan hoog opgeleide mensen die hoge 
prestaties leveren. Het onderwijs moet er dus op 
gericht zijn mensen te stimuleren om dergelijke 
prestaties te leveren. In de calculus van de rationele 
burger betekent dit dat prestaties moeten worden 
beloond. In het onderwijs worden (hogere) presta
ties beloond met (hogere) cijfers. Maar wordt de 
student in Nederland nu gestimuleerd om hogere 
cijfers te halen? Niet of nauwelijks, kunnen we con
stateren. In de sport worden prestaties beloond met 
medailles, roem, reisjes, enzovoort. In Nederland 
klagen sporters vaak genoeg over het gebrek aan 
waardering, maar deze is uitbundig vergeleken met 
die voor prestaties op intellectueel gebied. Neem 
bijvoorbeeld een typische diploma-uitreiking op de 
middelbare school. De leerling met het hoogste cij
fer voor Duits krijgt een boek van de Duitse ambas
sade en meisjes met hoge cijfers voor natuurkunde 
krijgen een schouderklopje. Soms heeft de school 
een cum laude regeling, maar zelfs dan wordt net zo 
veel aandacht en waardering wordt geschonken aan 
de zwakke scholier die met volharding en doorzet
ting eindelijk de eindstreep heeft gehaald. 

Hoe anders is het voor Amerikaanse scholieren; 
hoe veel duidelijker is voor hen de relatie tussen 
prestatie en beloning! De beste van de klas heet de 
valedictorian, krijgt haar/ zijn foto in het jaarboek en 
mag vaak een korte toespraak houden tijdens de 
araduation ceremony. De top vijf procent van de klas 
wordt in de National Honor Society ingewijd. Naast 
dergelijke waardering zijn de behaalde cijfers ook 
van bijzonder groot belang voor de toekomst van de 
leerlingen, vooral als zij verder willen studeren 
(wat 5o procent van de scholieren doet). Instel
lingen van hoger onderwijs selecteren wie zij als 
student willen toelaten. In dit selectieproces spelen 
de behaalde cijfers een zeer belangrijke rol. Be-

roemde top-universiteiten als Harvarden Yale kie
zen alleen de absolute crème de la crème, maar 
zelfs de state university is kieskeurig en weigert vaak 
een kwart tot meer dan de helft van hen die zich 
hadden aangemeld. Met matige cijfers wordt het 
het Missouri Southern College of het plaatselijke 
community colleae. Hoge cijfers leveren ook geld op. 
Voor de beste studenten zijn speciale beurzen 
beschikbaar en de universiteiten beconcurreren el
kaar met beurzen om de beste studenten binnen te 
halen. Op verschillende manieren worden belonin
gen aan scholieren in het vooruitzicht gesteld en 
worden zij direct gestimuleerd om hun best moge
lijke prestatie te leveren. 

In Nederland bestaan dergelijke stimuli om de 
hoogste cijfers te behalen niet. Er is geen Honor 

Society en veel belangrijker nog: cijfers hebben vrij
wel geen invloed op de toekomst van studenten. 
Cijfers spelen geen rol bij de toelating tot de uni
versiteiten. De enige uitzondering op de regel dat 
iedere scholier, met een gemiddelde van 6- tot 9+, 
vrij kan kiezen voor opleiding en universiteit is de 
loting voor geneeskunde. Daar hebben scholieren 
met een hoger gemiddelde een betere kans om te 
worden ingeloot, maar zelfs dit kan niet echt als sti
mulus worden gezien, aangezien je ook met een 9,6 

twee keer kunt worden uitgeloot. 1 Je hoeft niet 
eens het juiste pakket van vakken te hebben gevolgd 
om te kunnen meeloten; als je zonder scheikunde of 
natuurkunde werd ingeloot word je plaats een jaar 
vrijgehouden om de mogelijkheid te geven deze 
deficiënties op te heffen. 2 

In de huidige discussie over aanpassing van het 
lotingsysteem naar aanleiding van het geval Meike 
Vernooy hebben voorstanders van loting voortdu
rend betoogd dat hoge prestaties op school niet 
noodzakelijk tot goede artsen leiden. 'Hoge cijfers 
maken nog geen goede arts' riep PvdA-woordvoer
der Rehwinkel3, een wijdverbreide opvatting ver
woordend. Ook als dit . waar zou zijn zouden 
Amerikanen het rechtvaardiger vinden als diegenen 
met hogere cijfers de eerste kansen kregen. Zij zou
den waarschijnlijk ook van mening zijn dat het een
voudiger is mensen met hoge cijfers de noodzakelij
ke sociale en andere vaardigheden bij te brengen 
dan mensen met sociale begaafdheden tot hogere 
prestaties te brengen. (Persoonlijk heb ik altijd de 

'· 'Meike Vemooy opnieuw uitgeloot' , 
NRC Handelsblad, 27 juli 1997 . 

deze mogelijkheid afgeschaft. Boven een 3. N RC Handelsblad, 13 april 1997 . 

2. In de nieuwste voorstellen wordt 
nog vast te stellen eindcijfer zal men ook 
niet meer hoeven te loten. 
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angst dat ik word behandeld door een arts die 
slechts met zessen zijn tentamens heeft behaald.) 

Dezelfde minister van Onderwijs, die wil dat 
studenten meer en sneller leren, is er tegen dat toe
lating tot de universiteit als beloning voor prestaties 
wordt gebruikt. Nadat de commissie-Drenth het 
advies had gegeven om de helft van de plaatsen bij 
geneeskunde te reserveren voor scholieren met de 
hoogste cijfers, heeft de minister de lat op 8 ,o wil
len leggen om een 'ongebreidelde cijferjacht' onder 
scholieren tegen te gaan. 4 Vooral je niet uitsloven is 
de boodschap die aan aankomende universitaire 
studenten door de minister (die de houding van de 
samenleving zeer waarschijnlijk weerspiegelt) 
wordt gegeven. 

Als het gaat om toelating tot de universiteit in 
Nederland is het slechts op de basisschool nodig tot 
het uiterste te presteren. 'Hoog starten in het voor
gezet onderwijs is een kwestie van goede prestaties 
op de basisschool, die verzilverd worden met een 
hoog advies en het kiezen van de juiste school', 
schrijft onderwijskundige Dronkers. 5 Als het felbe
geerde vwo -advies binnen is, vermindert elk jaar 
de noodzaak hoge cijfers te behalen. Het is welis
waar mogelijk te worden teruggezet naar HAvo of 
MAvo, maar '[t]och is het risico van een hoge start 
in het voortgezet onderwijs niet erg hoog ... Selec
tie en allocatie in de eerste jaren van het voortgezet 
onderwijs zijn daardoor belangrijker dan in de late
re jaren, ondanks het feit dat het afsluitend examen 
meestal pas in de hogere leerjaren wordt afgeno
men. ' 6 De schokkende conclusie is dat in het selec
tieproces op weg naar de Nederlandse universitei
ten, de prestaties op de basisschool en de CITO

toets op 1 2-jarige leeftijd de belangrijkste momen
ten vormen. 

Niet alleen op de middelbare school loont het 
niet naar hoge cijfers te streven. Eenmaal op de uni
versiteit gekomen is er ook weinig reden voor een 
student om de hoogst mogelijke prestatie te leve
ren. De beloning voor hoge cijfers is zeer beperkt, 
zeker in vergelijking met het Amerikaanse (of 
Engelse) hoger onderwijs. In Amerika komen de 
beste studenten op de Deon's list, worden toegela
ten tot speciale programma's met kleinere groepen 
en meer aandacht van docenten en krijgen bepaalde 

4· Mare, 15 mei 1997 . 6. Ibid ., p. 94· 

privileges, bijvoorbeeld in het gebruik van de bi
bliotheek. Aan het einde van de studie wordt de top 
in Phi Beta Kappa of een studie-specifieke honor 
socieo/ geïnstalleerd. Atleten die hoge cijfers combi
neren met top sport kunnen 'Academie All
American' worden. Het belang van hoge cijfers is 
nog groter voor de toelating tot de hoogste fase in 
het onderwijs. Wie wil worden toegelaten tot stu
dies als rechten of geneeskunde, of tot een 
Graduate School, heeft een strenge selectie voor de 
boeg. Voor diegenen die niet verder dan een B.A. 
willen studeren zijn studiecijfers echter ook van 
belang. Geen curriculum vitae in de Verenigde 
Staten is compleet zonder vermelding van het 
'grade point average'. Werkgevers letten op dit 
GPA als zij nieuw personeel zoeken. Als 'recruiters' 
uit het bedrijfsleven naar de campus komen, spre
ken zij eerst met de studenten met de hoogste cij
fers en alleen als er tijd over is met de mindere 
goden. 

Dergelijke directe beloningen voor prestaties 
ontbreken grotendeels in Nederland. Ondanks 
meer dan veertig jaar discussie over invoering van 
een baccalaureaatstudie7 of een indeling in twee 
fasen, is het doctoraal een ongedeelde studie. Ook 
al krijgen de universiteiten de mogelijkheid om 
driejarige studies in te stellen, selectie voor verdere 
studie wordt nadrukkelijk uitgesloten. ('Alle stu
denten die dat willen, moeten na een driejarige 
basisopleiding worden toegelaten tot een vervolg
opleiding van één jaar om hun doctoraaldiploma te 
halen' zo meldt het persbericht van het ministerie 
van Onderwijs over deze kwestie. 8) De selectie, 
zoals net betoogd, heeft op jonge leeftijd plaatsge
vonden en daardoor vervalt een reden om je uit te 
sloven. Pogingen en programma's om de beste stu
denten te belonen, zoals ~ Utrecht zijn voorge
steld, zijn schaars en komen nauwelijks van de 
grond. Als je het minimumniveau haalt rol je er 
gewoon door en studeer je af. Behalve voor aspi
rant-promovendi (A I o's of bursalen) spelen de 
behaalde cijfers geen, of een zeer ondergeschikte 
rol bij het verkrijgen van een baan in Nederland. In 
de Verenigde Staten is het schrijven van aanbeve
lingsbrieven voor studenten een tamelijk tijdroven
de bezigheid voor hoogleraren. In de vijfentwintig 

5· ]. Dronkers, 'Loopbanen door het 
voortgezet onderwijs in de jaren negen
tig', Beleid &_Maatschappij, 1 997/2, p . 
93 · 

1· Zie bijvoorbeeld, W. Banning, 
'Hervorming van het hoger onderwijs', 
Socialisme &..Democratie, 8, 1951, p. 400 . 

8. 'Plannen voor hoger onderwijs uitge
werkt in wetsvoorstel', Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Persbericht 85, 26 mei 1997 . 
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jaar dat ik aan de Leidse universiteit heb gewerkt, 
ben ik nooit door een potentiële werkgever (buiten 
de universiteiten) gevraagd naar de intellectuele 
prestaties van een student. In Nederland spelen 
sociale vaardigheden een belangrijker rol in het ver
krijgen van een baan dan intellectuele verdiensten. 
De resultaten van een psychologische toets wegen 
zwaarder dan de cijfers tijdens de studie en de aan
bevelingen van hoogleraren. Hoewel 35 jaar oud is 
het volgende citaat nog steeds actueel: 'Voor de 
functies in het bedrijfsleven wordt van de academi
cus niet in de eerste plaats verlangd, dat hij over 
veel feitenkennis beschikt, doch dat hij zich van de 
feitenmassa kan distantiëren, de kern van een pro
bleem kan doorzien en het gezonde verstand kan 
laten prevaleren boven boekenwijsheid. En bovenal 
dat hij kan organiseren en leiding geven, dat hij zelf
standig kan optreden en met anderen kan samen
werken, dat hij zich behoorlijk mondeling en schrif
telijk weet uit te drukken en over een zekere savoir 
vivre beschikt; dit alles eigenschappen, die te maken 
hebben met de ontwikkeling en de ontplooiing van 
de persoonlijkheid en die men zich in de omgang 
met anderen het best in organisatorische functies 
tijdens de studententijd kan verwerven' .9 

Ook tegenwoordig is 'passen binnen het team' 
belangrijker dan het bezitten van intellectuele capa
citeiten. Ons kent ons. Volgens de traditionele 
Nederlandse opvattingen worden de nodige 'vaar
digheden in woord en geschrift ... "vanzelf' aange
leerd' 10

• De rationale student beseft dat een jaar 
bestuurservaring op de sociëteit een betere garantie 
biedt voor het vinden van een baan dan snel afstude
ren met hoge cijfers. 

Kosten 
In Nederland zijn de samenleving en het onderwijs 
veel meer ingericht om slechte prestaties te 
bestraffen dan om goede prestaties te belonen. Ook 
dit heeft te maken met het beeld van de student, 
want naast het beeld van de ideale student die uit 
zichzelf wil leren en presteren, is er een andere 
visie die zegt dat studenten niet hard genoeg wer
ken. Om deze luiheid tegen te gaan wordt vaker 
met de stok gewerkt dan de wortel. Door verho
ging van de kosten zullen studenten worden gesti
muleerd om harder en sneller te werken. De ver-

scherping van de regels voor de studiebeurs en het 
bindend studieadvies in Leiden zijn voorbeelden 
van dergelijke bestraffende maatregelen. 

Het zijn ook dit soort van maatregelen die men 
beschouwt als een vorm van 'amerikanisering' van 
het onderwijs en waarvan men vermoedt dat ik ze 
als Amerikaan zal steunen. Men is bekend met het 
feit dat het in het Amerikaanse systeem vanzelfspre
kend is dat een student die onder het minimumni
veau zakt wordt bestraft. In het hoger onderwijs 
wordt een dergelijke student eerst op 'probation' 
gezet en als zijn cijfers niet verbeteren volgt verwij
dering van de universiteit. De rol van dergelijke 
maatregelen is echter veel geringer dan vele 
Nederlanders blijkbaar denken. De beloning voor 
goede prestaties en andere aspecten de organisatie 
van het onderwijs zijn zodanig dat dergelijke 
straffen zelden hoeven te worden toegepast. De 
stok wordt slechts toegepast als de wortel niet heeft 
gewerkt. 

Invoering van kosten-verhogende maatregelen 
in Nederland zou voor mij beter aanvaardbaar zijn 
als ook aan de baten kant werd gewerkt. De huidige 
aanpak is te eenzijdig, legt de lasten vrijwel volledig 
bij de student en houdt te weinig rekening met de 
kosten-baten berekeningen van studenten. Neem 
bijvoorbeeld de recente bepalingen met betrekking 
tot de studiefinanciering. Onder het regime van de 
Tempobeurs werd de beurs van een student in een 
lening omgezet als hij in één jaar minder dan 2 1 stu
diepunten haalde . Het doel was uiteraard studenten 
te stimuleren beter te presteren . Voor een groot 
deel werd het doel echter niet bereikt omdat de link 
tussen zwakke prestaties en de consequenties niet 
direct genoeg was. De in een lening omgezette 
beurs hoeft pas na afloop van de studie te worden 
terugbetaald. Voor het nieuwe studiejaar ontvangt 
de student gewoon weer een beurs die net zo hoog 
is als die voor de beste studenten. Voor jonge, opti
mistische mensen, ligt het moment waarop de 
'straf wordt toegepast ver in de toekomst en een · 
schuld van enkele duizenden guldens weegt nauwe
lijks op tegen het plezier van het moment. In de 
Verenigde Staten is de link tussen gedrag en conse
quenties veel directer. Presteren onder het gestelde 
niveau leidt tot onmiddellijke intrekking van de 
beurs. 

9. Professor Böttcher, geciteerd in: 
G.C. Heringa, De Student, Groningen, 
1964, zoals geciteerd in C.J .M. Schuyt, 

Op Zoek Naar Het Hart van de Verzoraina
staat, Leiden/ Antwerpen: Stenfert 
Kroese, r98r, blz. JS6 . 

1 o. Schuyt, op. cit . , blz. 361. 
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In kosten-baten termen is de Prestatiebeurs eerder 
een verslechtering dan een verbetering van de situ
atie in Nederland. Het lijkt bijna alsof de verande
ringen meer zijn aangebracht met de bedoeling 
zoveel mogelijk geld voor de minister terug te krij 
gen dan werkelijk de student te stimuleren om snel
ler te studeren. In plaats van een jaarlijkse afreke
ning worden het tweede, derde en vierde jaar als 
één geheel gezien. Het geld voor deze studiejaren 
wordt in eerste instantie verstrekt als lening. Als 
men binnen zes jaar afstudeert wordt het omgezet 
in een gift. Echter slechts vier van de zes officiële 
studiejaren kunnen op deze manier worden omge
zet, zodat de student sterk wordt aangemoedigd 
om voor het vijfde en zesde jaar een lening aan te 
gaan. Als hij iets te optimistisch is of niet goed 
oppast, zal hij uiteindelijk met een schuld voor alle 
zes jaar zitten. Het percentage studenten dat na 
afloop van de studie een schuld aan de minister 
heeft zal aanzienlijk zijn. 

Zeer opvallend en voor Amerikanen niet goed 
begrijpelijk is dat de minister ervan uitgaat dat de 
student als regel meer dan vier jaar nodig zal heb
ben om een vierjarig programma af te maken. Als 
vier jaar realistisch is, waarom wordt de 'beurs' dan 
niet voor vier jaar verstrekt? Als vier jaar studie niet 
realistisch is ligt het voor de hand ofwel de nomina
le studieduur te verlengen ofwel universiteiten te 
dwingen hun programma's aan te passen. Waarom 
wordt een overschrijding van de studieduur met so 
procent gewoon gevonden? 
• Een reden voor de discrepantie tussen nominale 
en werkelijke studieduur ligt in de kloof tussen de 
verwachting van docenten in het hoger onderwijs 
en de prestaties van studenten. In Nederland gaat 
men (docenten, studenten, samenleving) er niet 
vanuit dat studenten tentamens in één keer moeten 
en zullen halen. Bij vele vakken vindt men het vols
trekt normaal als so procent of meer van de studen
ten zakt voor een tentamen. Ik heb weleens meege
maakt dat er met een scheef oog werd gekeken naar 
de uitslagen van mijn tentamen statistiek als meer 
dan 70 procent van de deelnemers slaagde; het was 
blijkbaar niet moeilijk genoeg. Volgens de docen
ten ligt de schuld bij de studenten, die niet hard 
genoeg hebben gewerkt. In zekere zin hebben zij 
gelijk, want uit onderzoekscijfers blijkt meestal dat 
studenten niet al te veel uren per week studeren. 
Tijdens elk tentamen loopt een aantal studenten na 
enkele minuten weg; zij hebben slechts pro forma 
meegedaan. Hoe de slagingspercentages te verho-

gen is een van de grootste uitdagingen van de uni
versiteit; waarom bestuurders en docenten zo wei
nig hieraan doen is een van de grootste vragen. 

Voor een deel ligt het antwoord in de wijze 
waarop een docent status verwerft binnen zijn 
eigen gemeenschap. Zoals zojuist gesteld, wordt 
een hoog slagingspercentage als een teken van 
zwakte gezien. Zolang men ervan uitgaat dat lage 
percentages aan de moeilijkheid van het vak en de 
luiheid van de student liggen en niet aan de tekort
komingen van de docent, is het niet in diens belang 
het percentage te verhogen. 

Deze houding is hecht verankerd in opvattingen 
over de rollen van docent en van student, vooral de 
ideale student, die al eerder is genoemd. De moti
vatie om te leren zou vanuit de student komen, niet 
van de docent. De ideale student motiveert zichzelf 
en werkt zelfstandig. Als prestaties slecht zijn ligt 
dat aan de studenten. Recentelijk vroeg ik tijdens 
het afstuderen aan een student die via een uitwisse
lingsprogramma in Amerika had gestudeerd wat de 
voornaamste verschillen in het onderwijs waren. 
Zijn antwoord betrof de houding van docenten. In 
Nederland hadden te veel docenten een houding 
van 'Wat ik hier ga vertellen is heel moeilijk en het 
is de vraag of jullie dit ooit zullen begrijpen', terwijl 
in de vs de houding veel vaker een was van 'Ik 
begrijp dat wat ik vertel niet makkelijk is, maar ik 
ben hier om jullie te helpen.' De lijfspreuk van 
menig universitaire medewerker luidt dan ook: 
'Het is hier geen school'. Wat men hiermee precies 
wil aangeven is meestal niet geheel duidelijk. Voor 
sommigen betekent het blijkbaar dat de student een 
maximum aan vrijheid moet worden gegund. Dit 
betekent geen verplichte aanwezigheid op colleges, 
geen opdrachten of huiswerk, geen deadlines, geen 
overhoringen of beurten en geen proefwerkweek 
met meerdere tentamens dicht op elkaar. Voor 
anderen betekent het dat het niveau van het onder
wijs zodanig gekozen moet worden dat met name 
de goede studenten worden uitgedaagd, in tegen
stelling dus tot het basis- en middelbaar onderwijs 
waar het niveau op het gemiddelde of minimum 
wordt afgesteld . Afstemming op de zwakke broe
ders in het universitaire onderwijs door uitbundig 
gebruik van alle didactische kunstgrepen is de dood 
in de pot voor goede studenten, is de redenering. 
Waarom maatregelen om alle studenten te stimule
ren hun beste prestaties te leveren niet ook de beste 
studenten zouden kunnen uitdagen, is mij echter 
nog niet duidelijk. 
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Het gekke is dat uiteindelijk vrijwel alle Neder
landse studenten de gevreesde tentamens halen, zij 
het bij de tweede, derde, (het record voor een van 
onze eerstejaars vakken is de achtste) kans. De gro
te boosdoener is wat in eerste instantie een student
vriendelijke maatregellijkt te zijn. Er is geen grote
re heilige koe in het Nederlandse hoger onderwijs, 
en geen grotere valse vriend voor studenten, dan de 
'herkansing'. De wet schrijft voor dat in de onder
wijs- en examenregeling van een opleiding wordt 
bepaald 'het aantal malen per studiejaar dat de gele
genheid wordt geboden tot het afleggen van de ten
tamens' 11 en volgens traditie is dit minimaal twee 
en vaak drie. Deze schijnbaar eenvoudige regel 
heeft verstrekkende invloed op zowel de denkbeel
den als het gedrag van studenten en docenten. 

Een voorbeeld van deze invloed wordt duidelijk 
als men kijkt naar de kosten-baten rekeningen van 
vooral eerstejaars studenten. Net aangekomen op 
de universiteit zijn er vele facetten van het nieuwe 
leven die om de tijd van de student concurreren: 
vrienden maken, lid worden van een studie- of stu
dentenvereniging, voor jezelf zorgen, enzovoort. 
Als men dan weet dat de tentamens niet de eerste 
keer gehaald hoeven te worden is de verleiding tot 
uitstel zeer groot. Men probeert het eerst met een 
minimum aan inzet of gooit alles op de tweede 
kans. Dan is het echter vaak te laat. Zoals een stu
dente mij recentelijk schreef, 'Het afgelopen stu
diejaar ben ik er niet in geslaagd mijn propedeuse te 
halen. De vele nieuwe indrukken, die op mij afkwa
men in het eerste halfjaar van mijn studie, zijn hier 
voor een groot deel oorzaak van geweest.' 

In de Verenigde Staten heeft de student slechts 
één kans om een tentamen te halen . De consequen
ties van zakken zijn tamelijk ingrijpend. De kosten 
zijn betrekkelijk hoog, zelfs letterlijk, aangezien het 
(hoge) collegegeld weggegooid is en het onderdeel 
het jaar daarop opnieuw van begin tot eind moet 
worden gevolgd. Het onderscheid werd mij kristal
helder toen ik een aantal jaren geleden statistiek 
doceerde aan zowel de Leidse Universiteit als 
Webster University, een Amerikaanse instelling 
met een vestiging in Leiden. Het niveau van de cur
sus was vergelijkbaar en de Webster studenten 
waren mogelijkerwijs van lager niveau omdat men 
met HAvo werd toegelaten. Zij betaalden echter 
een hoog bedrag per cursus en hadden slechts één 
kans om het tentamen te halen. De slagingspercen-

tages waren veel hoger dan ik ooit in Leiden heb 
kunnen bereiken. 

Het opvallende is dat deze heilige koe helemaal 
geen 'her'kansing is, maar een dubbelkansing. Een 
'her' is iets voor middelbare school, waar het regi 
me veel strenger is dan op de universiteit. Als een 
scholier het eindexamen niet haalt, mag hij enige 
vakken herkansen als hierdoor mogelijkerwijs het 
diploma alsnog kan worden behaald. Men moet 
eerst een bepaald niveau halen om voor dergelijke 
herkansingen in aanmerking te komen. Op de uni
versiteit ligt dit anders; men mag alle tentamens 
twee of drie keer per jaar proberen. Dit heeft uiter
aard sterke invloed op de kosten-baten berekenin
gen van de student. De universitaire herkansingen 
leiden tot uitstelgedrag en studievertraging; als het 
moest zouden Nederlandse studenten hun tenta
mens ook in een keer halen. 

Nadat het al langer door meerdere HBO-oplei
dingen wordt toegepast, wordt er nu binnen de 
universiteiten gedacht aan een bindend studie
advies als middel om de studieduur te verkorten. 
Leiden zal in 1998 als eerste bindende adviezen om 
de studie te staken verstrekken aan studenten die in 
het eerste jaar minder dan 5o procent (in komende 
jaren JO procent) van de studiepunten halen . 
Ondanks beloftes om de begeleiding van studenten 
te verbeteren, is dit een maatregel die duidelijk het 
accent legt op verhoging van de kosten als een stu
dent niet presteert. Vele Nederlanders hebben aan 
mij gevraagd of Amerikanen de JO procent (en 
zeker de 5o procent) norm niet aan de lage kant 
zouden vinden. Dit is juist, en op zich zou er niets 
op tegen moeten zijn om ervan uit te gaan dat stu
denten één jaar van het programma in één jaar 
afmaken. Niets op tegen als aan de benodigde voor
waarden werd voldaan. Het is echter in Nederland 
nooit zo geweest dat de op papier voorgeschreven 
cursusduur overeenkwam met de werkelijke duur. 

Afgezien van de herkansing zijn er nog andere 
redenen voor de discrepantie tussen voorgeschre
ven en werkelijke studieduur in Nederland. De 
overgang van middelbare school naar universiteit is 
voor Nederlandse studenten veel moeilijker dan 
voor Amerikaanse. Voor beiden is het vaak voor het 
eerst dat zij uit huis gaan. De Amerikaanse student 
komt echter meestal (verplicht) in een dormitory, 
waar veel voor hem geregeld is . Ook zijn allerlei 
faciliteiten voor hem op campus beschikbaar en dus 

r r. Wet op het hoger onderwijs, 
Artikel7.•3, lid rf. 

-
voor 
land: 
naar, 
koke 
mim 
meel 
van I 
univ• 
te h• 
studi 
steld 
studt 
de \ 
verg• 
geh~ 
kunn 
wo re 
hetk 
de to 
gesn 
ven. 
wee~ 

socië 
dicht 
reisj~ 

de or 
di tie 
dan< 
on de 
ders · 
is het 
len•. I 
reng 

E• 
lijkh~ 
den. , 
ren ~ 

besta 
vorm 
dek< 
zijn. 
moet 
moet 
vakkt 
omd~ 
re ei1 
Wat 
proef1 

event 
seerd 



-
.eb 

aal 
en 
gi-
en 
:ge 
1et 
>et 
1ke 
ni
!ns 
er
in-
:en 
1et 
ta-

ei
de 
ie
~n. 

Jm 

:in 
tde 
~n. 

:en 
1et 
tu
tan 

:en 
ant 
ets 
tu-
aar 
or
md 
ren 

Jr . 
ere 
re
De 
t is 
lan 
het 
ent 

liJ', 
dei 
:lus 

I f • , ----- _ _ _ 

S &_0 I I 1997 

voor de student makkelijker bereikbaar. De Neder
landse student is vaak lang bezig met het zoeken 
naar een kamer en de inrichting daarvan, met leren 
koken en voor zichzelf zorgen. Het onderwijs is 
minder strak geregeld, dus de Nederlander moet 
meer zijn eigen tijd leren indelen. De verleidingen 
van buitenaf zijn overal groot, maar Amerikaanse 
universiteiten doen meer om deze onder controle 
te houden. Dezelfde Leidse universiteit die haar 
studieadvies bindend wil maken heeft ook voorge
steld een deel van de contributie te betalen als de 
student lid wordt van een studentenvereniging. In 
de Verenigde Staten worden de activiteiten van 
vergelijkbare verenigingen onder strikte controle 
gehouden; als zij iets doen dat de studie belemmert 
kunnen zij hun erkenning verliezen. In Nederland 
wordt weleens gepraat met de verenigingen, maar 
het komt nog steeds voor dat de ontgroeningsperio
de tot de eerste vorst duurt en dat eerstejaars colle
ges moeten missen of te moe zijn om wakker te blij
ven. Amerikaanse studenten werken gedurende de 
week en feesten in het weekeinde; in Leiden is de 
sociëteit door de week open en op zaterdagavond 
dicht. Zelfs studieverenigingen presteren het om 
reisjes en andere activiteiten te organiseren tijdens 
de onderwijsperioden. Het is een eeuwenlange tra
ditie dat men eerst aan het studentenleven went en 
dan aan de studie begint. De verenigingen en het 
onderwijs zijn hierop ingesteld. Pas als de bestuur
ders de benodigde voorwaarden hebben geschapen 
is het eerlijk om hogere eisen aan eerstejaars te stel
ien. Potentieel succesvolle studenten zullen verlo
ren gaan als Leiden haar plannen doorzet. 

Een belangrijk aspect van de aanpassingsmoei
lijkheden in het eerste jaar moet nog genoemd wor
den. In Nederland zijn de kosten voor niet preste
ren in het onderwijs niet hoog. Op deze regel 
bestaat echter een levensgrote uitzondering in de 
vorm van het middelbare school eindexamen, waar 
de kosten voor niet slagen ineens bijzonder hoog 
zijn. Als een scholier voor het eindexamen zakt 
moet het gehele laatste jaar worden herhaald en 
moet het examen worden overgedaan, ook in de 
vakken die men reeds heeft gehaald. Misschien juist 
omdat het een uitzondering vormt is het middelba
re eindexamen een nationale obsessie geworden. 
Wat niet meer zou moeten zijn dan een gewone 
proefwerkweek wordt opgeblazen tot een 'media 
event'. De vragen worden in de kranten geanaly
seerd, de televisie doet verslag, en tegenwoordig 

worden Internet pagina's volgeschreven. De 'hype' 
van school, ouders, media en samenleving wordt zo 
groot dat sommige volwassenen jarenlang nacht
merries overhouden aan de angstige momenten van 
het eindexamen. 

Dit alles voor iets dat nauwelijks een rol speelt 
in de selectie van studenten voor de universiteit. 
Dronkers schrijft: 'Het afsluitend examen is, wat 
de selectie in het voortgezet onderwijs betreft, dus 
eerder een sluitsteen dan de selectie zelf.' 1 2 Het 
zou allemaal tot daaraan toe zijn als het niet twee 
negatieve neveneffecten met zich meebracht. Het 
eerste is dat tijdens het eindexamenjaar veel kostba
re tijd verloren gaat omdat in meerdere vakken 
vrijwel het hele jaar wordt besteed aan het herhalen 
van oude stof en voorbereiding op het eindexamen 
in plaats van het leren van nieuwe stof of oefenen 
van vaardigheden die men tijdens de studie nodig 
zal hebben. Het tweede negatieve neveneffect is dat 
als alles voorbij is, de scholier in een groot gat valt. 
Door de overdreven en opgeblazen spanning komt 
er een klap en steeds meer jongeren voelen zich zo 
uitgeblust dat zij een jaar rust menen nodig te heb
hen voordat zij aan een universitaire studie kunnen 
beginnen. Traditioneel was het eerste jaar op de 
universiteit bestemd voor rust en aanpassing, maar 
nu wordt de eerstejaars dat niet gegund, terwijl 
niets wordt gedaan om het eindexamen minder 
traumatisch te maken. 

Studiehuizen 
De aansluiting tussen middelbaar en hoger onder
wijs brengt ons op maatregelen die niet zo eenvou
dig in een rationele kosten-baten benadering gepast 
kunnen worden. Hieronder valt bijvoorbeeld de 
nieuwe organisatie van de laatste drie jaren van het 
middelbaar onderwijs die onder andere bedoeld is 
om de aansluiting tussen middelbaar en hoger 
onderwijs beter te laten verlopen. Scholieren moe
ten de kunst van zelf-studie aanleren; zij moeten 
hun eigen studieplannen ontwikkelen en opdrach
ten uitvoeren, alleen of in groepen. Dit moet in een 
studiehuis gebeuren waar de leraren niet meer les 
geven maar raad. 

Hiermee wordt het probleem van de aansluiting 
aan het verkeerde eind aangepakt. De vernieuwde 
middelbare school moet meer op een universiteit 
lijken. De ideale student illusie wordt op nog jon
gere leeftijd toegepast. Bovendien moet de scholier 
na de derde klas een 'profiel' kiezen in de hoop dat 

t 2. Dronkers, op. cit . , p. 94· 
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de aansluiting beter zal zijn. De heersende mening 
in Nederland is blijkbaar dat de wereld in alfa's en 
beta's is verdeeld en hoe sneller ze in hun hokjes 
worden gestopt, hoe beter. En hoewel het nu al zo 
is dat jongeren harder moeten werken op de mid
delbare school dan op de universiteit, worden de 
eisen op de eerste en niet de laatste opgeschroefd. 
Meer wiskunde, meer economie, misschien filoso
fie, enzovoort. In plaats daarvan zou men beter de 
universiteiten meer als scholen kunnen inrichten. 
Dit is ook de bedoeling van enkele van de minder 
bekende onderdelen van het Leidse studiesysteem. 

Het probleem zit niet in het kennisniveau van 
aankomende studenten. In een nieuwe studie con
cludeert Prins dat leerlingen met een vwo-diplo
ma in staat zijn om alfa- en gamma-studies met suc
ces te voltooien; alleen voor beta-studies zou men 
goede cijfers moeten hebben behaald. 1 3 Wie de 
aansluiting met de universiteit wil verbeteren moet 
het niet zoeken in verhoging van kennis of meer 
zelfstandig leren, maar in verbetering van vaardig
heden. Ruwweg kan men zeggen dat Nederlandse 
eerstejaars meer weten dan Amerikaanse fieshmen, 
maar dat Amerikaanse studenten meer kunnen. 
Hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn 
beter en eenmaal op de universiteit wordt nog meer 
in deze vaardigheden geoefend. Misschien de groot
ste tekortkoming in het Nederlandse onderwijs op 
zowel middelbaar als hoger niveau is het gebrek aan 
training in schriftelijke vaardigheden. Er wordt op 
de middelbare school veel nadruk op taal en litera
tuur gelegd, maar niet op schrijven. Nederlandse 
scholieren moeten veel meer lezen dan Amerika
nen, .zowel in hun eigen talen als in andere talen. 
Zelden wordt hen echter gevraagd een verslag van 
een boek te schrijven, laat staan een recensie. Een 
deel van het eindexamen bestaat nog steeds uit het 
schrijven van een samenvatting. Dit heeft een zeer 
beperkt nut. Het schrijven van een samenvatting is 
niet de meest efficiënte manier om de structuur van 
een schriftelijk stuk te analyseren. Het kan een mid
del zijn om lange teksten te verwerken als voorbe
reiding op een universitair tentamen, maar draagt 
nauwelijks bij tot het leren hoe men zelf weten
schappelijke stukken moet schrijven. 

Nederlandse scholieren krijgen vrijwel geen 
oefening in het schrijven van onderzoeksrapporten, 

zoals Amerikaanse scholieren research papers moet 
schrijven. Ik vraag weleens aan mijn eerstejaars stu
denten om een voorbeeld van hun schriftelijke 
werk van middelbare school te mogen inzien. Niet 
eens alle studenten kunnen een dergelijk voorbeeld 
produceren. Als zij al iets hebben moeten schrijven, 
was het soms voor Nederlands, soms voor geschie
denis, en soms voor een ander vak. Uit deze voor
beelden heb ik de conclusie getrokken dat er door 
het vwo voornamelijk op wordt gelet of er in 
hoofdstukken wordt ingedeeld en of er een in
houdsopgave bestaat, dingen die voor de student 
pas van belang zijn bij het schrijven van de scriptie 
of dissertatie. Zelden hebben scholieren geleerd 
hoe materiaal wordt verzameld uit bibliotheek, 
Internet of eigen onderzoek en hoe een weten
schappelijk verslag wordt georganiseerd. Er is hun 
vrijwel niets verteld over het gebruik van bronnen 
en voetnoten. Op de universiteit is het niet veel 
beter. 

Het Amerikaanse onderwijs heeft een andere 
benadering en op de universiteit hangt dit samen 
met een andere visie op onderwijs in de eerste fase. 
Neem bijvoorbeeld de volgende passage uit de 
Undergraduate Bulletin van de Universiteit van 
North Carolina, een van de top public universities in 
de Verenigde Staten 14: 

The Jaculty cif the General Collese and the Collese cif 
Arts and Sciences expects students to write if[ectively. 
Instructors should help students realize that there is a 
direct relationship between thinkinB clearly and wri
tinB clearly. Faculty in all disciplines and prcifessions 
should therifore require their students to write well. 
Students should be expected to besradedon spellinB, 
srammar, and style, as well as on the content and 
orsanization cif their Written Work. I 5 

De eerste twee jaren van het Amerikaanse hoger 
onderwijs hebben als expliciet doel wat in North 
Carolina verwoord wordt als 'write clearly, read 
critically, speak effectively, comprehend a foreign 
language, use ma thema tics, reason analytically, 
understand abstract ideas.' Alle studenten worden 
verplicht een jaar lang het vak Engels te volgen, 
waar geoefend wordt in het schrijven van allerlei 
verschillende soorten stukken. 

1 3. J. B.A. Prins, Studieuitval in het we
tenschapelijk onderwijs. Studentken
merken en.opleidingskenmerken als ver-

klaring van studieuitval, dissertatie . 
KUN, 1997· 

World Report, America's Best Colleges 
1998, blz . 71 

14. Nummer vier volgens u s News &. 
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Meer dan dertig jaar geleden schreef G. van 
Benthem van den Bergh in dit tijdschrift: 'Ik heb 
bepaald niet de indruk, dat onze studievrijheid om 
niet te studeren de Nederlandse student zelfstandi
ger maakt dan de Amerikaanse. Integendeel, de 
Amerikaanse student weet zijn werk in te delen, 
kan van een bibliotheek gebruik maken, heeft niet 
de minste schroom om tijdens een seminar uiteen 
te zetten waarom hij het niet met de docent eens is 
en dat doet hij dan nog goed ook. Ons middelbaar 
onderwijs mag dan op een hoger peil staan dan het 
Amerikaanse, na vier jaar college is althans de stu
dent in Harvard de Nederlandse weer voorbij.'' 6 

Er is inmiddels veel verbeterd aan het Nederlandse 
hoger onderwijs, maar deze woorden hebben nau
welijks aan geldigheid ingeboet. 

Adviezen 

Er is hier betoogd dat het vaak niet mogelijk is om 
elementen uit een systeem, in dit geval het 
Amerikaanse stelsel van hoger onderwijs, over te 
nemen in een ander systeem. Men moet ervoor 
zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om 
deze elementen tot hun recht te laten komen. Het 
feit dat men in Nederland bijna een halve eeuw over 
dezelfde problemen - studieduur verkorting, ren
dement, begeleiding, enzovoort- spreekt, geeft al 
aan dat men niet tevreden is met de genomen maat
regelen. Ik heb hier geprobeerd aan te geven dat 
met de nieuwste maatregelen het einde nog niet is 
bereikt. Het zou echter flauw zijn om te eindigen 
'Zonder enkele suggesties te doen die misschien wel 
wat effect zouden kunnen sorteren. Vanwege de 
druk op de rijksbegroting worden hier geen sugges
ties gedaan die tot een verhoging van de kosten zou 
moeten leiden. 

Een voor de minister van Onderwijs kosteloze 
maatregel is de afschaffing van de herkansing. In 
vrijwel alle opleidingen is men afgestapt van de 
vroegere jaarexamens. Onderdelen zijn tegen
woordig steeds kleiner, soms niet meer dan twee 
studiepunten, die worden afgesloten met een tenta
men. Mijn voorstel zou inhouden dat als men dit 
afsluitende tentamen niet haalt, het onderdeel in 
het jaar daarop opnieuw gevolgd moet worden. In 
plaats van tentamens twee of drie keer per jaar aan 

te bieden zou men een echte herkansing (à la de 
middelbare school) kunnen invoeren. Naast geval
len van ziekte en andere vormen van overmacht zou 
deze herkansing alleen open staan voor studenten 
die, door het ophalen van een 4 of 5 naar een vol
doende, de propedeuse zouden kunnen halen of de 
norm voor de studiebeurs. 

Daarnaast kunnen enkele eenvoudige verande
ringen in de roostering van tentamens worden inge
voerd. Tentamens zouden moeten plaatsvinden 
binnen enkele dagen nadat het onderwijs in een vak 
is afgelopen. Alle tentamens voor vakken in een 
onderwijsperiode zouden redelijk dicht op elkaar 
ingeroosterd moeten worden. Tijdens het middel
bare school eindexamen worden scholieren geacht 
zowel twee onderdelen op een dag te kunnen 
afwerken als twee dagen achter elkaar overhoord te 
kunnen worden. Een jaar later, op de universiteit, 
wordt dit voor onmogelijk gehouden. 

Een duidelijker link tussen het betaalde college
geld en de geleverde prestaties kan ook een stimu
lus zijn. Bijvoorbeeld, bij betaling van het college
geld ontvangt men 42 bonnen (voor de 42 studie
punten van het jaar). Bij inschrijving in een cursus 
levert de student de bonnen in voor het aantal stu
diepunten. Als het vak wordt afgebroken of niet 
gehaald gaan de bonnen verloren. t7 

Afschaffing van de dubbelkansing, invoering van 
een ander tentamenrooster en van een strippen
kaart voor onderwijs zouden zowel de studenten als 
de docenten dwingen zich meer verantwoord te 
gedragen. Voor studenten zal het leiden tot een 
vermindering van uitstelgedrag; de consequenties 
van niet werken worden onmiddellijk duidelijk. Zij 
zullen hun planning en tijdsindeling beter regelen. 
Voor docenten zal het duidelijk worden dat zij de 
studenten moeten helpen om tot een goed resultaat 
te komen. Universiteitsbestuurders zullen dan ook 
beter beseffen dat zij ervoor moeten zorgen dat stu
denten niet van hun studie worden afgeleid. 

Mijn tweede voorstel zou zijn een drastische 
wijziging van de studiefinanciering. In plaats van 
studiefinanciering als bestraffingsmaatregel te ge
bruiken zou het als beloningsstelsel moeten func
tioneren. Dit zou helaas betekenen dat van het prin
cipe van financiële onafhankelijkheid voor alle stu-

•s . Ibid., p. 27. 22, nr. 5, maart 1965, p. 247· een basis kan vormen voor de finan
ciering van de universiteiten vanuit het 
ministerie en de verdeling van gelden 
over de faculteiten en opleidingen. 

16. G. van Benthem van den Bergh, 
' Hoger onderwijs in de Verenigde 
Staten', Socialisme &.Democratie, jaargang 

17. Met dank aan collega R.B. Andeweg 
voor deze suggestie. Een bijkomend 
voordeel van dit voorstel is dat het 
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denten moet worden afgestapt, maar hiervan is in 
het huidige stelsel toch al weinig over. Het geld dat 
nu voor studiefinanciering wordt uitgegeven zou 
anders verdeeld moeten worden. Er zouden volle
dige beurzen moeten worden toegekend aan scho
lieren die uitstekend hebben gepresteerd. Beurzen 
kunnen ook worden gebruikt om meer vrouwen of 
allochtonen te stimuleren een studie te volgen, of 
om ·meer studenten naar bepaalde studies te lokken, 
een en ander ook gerelateerd aan de draagkracht 
van ouders. Een deel van het geld zou kunnen wor
den gereserveerd om het aantal studenten-assisten
ten op de universiteit uit te breiden. Het aantal stu
dent-assistenten is de laatste jaren op de universiteit 
sterk verminderd, terwijl het student-assistent
schap juist een voortreffelijk middel was om stu
denten zowel geld te laten verdienen als zeer 
belangrijke ervaring in de wetenschap te laten 
opdoen . Voor de rest zou er een stelsel van lenin
gen moeten komen zodat niemand om financiële 
redenen van een studie zou hoeven af te zien. 
Zowel beurzen als leningen moeten echter worden 
gekoppeld aan de prestaties. Als men niet naar 
behoren presteert, wordt de beursoflening onmid
dellijk stopgezet. 

Bijna vijftig jaar wordt in Nederland gediscus
sieerd over invoering van twee fasen in het hoger 
onderwijs. De Tweede Kamer zal binnenkort ook 
moeten debatteren over de mogelijke invoering van 
drie-jarige opleidingen aan de universiteiten . Uit 
het persbericht van de Ministerie van o c w blijkt 
echter dat deze studies niet anders moeten of kun
nen zijn dan verkorte versies van de huidige oplei
dingen. Zij hebben ook geen functie als selectie
middel. Omdat daarmee vaststaat dat Nederland 
niet wil afstappen van de traditionele opleidingen 
op universiteiten, doe ik hier een zeer ingrijpend 
voorstel. Dit voorstel voldoet aan de eisen van bud
gettaire neutraliteit als de omvangrijke reorganisa
tiekosten niet worden meegerekend. 

Mijn voorstel zou zijn om het laatste jaar van het 
vwo afte schaffen. Het geld dat hiermee bespaard 
wordt kan worden overgeheveld naar de universi
teiten die regionale centra voor universitaire voor
bereiding opzetten. De deelnemers aan deze centra 
zijn scholieren die de vijfde klas vwo hebben afge
rond. Zij ontvangen een ov-jaarkaart die hen in 
staat stelt van hun ouderlijk huis naar een van de 
centra af te reizen. Het voorbereidingsjaar bestaat 
uit een aantal verplichte onderdelen en een aantal 
keuze-onderdelen. Verplicht worden cursussen 

schrijfvaardigheid in het Nederlands en het Engels. 
In deze cursussen leert de aankomende student hoe 
een wetenschappelijk stuk wordt geschreven, van 
het verzamelen van informatie tot het eindprodukt. 
Daarnaast leert de student computers te gebruiken 
voor tekst- en informatieverwerking. Een inleiding 
wetenschapstheorie zou ook deel van de verplichte 
stof kunnen uitmaken, om de student een duidelij 
ker beeld te geven van wat de doelen van universi
teit en wetenschap zijn. Wiskunde wordt verplicht, 
maar er worden meerdere soorten aangeboden, 
afhankelijk van de beoogde richting van de student. 
De keuzeonderdelen bestaan uit universitaire vak
ken die de scholier overweegt te gaan studeren. De 
student kiest uit een aantal inleidingen in bijvoor
beeld, natuurkunde, scheikunde, biologie, tech
niek, psychologie, sociologie, letterkunde, rech
ten, enzovoort. Deze inleidingen worden verzorgd 
door universitaire docenten die een beeld kunnen 
geven van wat hun vak op de universiteit inhoudt. 

Door meerdere keuzeonderdelen te volgen 
leert de aankomend student veel beter waarvoor hij 
wel geschikt is en waarvoor niet, waarvoor hij wel 
belangstelling heeft en waarvoor niet. Sommigen 
zullen beslissen dat zij geen universitaire studie wil
len volgen. Sommigen zullen afzien van een studie 
waarvoor zij in eerste instantie belangstelling had
den . In alle gevallen wordt de selectie op veel bete
re en vollediger informatie gebaseerd en zal het 
aantal studiestakers kleiner worden. Op basis van 
de prestaties gedurende dit jaar maken de universi 
teiten een selectie van de studenten die zij in staat 
achten de studie te kunnen volgen. Deze selectie zal 
nu gebaseerd zijn op beter inzicht in de capaciteiten 
van de aankomende student. Er is dan ook meer 
zekerheid dat een begin is gemaakt met de vaardig
heden die de student tijdens de studie nodig zal heb
ben. Het is daarmee in dit jaar lonend om zo goed 
mogelijk te presteren. 

Gedurende de afgelopen 25 jaar is het onderwijs 
aan de Nederlandse universiteiten aanzienlijk ver
beterd; het onderwijs is beter georganiseerd, de 
didactische vaardigheden van de docenten zijn beter 
en de studenten werken harder en efficiënter. Dat 
neemt uiteraard niet weg dat het altijd nog beter 
kan. De inspiratie voor verdere verbeteringen kan 
uit de Verenigde Staten of andere landen komen. 
Bij introductie van Amerikaanse elementen dient 
·echter ook de context althans enigszins te worden 
veramerikaniseerd. Amerikaanse toestanden krijg 
je niet zomaar. 
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De infrastructuur van Nederland is sinds 
kort een politiek thema van de eerste 
orde. De inrichting van ons dichtbevolk
te land roept problemen op die voorste· 
vige meningsverschillen in maatschappij 
en politiek zorgen. Het kabinet-Kok 
heeft bovendien voor de nabije toekomst 
forse investeringen in de infrastructuur 
aangekondigd die Nederland moeten 
voorbereiden op de volgende eeuw. De 
Nederlandse sociaal-democratie heeft op 
het terrein van de economische moder
nisering een traditie die haar wortels 
vindt in het 'ingenieurssocialisme' uit de 
jaren tussen de wereldoorlogen. Toen 
werd zakelijkheid gekoppeld aan idealis
me. Is de Partij van de Arbeid in staat 
opnieuw een dergelijke verbinding te 
leggen en infrastructurele vernieuwin· 
gen te combineren met duurzaamheid, 
democratisering en landschappelijk 
schoon? 

Het Achttiende jaarboek voor het demo· 
erotisch socialisme mengt zich in deze dis
cussie. In een zestal essays komen de vol
gende thema's aan de orde: de inrichting 
van Nederland als opgave voor de soci
aal-democratie (Willem Salet), de strijd 
tussen architecten en ingenieurs bij de 
vormgeving van onze steden (Van 
Rossem), de besluitvorming over 
infrastructurele projecten (J ouke de 
Vries), economische groei. en de rol van 
overheid en private sector in de infrast· 
ructuur (Frank Kalshoven en Paul Tang), 
economische modernisering en ecologie 
(Wouter van Dieren) en de 
esthetiek van het gecreëerde landschap 
(Petran Kockelkoren) . In vijfkorte 
essays (van Riek Bakker, Jaqueline 
Cramer, René Cuperus en Menno 
Hurenkamp, Marcel van Dam en 
Siegfried Woldhek) worden infrastruc· 
turele ergernissen, toekomstvoorspel
lingen en besluitvormingsprocedures 
nader toegelicht en geanalyseerd. 

De inrichtina van Nederland 
Het achttiende jaarboek voor het democratisch 
socialisme 
Onder redactie van Frans Becker, Wim 
van Hennekeler , Bart Tromp en Marjet 
van Zuylen. De Arbeiderspers/Wiardi 
Beekman Stichting, Amsterdam 1997 . 
ISBN 90 295 2J2J9, 166 pagina's. 

Te bestellen 
J 35,- overmaken op giro 3479700 ten 
name van PvdA-brochures, onder ver
melding van bestelnummer 744· Ook te 
verkrijgen bij de boekhandel. 



Lokatie: een museum waar twee personages in ieder geval 
vertrokken zijn en de toekijkende kinderen nog lang niet; 
de dichter vraagt zich af, op de wijze van een lioht verse, of 
volwassenen wel beseffen wat zij doen als zij de kinderen 

rondleiden door het leven iotterdood. RB Foto: RM o 
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PUNT VAN VERTREK II 

Cultuurbeleid 

I. 

Ik train voor opa en herlees Carmiggelt. 
Was die eerst ook vergeten hoe het was: 
puik prakje, prachtig poepje, prima plas, 
en dat somtijds iets van 't servies verdiggelt 
- geen ramp, ook niet als daar een traantje biggelt, 
kwijl kronkelt op wat ik nostalgisch las 
en snottebellen op mijn beste das -
het steeds nog helpt als opa's duimpje wiggelt? 

Geboren, en geen proeftijd, of dat hard is! 
het leven is gegeven maar geen gunst, 
zwaar werk. Het spel is leren, geen vertier, 
neen, oefening tot wetenschap en kunst, 
mens worden, wijzer dan het wilde dier. 
Waar gaan wij heen, reeds arti, of toch Artis? 

2. 

Ik prepareer de mummies uit Egypte. 
Eer hij straks groot zal zijn, leer ik mijn les. 
Hoeveel jaar is ie dan? toch zeker zes. 
Ik repeteer het beeldverhaal. De crypte 
vertelde werkzaam leven en verstripte 
reis in de dood, zo te zien zonder stress. 
Ginds, achter glas, rust hol een joch van zes, 
en desgevraagd weet niemand wie het ripte. 

Het heeft geen hart meer, dus het zal niet wenen. 
Hoewel, komt huilen voort uit hartepijn? 
Leeg maagje, of het uitgedroogde strotje, 
verworpen fopspeen weer, kwijt slaapkonijn, 
en spoedig die terreur nog van het potje! 
Een is ie. Opa moet gevoelig trainen. 

KAREL VAN EERD 
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N ieuwzeelandse 
parallellen 

Jouke de Vries bespreekt: 

Jane Kelsey, The New Zealand Experiment. 

A World Model ojStructural Adjustment?, 

Auckland: Auckland University Press, 

'997· 

Nieuw-Zeeland is het succesver
haal van het neo-liberale econo
mische beleid. De verzorgings
staat is gesaneerd in de richting 
zoals de wachters van de interna
tionale economie - de Wereld
bank, de oE co en het 1 M F - het 
aangaven. Het experiment in 
Nieuw-Zeeland wordt ook wel 
'Rogernomics' genoemd, naar 
Labour premier Roger Douglas, 
die dezelfde carrière maakt als 
Wim Kok: van minister van 
Financiën tot regeringsleider . 

Dit experiment is van belang 
omdat het een structurele aanpas
sing betreft in een democratisch 
kapitalistisch systeem. Dergelijke 
radicale wijzigingen zijn lange tijd 
voor onmogelijk gehouden in 
complexe politieke en bestuurlij
ke systemen. Daarnaast is het 
opvallend dat regeringen van ver
schillende politieke samenstel
ling dezelfde economische theo
rieën toepassen, zonder daarbij 
veel te letten op de electorale 
consequenties . Politici die het 
landsbelang voorop stellen en 
zich weinig gelegen laten liggen 
aan de traditionele achterban van 
hun politieke partij noemt Jane 
Kelsey 'technopoliticians' of 
kortweg 'technopols'. Bij het 
realiseren van grote projecten 
werken deze 'technopols' samen 
met technocraten binnen de 
overheidsbureaucratie. Het suc-

cesverhaal van Nieuw-Zeeland is 
volgens Kelsey een eenzijdig ver
haal. De aanpassingen van de 
maatschappij hebben ook nega
tieve effecten. 

De analyse van Kelsey bestaat 
uit drie delen. In het eerste deel 
gaat zij in op de vraag waarom het 
economisch fundamentalisme 
aansloeg. In het tweede deel 
wordt aangeven hoe de nieuwe 
economische ideeën binnen de 
overheidsbureaucratie en de 
maatschappij werden doorge
voerd. In het derde deel staan de 
schaduwzijden van het experi
ment centraal. 

De ideeën van het neo-libera
lisme slaan aan omdat er eind 
jaren zeventig een wereldwijde 
consensus ontstaat over het te 
voeren economisch beleid. De 
Keynesiaanse economische theo
rieën raken uit de gratie omdat 
belangrijke problemen zoals de 
stagflatie met behulp van deze 
inzichten niet verklaard kunnen 
worden. Daarnaast worden nati
onale staten geconfronteerd met 
een mondialisering van de econo
mie waardoor een structurele 
aanpassing van de economie no
dig is. Het Keynesiaanse econo
mische interventionisme wordt 
vervangen door een gederegu
leerde internationale markt. 

Het neo-liberale economische 
programma wordt in eerste in
stantie door Labour uitgevoerd. 
Dit beleid staat haaks op de tradi
tionele ideeën van de sociaal
democratie. Na Labour maakt 
een conservatieve Nationale re
gering het karwei af. Dit leidt bij 
Kelsey dus tot de stelling dat 
het neo-liberale programma on
geacht de politieke kleur van een 
regering wordt uitgevoerd mid-
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dels de hierboven genoemde 
coalitie van 'technopols' en tech
nocraten. Deze coalities van poli
tici en ambtenaren distantiëren 
zich van de politieke partijen. Zij 
plaatsen het 'algemeen belang' 
op de voorgrond en propageren 
pragmatische oplossingen, waar
bij de politiek in zekere zin terzij
de wordt gezet. Deze elites be
schouwen politiek als iets ouder
wets, het draait allemaal om 
management. In Nieuw-Zeeland 
is het ministerie van Financiën 
een belangrijke motor van de ver
anderingen. Bij de herstructure
ring van de staat werken de' tech
nopols' en technocraten samen 
met actoren uit de private sector: 
met zakenlieden, lobbies van het 
bedrijfsleven en consultants. 

De verhalen die de ronde 
doen over het experiment in 
Nieuw-Zeeland zijn volgens 
Kelsey vooral positief van toon. 
De aanhangers zijn gelovigen ge
worden die geen ruimte laten 
voor twijfel en critici marginali-

• seren. De opvattingen van linkse 
sociaal-democraten worden als 
ouderwets weggezet en verstok
te Keynesianen worden niet 
meer serieus genomen. Het ex
periment in Nieuw-Zeeland kent 
echter een groot aantal nadelen. 
Het neo-liberalisme leidt tot vele 
sociale problemen: een sociale 
onderklasse die onder de armoe
degrens leeft, stijgende crimina
liteit, uiteenvallende families en 
een toenemende onzekerheid 
over het bestaan . 

De analyse van Kelsey is ook 
voor andere landen die met 
dezelfde economische ideeën en 
aanpassingen geconfronteerd 
worden de moeite waard. Dat 
geldt ook voorN ederland waar ik 
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met Kutsal Y esilkagit in het kader 
van een internationaal vergelij 
kend onderzoek van de Univer
siteit van Oxford onderzoek ver
richt naar privatiseringsproces
sen. De aanpassingen hebben in 
Nederland zowel betrekking op 
de organisatie van de overheid als 
de overdrachtsuitgaven. De poli
tieke situatie is in Nederland ech
ter omgekeerd aan die van 
Nieuw-Zeeland. Hier werden 
vanaf I 9 8 2 tot I 9 8 9 de grote ver
anderingen geïnitieerd door een 
centrum-rechtse coalitie onder 
leiding van Lubbers. Zijn derde 
kabinet, ditmaal met de PvdA in 
plaats van de VVD betekende een 
terugkeer van de Sociaal-Demo
craten in het centrum van de re
geringsmacht. De PvdA werd nu, 
ten koste van veel van haar tradi
tionele achterban, mede verant
woordelijk voor de sanering van 
de verzorgingsstaat waartegen ze 
zich in de voorgaande jaren nog 
fel verzette. 

Neo-liberalisme alom 
Het dominante denken gaat bij de 
meeste politieke partijen nog 
steeds in de richting van het neo
liberalisme, al verdwijnen door 
enkele negatieve ervaringen in 
de praktijk de scherpe kantjes van 
de voorstellen. Een pragmatische 
aanpak blijft in de politiek voorop 
staan waarbij een goedkeurend 
stempel van een adviesbureau van 
groot belang is . Een rapport van 
McKinsey zet tegenwoordig 
meer zoden aan de dijk dan een 
rapport van welk wetenschappe
lijk bureau van welke politieke 
partij dan ook. 

De stelling van Kelsey dat on
geacht de politieke kleur het pri
vatiseringsproces doorgaat geldt 

ook voor het Nederlandse sys
teem. Zowel centrum-rechtse als 
centrum-linkse coalities en de 
paarse regering gaan verder met 
de uitvoering van de neo-liberale 
agenda. De stelling dat technopo
litici vervreemden van de tradi
tionele achterban lijkt voor de 
korte termijn eveneens op te 
gaan. Bij de uitvoering van sane
ringsvoorstellen van de verzor
gingsstaat is de PvdA met hevige 
crisisverschijnselen geconfron
teerd. Dat begon al met de ziek
tewetvoorstellen van Den Uyl en 
Dales en culmineerde uiteinde
lijk in de wAo-crisis onder Kok. 
Het is echter mogelijk dat Kok op 
de lange termijn met het omarm
de neo-liberale beleid een deel 
van de teleurgestelde kiezers van 
de PvdA terughaalt en daarnaast 
steun weet te verkrijgen van 
delen van het electoraat die nooit 
eerder op de PvdA hebben ge
stemd maar Kok als minister-pre
sident zullen steunen. Kok is er 
als technocratische en pragmati
sche minister-president in ge
slaagd delen van de bevolking aan 
zich te binden. Kok bedrijft poli
tiek door vooral geen politiek te 
bedrijven en schudt de ideologi
sche veren van zich af. Dat past 
uitstekend bij de huidige tijdgeest 
en maakt Kok populair bij de 
middenklasse en de druktema
kers van Beursplein vijf. Zelfs 
Drees, waar Kok mee wordt ver
geleken, kende meer ideologi
sche momenten dan de huidige 
premier. 

Het is de vraag of de VVD er 
rouwig om moet zijn als Bolke
stein geen premier wordt. 
Natuurlijk, de fractievoorzitter 
komt op leeftijd en het lijkt zijn 
laatste kans . Maar het is de vraag 
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op Bolkestein als minister-presi
dent verstandig is. De sanering 
van de verzorgingsstaat vindt 
eenvoudiger plaats onder leiding 
van een sociaal-democraat en 
oud-vakbondsleider dan wanneer 
Bolkestein (vvD) zelfhet heft als 
minister-president in handen 
neemt. Dat leidt automatisch tot 
meer verzet van links en de vak
beweging. Bovendien hoeft de 
VVD zich, als de analyse van 
Kelsey juist is, weinig zorgen te 
maken over de aanpassingen van 
de economie, omdat het proces 
van privatisering en meer markt
werking los van de politieke kleur 
van een kabinet gewoon door
gaat. 

Wat is het eindoordeel over 
het boek? De analyse sluit aan bij 

Streven naar 
duurzaamheid kan 
zonder religie 

Peter Visser bespreekt : 

Johan van Workum (red.), Van wie is de 

wereld?, Kampen: Uitgeverij Kok, 1997. 

Op vrijdag 13 december 1996 
hield de Nationale Commissie 
voor internationale samenwer
king en Duurzame Ontwikkeling 
(NCDO) een groot congres met 
als titel: De wereld is van God, so 
what? Volgens de uitnodiging was 
deze dag bedoeld als ontmoe
tingsplaats om de relatie tussen 
religie en duurzame ontwikke
ling te bespreken. Simpel gezegd, 
om na te gaan hoe religies een bij
drage leveren aan het bereiken 
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een thema dat door Keynes in het 
verleden en recent door nee
institutionele economen aan de 
orde is gesteld: hoe werken eco
nomische ideeën door in de orga
nisatie van de staat en het over
heidsbeleid. De studie van Kelsey 
geeft daar een scherp beeld van. 
Als negatieve punten noem ik de 
wem1g heldere uiteenzetting 
over het algemeen belang, het 
veronderstelde causale verband 
tussen ideeën en de maatschappe
lijke problemen waar nauwelijks 
op wordt ingegaan, de slecht uit
gewerkte alternatieve modellen 
en de overdrijving ten opzichte 
van de autonome positie van de 
'technopols'. Hoewel er een 
kern van waarheid inzit dat 'tech
nopols' en technocraten zich iso-

van een duurzame samenleving. 
Het verslag van dit congres met 
daarin de bijdragen van de ver
schillende sprekers is recentelijk, 
ruim een half jaar later, als boek 
uitgekomen dat na lezing bij mij 
een onbevredigd gevoel achter
laat. 

Heel vaak zie je dat religie 
leidt tot intolerantie en onver
draagzaamheid. Zij bestaat im
mers bij de gratie van groepsden
ken; er zijn toch maar weinig suc
cesvolle religies die het ook echt 
waarderen wanneer iemand een 
kritische houding inneemt ten 
opzichte van het in eigen kring 
gemanifesteerde groepsdenken. 
Uiteraard staat er regelmatig 
iemand op die uitlegt dat de Islam 
eigenlijk een heel open en toler
ante religie is, die nu helaas niet 
door iedereen goed wordt uitge-

leren ten opzichte van de achter
bannen van de traditionele partij 
en is er in werkelijkheid toch 
meer wisselwerking dan Kelsey 
veronderstelt. Zowel de ' techno
pols' van de PvdA en hetcDAzijn 
door de kiezers gecorrigeerd, 
waardoor de veranderingen van 
de verzorgingsstaat toch met 
kleinere stapjes gaan dan Kelsey 
aangeeft. Het uiteindelijke oor
deel over het boek is echter posi
tief want het biedt een goed te
gengif tegen allerlei makelaars 
van de hedendaagse gecommer
cialiseerde politiek. 

JOUKE DE VRIES 

Universitair Horifddocent 
Bestuurskunde aan de 
Rijksuniversiteit Leiden 

legd. En, God is toch immers lief
de en voor hem zijn wij allen 
gelijk zal een Christen zeggen. 
Helaas is de praktijk anders. 

Uit mijn eigen jeugd in het 
verzuilde Nederland herinner ik 
mij nog goed hoezeer duidelijk 
was wie wel en niet deugde (ik 
heb nog liever dat jullie met een 
meisje thuiskomen die niet ge
looftdan dat zij katholiek is). Nog 
dagelijks kunnen wij voorbeelden 
zien van de uitersten van reli
gieuze intolerantie. Het maakt 
niet veel uit of het dan Noord
Ierland, Bosnië, Israël of Rwanda 
betreft. Overal gaat men naar de 
kerk om de zegen te krijgen van 
welk opperwezen dan ook, om 
het kwaad in andere kring uit te 
roeien. 

Toch zijn er wereldwijd zo'n 
4,5 miljard mensen religieus 
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betrokken. Is dat dan een onbe
langrijk gegeven bij het streven 
naar duurzaamheid, hoor ik u in 
gedachten al vragen . Naar mijn 
mening wel: er is als richtingge
vend motief voor haast universele 
waarden als duurzaamheid wei
nig goeds aan religies te ontdek
ken. Het geeft mensen een moge
lijkheid om niet al te zeer alleen 
met de belangrijke vragen in het 
leven te worstelen, en het houdt 
ze van de straat. En dat laatste 
bedoel ik niet alleen badinerend. 
Religies geven veel mensen een 
sociaal kader waarbinnen een 
groot aantal activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Uit mijn verblijf in 
Zambia weet ik nog goed hoezeer 
buiten de steden de kerken voor 
volwassenen het enige sociale 
kader bieden dat er is. Wie dan 
ook de mensen wil bereiken -
zoals speelde toen ik lid was van 
het Zambia Elections Monitoring 
Comrnittee - heeft dan ook veel 
aan de sociale structuur die de 
kerken daar bieden. 

Ten aanzien van het omgaan 
met duurzaamheid doen kerken 
ook nog wel hun best. Conciliair 
Proces met zijn heelheid van de 
schepping, en Kerk en Milieu zijn 
duidelijke initiatieven in dat op
zicht. Maar dit speelt zich toch 
wat in de marge van de georgani
seerde religies af, en dit betreft 
dan ook nog alleen de christelijke 
kerken. Van dergelijk initiatieven 
bij 'allochtone' geloven is mij 
niets bekend. 

Het lijkt mij dan ook dat wie 
een congres organiseert om de 
relatie tussen religie en duurzame 
ontwikkeling te bespreken, de 
intolerante en noem het maar uit
sluitende kant van religies eerst 

S &_0 I I 1997 

BOEKEN 

zal moeten aanroeren . Veel ver
der dan het proberen om een ver
tegenwoordiger van het 
Algerijnse FIS op het congres te 
krijgen (die ook nog niet eens 
kwam), is men niet gekomen. 

Wel zijn enige Nederlandse 
kritische geesten als Paul Cliteur 
en Eduard van Hengel (beiden 
filosoof) aan het woord gelaten en 
zij doen dat goed . Vooral Van 
Hengel is voor mij een ontdek
king, daarover straks meer. Maar 
tegelijk blijven zij heel Neder
lands netjes, en dan leg je het in 
de praktijk zo af tegen de groeps
gebonden argumenten waarvan 
religieuzen zich mogen bedienen. 
Ani] Ramdas levert een interes
sante bijdrage over de ontwikke
ling van de Indiase middenklasse, 
maar lijkt het verkeerde congres 
voor ogen te hebben. Naast 
genoemde Cliteur en Van Hengel 
leveren nog een drietal auteurs 
een redelijke bijdrage. Redacteur 
Johan van Workum doet in dit al 
een dappere poging om het 
geheel ook tot één geheel te 
maken. Maar naar mijn mening is 
dat te weinig gelukt. 

Dan nog even over de bijdrage 
van Van Hengel, want er is toch 
kans dat u na lezing van deze 
recensie dit boek niet gaat kopen, 
en dan geen kennis neemt van zijn 
verhaal. Allereerst wijst hij er op 
dat we bij duurzame ontwikke
ling niet zozeer de bestaansmoge
lijkheden van onze kinderen en 
kleinkinderen voor ogen moeten 
houden, maar verre, van ons 
vreemde, generaties die honder
den of duizenden jaren na ons 
leven . Maar die nog steeds de 
wrange vruchten kunnen pluk
ken van ons ecologisch potverte-

ren. De manier waarop wij nu 
ingrijpen is bijvoorbeeld door het 
tempo waarmee planten- en dier
soorten uitsterven, vergelijkbaar 
met ecologische rampen welke 
de aarde laatstelijk een 6 5 miljoen 
jaar geleden troffen. Toen heeft 
het vijf miljoen jaar geduurd voor 
de aarde daarvan hersteld was, 
wat aangeeft hoever onze ingrij
pen door kan werken. 

In zijn ogen betreft duurzaam
heid een universeel moreel idee 
(waarde) dat niet voortvloeit uit 
een of andere groepsgebonden 
culturele of religieuze inspiratie
bron. Duurzaamheid betreft een 
rechtvaardigheidskwestie die on
afhankelijk van zingevingssyste
men dient te worden opgelost. 
Want wie iemand die over Soo 
jaar leeft wil overtuigen van de 
rechtvaardigheid van ons duur
zaamheidsgedrag, kan daarbij 
geen beroep doen op onze ideo
logieën. Daarom is het in Van 
Hengel's ogen zelfs buitenge
woon schadelijk om voor het 
bereiken van duurzaamheid het 
idee op enigerlei wijze in verband 
te brengen met God of religie, 
omdat dan argumenten aange
voerd worden ontleend aan parti
culiere levensopvattingen. 

Interessante gedachtengang, 
en ik had dat dus hoofdthema van 
het congres gemaakt. Wellicht 
was dan het ontmoetingskarakter 
wat minder sterk uit verf geko
men, maar grote kans dat het een 
interessanter boek had opgele
verd. 

PETER VISSER 

Ze!fstandiB milieu-adviseur 
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Rottenbergs 
Den Uyl-mythe 

Aan de vooravond van de tiende 
sterfdag van Joop den Uyl houdt 
Felix Rottenberg op 1 5 decem
ber de jaarlijkse Den Uyl-lezing. 
Het is een misschien toevallige, 
maar daarom niet minder intrige
rende samenloop van omstandig
heden. Rottenberg immers, heeft 
er nooit een geheim van gemaakt 
dathij Den Uyl beschouwtals zijn 
'politieke vader'. Niet eens 
zozeer om politiek-inhoudelijke 
redenen, maar meer vanwege 
Den Uyls manier van politiek 
bedrijven . Ook Frits Bolkestein 
wordt om diezelfde reden door 
Rottenberg bewonderd, zo 
maakte de voormalige PvdA
voorzitter dit voorjaar duidelijk 
tijdens een bijeenkomst ter gele
genheid van het verschijnen van 
Bolkesteins boek Moslim in de pol
der. Zowel Den Uyl als Bolkestein 
belichamen voor Rottenberg het 
ideaaltype van de politicus: '[het 
zijn] geen allemansvrienden, ze 
binden mensen niet, ze zaaien 
onrust, ze worden permanent 
gedreven door vragen, irritaties 
en ideeën. Ze zetten de kwesties 
op scherp, telkens weer'. 

Die vergelijking tussen Den 
Uyl en Bolkestein leverde Rot
tenberg een reprimande op van 
wijlen Maarten van Traa, die als 
PvdA-politicus Den Uyl even
eens als zijn politieke vader be
schouwde. In de Volkskrant nam 
Van Traa Den Uyl tegen 
Bolkestein in bescherming: de 
vvo-leider zou - helaas voor 
hemzelf - 'in zijn politieke ve
zels' wezenlijk van Den Uyl ver
schillen. De kritiek van Van Traa 

had betrekking op Rottenbergs 
lof voor Bolkestein en niet zozeer 
op diens schets van Den Uyl. 
Rottenbergs beeld van Den Uyl 
als een politicus die 'mensen niet 
bond' en 'kwesties op scherp 
stelde' bleef aldus intact. 

Het is de vraag of dit beeld 
klopt. Wordt aan de historische 
werkelijkheid niet veel meer 
recht gedaan door precies het 
tegenovergestelde te beweren, 
en Joop den Uyl te schetsen als 
een in aanleg gematigde en tot 
compromissen geneigde politi
cus, die juist heel ver (te ver) 
wilde gaan om mensen te binden 
en steeds (vaak tevergeefs) 
trachtte te voorkomen dat zaken 
op de spits werden gedreven? 

Dit beeld van Den Uyl rijst ook 
op uit de relevante literatuur van 
de laatste jaren. Daarin valt te 
lezen hoe Den Uyl als PvdA-lei
der in feite een gevangene was 
van het radicale middenkader van 
zijn partij. Het idee om zo veel 
mogelijk 'kwesties op scherp te 
stellen' kwam doorgaans van 
hen, niet van Den Uyl. 

De gang van zaken rond de 
bekende 'anti-KVP-motie' vormt 
een eerste verhelderende illustra
tie van de bij Den Uyl altijd aan
wezige combinatie van inhoude
lijke gematigdheid en onvermo
gen om aan radicalere krachten 
binnen de partij waarvan hij lei
der was, het hoofd te bieden. 

In deze motie, aangenomen 
tijdens het geruchtmakende par
tijcongres van maart 1969, von
den de door de val van het kabi
net-Cals tijdens de 'Nacht van 
Schmelzer' versterkte afkeer van 
de KVP, de groeiende populari
teit van het polarisatie-denken in 
de PvdA en de opkomst van het 
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radicale 'Nieuw-Links' een pas
sende uitdrukking. Samenwer
king met de Katholieke Volks
partij werd tot politieke dood
zonde verklaard. 

De motie had alles te maken 
met de weinig realistische ver
wachting dat een politieke twee
deling zou ontstaan die zou resul
teren in de hegemonie van de 
PvdA. De motie manoeuvreerde 
de partij echter in een vruchte
loos isolement. De zo gewenste 
politieke duidelijkheid die werd 
gecreëerd, bestond slechts uit 
een bij voorbaat zekere opposi
tierol voor de sociaal-democra
tie. 

Veellater (in 19 84) moest Den 
Uyl erkennen dat de polarisatie
strategie had gefaald . Het is twij
felachtig of hij ooit oprecht heeft 
geloofd in het polarisatiemodel, 
dat slecht paste bij de consensus
gerichte Brede-basis-politicus die 
Den Uyl in feite was . Tegen de 
anti-KVP-motie heeft Den Uyl 
zich in ieder geval met hand en 

• tand verzet. Door de agitatie van 
Nieuw-Links, een stroming die 
einde 1969 op de steun van 
slechts 2 2, 5 procent van de 
PvdA-kiezers kon rekenen maar 
niettemin stormenderhand - en 
met gebruikmaking van dikwijls 
onheuse methoden - sleutelposi
ties in de partij in handen had 
gekregen, werd de motie toch 
aanvaard: een duidelijke neder
laag voor Den Uyl, die op dat 
moment toch reeds twee jaar par
tijleider was . 

In de eerste jaren van zijn par
tijleiderschap was Den Uyls 
macht over de PvdA inderdaad 
maar beperkt. Hij zag zich regel
matig geconfronteerd met neder
lagen, en de radicalinski's van 

Nieuw-Links trokken zijn leider
schap structureel in twijfel. 

Najaar I 969 probeerde 
Nieuw-Links zelfs Den Uyl als 
partijleider door NVV-voorzitter 
Kloos te vervangen. Nadat bleek 
dat Kloos hier helemaal niets 
voor voelde, propageerde 
Nieuw-Links een meervoudig 
lijsttrekkerschap om op die 
manier de macht van Den Uyl te 
neutraliseren. Den Uyl, in I 967 
enig lijsttrekker, wist dit idee 
met moeite te torpederen. Het 
partijbestuur zadelde hem ver
volgens op met een begeleidend 
team en op de verkiezingsaffiches 
moest Den Uyl het besnorde 
hoofd van partijvoorzitter en 
Nieuw-Linkser André van der 
Louw (die overigens niet eens op 
de kandidatenlijst stond) naast 
zich dulden. 

Een jaar later, in I97o, deed 
zich voor de eerste en tot dusver
re enige keer in de PvdA-geschie
denis een scheuring voor, die 
leidde tot de oprichting van 
os'7o . Hoewel niet Den Uyl 
maar het optreden van Nieuw
Links de oorzaak was van het 
conflict, werd Den Uyl er in veel 
opzichten wel het slachtoffer van. 

Want veel ernstiger nog dan 
de - tamelijk geringe - electorale 
schade die de PvdA aanvankelijk 
opliep door het optreden van 
os'7o, was het feit dat Den Uyl 
als partijleider ná I 970 alleen nog 
maar onder druk stond van (de 
geestelijke nazaten van) Nieuw
Links. Dat heeft vérstrekkende 
gevolgen gehad, niet in de laatste 
plaats voor het sociaal-econo
misch beleid van 'zijn' kabinet. 
De vraag of Den Uyl destijds niet 
meer baat zou hebben gehad 'bij 
de strikte financieringspolitiek 

van Drees dan bij de jongelui die 
vonden dat de overheid het "wel
zijn" van de mensen diende te 
financieren' Qohn Jansen van 
Galen in Het Parool van 1 mei 
I993) kan, terugkijkend, eigen
lijk alleen maar met 'ja' worden 
beantwoord. 

In I 9 77 kreeg de PvdA een 
radicaal nieuw beginselprogram
ma, waarin onder meer werd 
gepleit voor gratis openbaar ver
voer en nationalisatie van ban
ken, basis-industrieën en de wa
penindustrie . Het stuk ademde in 
alle opzichten de wereldvreemde 
geest van het radicale PvdA-mid
denkader: veel vulgair-marxisti
sche retoriek ('Tal van mensen 
die zelf niet in hun economische 
positie worden bedreigd kiezen 
actief partij in de nieuwe klassen
strijd tegen de gevestigde mach
ten'), sociale academie-jargon 
('De mogelijkheden om contact 
te leggen met de medemens moe
ten verbeterd worden') en, voor 
wie het ook toen al niet kon vol
gen , een 'verklarende woorden
lijst' achterin ('Proletariaat = 
arbeidende klasse, de mensen die 
als enig noemenswaardig bezit 
hun arbeidskracht hebben en te 
koop aanbieden') . 

De intellectuele zwaargewicht 
Den Uyl had als was-directeur 
een zeer belangrijke bijdrage 
geleverd aan het doortimmerde 
en realistische beginselprogram
ma van 1959. In '977 had hij, dit
maal als partijleider, opnieuw zit
ting in de programmacommissie. 
Dat Den Uyl zich, zelfs in die 
positie, een programma met der
gelijke flauwekul-teksten liet 
opdringen is ronduit onthutsend 
- evenals trouwens het feit dat 
het programma nog steeds niet is 
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vervangen of zelfs maar is inge
trokken. 

Ter aanduiding van het groot
ste ongeluk dat ontstond uit Den 
Uyls eeuwige toegeeflijkheid aan 
het onverantwoordelijke radica
lisme van de linkervleugel in de 
PvdA volstaat het noemen van het 
jaartal 1 9 7 7. Door de roekeloze 
overmoed van de radicaal-linkse 
PvdA'ers en door het onvermo
gen van Den Uyl om hen in het 
gareel te dwingen, verspeelde hij 
het duidelijke vertrouwensvo
tum dat het Nederlandse electo
raat hem met die unieke verkie
zingsoverwinrung had verschaft. 
In wel heel schril contrast met dit 
algemene vertrouwen bij de kie
zer stond het diepe wantrouwen 
van het radicale middenkader van 
zijn eigen partij. In de oprecht
heid van het formatieduo Van 
Thijn/Den Uyl werd nauwelijks 
geloofd. Met het na maanden 
onderhandelen bereikte eindre
sultaatvan 7- 7-2 konhetpartijbe
stuur slechts ternauwernood en 
met veel zeurende teleurstelling 
akkoord gaan. Maar de met 'be
slissende bevoegdheid' opgetuig
de partijraad wees dit onderhan
delingsresultaat - dat werd ge
diskwalificeerd als 'verraad' en 
'puinruimen voor het kapitalis
me'- naar de prullenmand: Joops 
tweede kabinet verpest door de 
radicalinski 'sin zijn eigen PvdA. 

In een van zijn laatste inter
views erkende Den Uyl dat de 
partij destijds, indien hij daad
werkelijk met de vuist op tafel 
zou hebben geslagen, wel dege
lijk de CDA'ers Kruisinga, An
driessen en Van Agt zou hebben 

geaccepteerd als ministers. Maar 
Den Uyl was bang het radicale 
partijkader te bruuskeren. Zijn 
motieven waren wellicht heel 
eerbaar ('Ik wilde de democrati
sche verworvenheden van onze 
partij niet op de tocht zetten. Ik 
wilde de bewustwording van 
zoveel mensen niet in de knop 
breken'), maar het trieste resul
taat was wel dat de PvdA tot diep 
in de jaren tachtig vanuit de oppo
sitiebankjes mocht toekijken hoe 
co A en vvoheel wat wezenlijker 
verworvenheden op de tocht zet
ten dan het bewustwordingspro
ces van het 'spijkerpakkenprole
tariaat' (Herman Vuijsje). 

Dat roemruchte PvdA-mid
denkader uit de jaren zeventig, 
wat waren dat eigenlijk voor 
mensen? PvdA-geschiedschrijver 
Philip van Praag citeert in zijn 
proefschrift Stratesie en illusie on
derzoeken die laten zien dat de 
actieve leden, respectievelijk het 
middenkader een uitermate eli
taire categorie vormden, niet re
presentatief voor de kiezers van 
de PvdA, noch voor de leden. 

De naam van Piet Reekman wil 
in dit verband nog wel eens 
genoemd worden. Maar het zou 
niet eerlijk zijn om de tegen
woordig toch al veelgeplaagde 
'vader der actiegroepen' álle 
'eer' te geven. 

Want - en dat is in dit verband 
toch wel relevant - ook Rotten
berg behoorde destijds tot de 
radicale chic van de PvdA die Den 
Uyl onder druk zette om 'kwes
ties op scherp te zetten'. Op de 
beslissende PvdA-partijraad be
hoorde de toenmalige F J G-voor-

zitter bijvoorbeeld tot de suppor
ters van Reekmans motie die het 
onderhandelingsresultaat van de 
kabinetsformatie arrogant van de 
hand wees. En als partijbestuur
der pleitte Rottenberg eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig her
haaldelijk voor een 'nog linksere' 
PvdA, voor 'omverwerping van 
het kapitalisme', ja zelfs voor toe
nadering tot de CPN van Marcus 
Bakker en consorten: de partij die 
destijds een noodlijdend dagblad 
uitgaf dat Rottenberg in een 
advertentiecampagne ter lezing 
aanbeval. 

Door zijn onvermogen om in 
zijn eigen achterban de zaken 'op 
scherp te stellen' is Den Uyl uit
eindelijk een zwak partijleider 
gebleken, en misschien was hij 
zelfs wel - zoals J. L. Heldring in 
mei '9 3 schreef in N R c-Handels

blad - 'meer een geleide dan een 
leider'. Op belangrijke momen
ten is Den Uyl - tot schade van de 
PvdA - geweken voor de irreële 
eisen van de linkse oligarchen in 
zijn partij. 

Ook Rottenberg is daar ver
antwoordelijk voor. Het zou de 
voormalige PvdA-voorzitter sie
ren wanneer hij dat erkende, in 
plaats van zich te blijven verschui
len achter een pompeus, maar 
slecht gelijkend standbeeld voor 
Den Uyl. 

JAN-JAAP VAN DEN BERG 

is politicaloos/historicus en redac
teur van de Staatscourant 

ROELOF BOUWMAN 

is historicus en freelance-journalist 
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De mission impossible 
van een gouverne
mentele denktank 

Geen kwaad woord over de 
WRR, de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid. 
Een instelling die bij wet de taak 
opgedragen kreeg om 'ten be
hoeve van het Regeringsbeleid 
wetenschappelijk gefundeerde 
informatie te verschaffen over 
ontwikkelingen die op langere 
termijn de samenleving kunnen 
beïnvloeden en daarbij tijdig te 
wijzen op tegenstrijdigheden en 
te verwachten knelpunten, pro
bleemstellingen te formuleren 
ten aanzien van de grote beleids
vraagstukken, en beleidsalterna
tieven aan te geven (Instellings
wet WRR 1976)'; zo'n instelling 
kan op mijn onverdeelde sympa
thie rekenen. 

Helemaal als we ook nog be
denken dat de w R R rechtstreeks 

' onder de Minister van Algemene 
Zaken ressorteert (zeg: Wim 
Kok). Kan het mooier: een pre
mier die door een eigen Onafhan
kelijke Raad van wetenschappe
lijke adviseurs tegen de waan van 
de dag wordt beschermd, die tel
kenmale tegengif krijgt toege
diend in de vorm van rationele 
analyse en inhoudelijke substan
tie tegen de opportunismen en 
het muddlina throuah van de alle
daagse politiek? Het heeft iets 
mythisch: Koning Arthur en zijn 
rondetafelridders die - één voor 
allen, allen voor één- het eeuwi
ge gekibbel der departementen te 
lijf gaan, de diverse maatschappe
lijke sectoren doorsnijden en 
platte deelbelangen aaneensme-

den tot het algemeen lange ter
mijn-belang. En dit alles op inter
disciplinaire, generalistische, ja 
zelfs samenhangende wijze. 

Een curieus jubileumboek 
Deze Raad dus, de WRR, vierde 
onlangs pijnlijk geruisloos haar 
25-jarig jubileum. Hij deed dat 
met de uitgave van een in twee 
opzichten uiterst curieus gedenk
boek. Om te beginnen is er qua 
opmaak, lay out en fysieke uit
straling alles fout aan dat boek. 
Dat de reguliere rapporten, 
voorstudies en werkdocumenten 
van de w R R eens flink gerestyled 
moeten worden, dat zal een ieder 
met smaak direct beamen. Dat 
geldt overigens net zo sterk voor 
de papieren output van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 
De Haagse 'planbureaus' stralen 
wel erg nadrukkelijk uit dat het ze 
alleen om de doorwrochte in
houd te doen is en dat de gebrui
ker daarvan niet het algemene 
publiek, doch louter de ( departe
mentale) beleidselite is. Maar om 
de WRR-jubileumuitgave nu in 
alles te laten lijken op het stan
daard-gedenkboek dat een wille
keurige koekjesfabriek laat ver
vaardigen bij zijn 1 oo-jarig be
staan; dat is doorschieten naar het 
andere uiterste. Formaat, papier
soort, cover en een heuse fotoga
lerij met de erven en oude relaties 
van de fabriek; de gelijkenis met 
een bedrijfsjubileum is ver door
gevoerd. Zelfs de titel van het 
WRR-jubileumboek is werkelijk
heidsgetrouwer dan elke parodie 
zou kunnen zijn: Mosterd bij de 
maaltijd. Je ziet het voor je: we 
nemen als boektitel de familie
spreuk van de stamhouder der 
Wafelbakkers: ·'als je in ons 

bedrijf mee wilt denken, doe dat 
dan altijd op tijd: kom niet als 
mosterd na, maar bij de maaltijd'. 

Bij nadere beschouwing blijkt 
het hier te gaan om een citaat van 
GPv-Kamerlid Schutte, dan wel 
om woorden van premier Kok 
(zo duidelijk wordt dat eigenlijk 
niet). De titel heeft in elk geval 
iets te maken met de functie en 
timingvan WRR-rapporten. Men 
onderscheidt rapporten die be
ogen toekomstig beleid te schra
gen en rapporten die een ander 
perspectief en beter zicht willen 
bieden op de sterkten en zwaktes 
van huidig beleid. In dat eerste 
geval dienen rapporten vooraf te 
gaan aan de formulering van 
beleid, anders dreigt het gevaar 
van 'mosterd na de maaltijd'. In 
het tweede geval hebben we te 
maken met onderwerpen van 
aanhoudend belang, zodat rap
porten daarover in de woorden 
van premier Kok 'voor je gevoel 
altijd iets te laat' · komen. Het 
gevoel 'dat had ik eerder moeten 
weten' kan als 'mosterd na de 
maaltijd' doen smaken wat 'mos
terd bij de maaltijd' moet zijn en 
dit in werkelijkheid ook is, zo 
luidt de naar de titel verwijzende 
passage in de Inleiding. 

Ik sta bij die oubollige metafoor 
van mosterd (weet de WRR wel 
waar Abraham de mosterd haalt?) 
wat langer stil, omdat deze kwes
tie van 'bij-of-na-de-maaltijd' 
kenmerkend is voor de inhoude
lijke strekking van het boek. In 
een viertal beschouwingen wordt 
door raads- en stafleden van de 
w R Ringegaan op de ambivalente 
relaties tussen 'regeren en voor
uitzien', tussen beleid en weten
schap; al doende schetst men de 
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taak en functie van de WRR. Het 
boek bevat daarnaast een tiental 
interviews van Trouw' s Willem 
Breedveld met de 'buitenwereld' 
van de WRR, (oud)-politici en 
wetenschappers. Deze vraagge
sprekken over 25 jaar WRR (met 
iets te uitbundig uitgevoerde 
paginagrote portretfoto's van een 
Roei in 't Veld, een Herman 
Wijffels of een Kees Schuyt) zijn 
samengebracht onder de pro
grammatische titel: 'Weerwerk 
tegen de waan'. Het boek sluit af 
met algemene documentatie over 
'think tanks' of 'policy research 
institutes' waartoe de WRR 
wordt gerekend. 

Het tweede opmerkelijke nu 
aan dit gedenkboek is de toon en 
strekking van de di verse hesehou
wingen over de (eigen) instelling. 
Geheel in lijn met de conceptu
eel-beschouwelijke aard en tradi
tie van de w R R waar het gaat om 
beleidsvraagstukken, wordt ook 
de instelling zelf aan uitputtende 
analyse onderworpen. Men zou 
kunnen stellen dat er sprake is van 
reflexiviteit in het kwadraat. De 
'reflex-sociologen' Ulrich Beek 
en Anthony Giddens zouden er 
van opkijken. Maar wat wil je ook 
wanneer een 'reflectief adviesin
stituut' op zichzelf gaat reflec
teren. 

Wat opvalt is dat de WRR
auteurs uitmunten in het prachtig 
formuleren van functie en doel
stellingen van de WRR: 'het ver
kennen van toekomstige ontwik
kelingen en het ontwarren van 
hedendaagse normatieve opvat
tingen, vooroordelen, feiten en 
de dwingende werking van para
digma's en concepten, waarin die 
feiten begrepen zijn'; 'het verrui
men van de grenzen van beleid en 

het vergroten van het aantal alter
natieven'; 'de raad moet aan
dacht vragen voor de ruimere 
context waarin beleid is gelokali
seerd'; 'vooralletten op de voor
vragen van beleid. Men weet de 
taak en functie van de WRR fraai 
te lokaliseren in de niche van 
intellectuele tekortkomingen van 
zowel de politieke sfeer, als van 
de beleids- en universitaire 
wereld. 

Een zekere arrogantie klinkt 
daarbij door. Men is zo hier en 
daar erg ronkend over de eigen 
taak en functie, alsof men een 
beter soort kennis bezit en gene
reert, waarover de plat-ordinaire 
politici en beleidsmakers niet 
zouden beschikken. Als je het 
moet geloven wordt er op Plein 
1 8 1 3 flink met helikopters boven 
gewone stervelingen gezweefd. 

Men weet ook goed het span
ningsveld van het werk van de 
WRR onder woorden te brengen 
en te analyseren. Het gaat dan om 
de koorddanskunst tussen beleid 
en wetenschap, tussen de politie
ke en academische sfeer, tussen 
korte termijn en lange termijn. 
Bij al deze analytische vingervlug
heid moet men echter steeds voor 
ogen houden, dat ook voor de 
w R R 'the proof of the pudding is 
in the eating'. Al die fraaie doel
stellingen - het ontmaskeren van 
intersectorale beleidsparadig
ma's - moeten steeds opnieuw 
waargemaakt worden in concrete 
rapport-teksten en zich uiteinde
lijk bewijzen in argumentatie
kracht en doorwerking. 

Wat dat betreft is de uitkomst 
van de vraaggesprekken met de 
'adressanten van w RR-advise
ring' ontnuchterend te noemen. 
Breedveld concludeert dat er bij 

---

zijn gesprekspartners sprake is 
van 'een en al tobberigheid over 
de mogelijkheden van de weten
schap de politiek op een zinnige 
wijze van dienst te kunnen zijn'. 
Men oordeelt over het algemeen 
welwillend over het werk van de 
WRR, over 'de goede toon' en 
balanceerkunst van de raad, maar 
stelt tegelijkertijd een tragische 
ontoereikendheid van de missie 
vast. Het Kamerlid Schutte te
kent het duivelse dilemma: ofwel 
een adviesrapport van de w R R zit 
te dicht op het overheidsbeleid en 
is dan overbodig of wordt als om
streden ter zijde geschoven; of
wel het heeft een brede scope en 
mikt op de langere termijn met 
als risico dat het totaal buiten de 
politieke agenda en beleidshoTi
zon valt. 

Waardering is er voor de 
WRR in zijn gedaante van, wat ik 
zou willen noemen, een 'perma
nente commissie van wijze man
nen'. In zijn 25-jarig-bestaan is 
het de w R R soms gelukt substan
tiële doorbraken te forceren in 
beleidsimpasses (Basisvorming in 
het onderwijs, 1 986) of om denk
taboes te ontregelen (Plaats en 
toekomst van de Nederlandse in
dustrie, 1 98o ), maar over het al
gemeen is het beeld er een van 
een tobberige relatie tussen We
tenschap en Regeringsbeleid . 
Wetenschap zou te reductionis
tisch zijn: men weet veel over 
weinig en dat is niet genoeg voor 
de werkelijke politieke toe
komstvragen. De wetenschap 
vertoont te weinig lef en tegen
draadsheid of de 'toegepaste 
beleidswetenschap ' van de WRR 
zou juist te veel steunen op depar
tementale probleemdefinities. 
Of zoals de socioloog Schuyt het 
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stelt: 'De WRR is toch gedwon
gen enigszins met de politiek in 
de pas te lopen en bezig te zijn 
met de onderwerpen die men 
daar belangrijk vindt'. 

Een opmerkelijk geluid komt 
van de burgemeester van 
Utrecht, I. Opstelten - het type 
van de praktisch ingestelde vvo
ideoloog. Deze laat in het 
gedenkboek optekenen, dat het 
bij de w R R 'best wat steviger zou 
mogen. Echte wetenschap durft 
een schot te wagen waarmee zij 
de samenleving aan het denken 
zet. Dat hebben we als bestuur
ders nodig. Anders kan ik net zo 
goed een paar mensen op de afde
ling Algemene Beleidszaken aan 
het werk zetten'. Opstelten lijkt 
teleurgesteld te zijn geraakt in de 
hulp die wetenschap hem als 
bestuurder kan bieden: 'We hak
ken aan de lopende band knopen 
door, want er moeten nu eenmaal 
beslissingen genomen worden. 
Maar ik zou toch wel eens willen 
weten wat we nu precies aan het 

• doen zijn, zodat we ook de ko
mende generatie in de ogen kun
nen kijken'. 

Vermoedelijk mogen we deze 
visie van Opstelten representatief 
noemen voor het verwachtings
patroon van de wereld van poli
tiek en beleid ten aanzien van 
'echte' wetenschap in het alge
meen en WRR-advisering in het 
bijzonder: Help ons in godsnaam 
met onzekerheidsreductie! 

Dat dat de w R R in een lastige 
fuikpositie manoeuvreert wordt 
duidelijk wanneer we de 'zelfana
lyse' van de WRR met dit ver
wachtingspatroon aan de vraag
kant confronteren. Ik doel hier 
op de boeiende openingsbijdrage 
in het gedenkboek van WRR-lid 

H.P.M. Adriaansens, getiteld 
'Distantie en nabijheid'. Daarin 
worden op intellectueel-integere 
wijze de eigen ambities, strevin
gen en functie kritisch tegen het 
licht gehouden: een proeve van 
'onzekerheidsexpansie'. De flin
ke dosis postmodern-relativisme 
waarmee deze beschouwing 
wordt aangelengd, maakt dat de 
denkactiviteiten van de WRR 
voor 'de Opsteltens' zo goed als 
onbruikbaar worden. Het 'mis
sion impossible-gehalte' van de 
WRR-taak kan niet helderder 
worden geïllustreerd. 

Adriaansens laat allereerst 
zien onder welk gesternte de 
w R R werd opgericht. Hij haalt 
toenmalig premier Joop den Uyl 
aan, die de WRR situeert tussen 
een tweetal 'dienstmaagd
modellen': 'In het technocrati
sche model was de politiek de 
dienstmaagd van de wetenschap 
en zou de w R R wel even vaststel
len waar het met de samenleving 
heen moest. Deze technocrati
sche oplossing impliceert dat de 
politiek haar primaat aan de we
tenschap kwijtraakt'. Dit model 
paste bij de hybris van de (sociale) 
wetenschap in de jaren vijftig, 
toen men hartstochtelijk geloof
de in 'social engineering' op basis 
van een dwingende, wetenschap
pelijke werkelijkheid van feiten 
en samenhangen. Daartegen
over plaatste Den Uyl het model 
waarin de wetenschap als dienst
maagd fungeert van de politiek. 
'Deze instrumentalistische op
vatting hanteert', aldus Adriaan
sens, 'een scherpe cesuur tussen 
het aandragen van feiten (de 
geobjectiveerde kennis van de 
wetenschap) en het autonome 
keuzeproces (de inpassing door 

de politiek in haar ideologische 
voorkeur)'. 

Adriaansens betoogt nu dat 
Den Uyl een te scherpe cesuur 
aanbrengt tussen de wereld van 
het Sein en de wereld van het 
Sollen. 'De interactie van Sein und 
Sollen, feiten en opvattingen is in 
zowel de theorie als de praktijk en 
dus ook in het werk van de w R R 
complexer dan de twee genoem
de modellen suggereren'. Ver
volgens relativeert Adriaansens 
op fraaie wijze de verheven missie 
van Wetenschap en Regerings
beleid tegelijk. Hij confronteert 
de w R R met de metafoor van een 
stromende rivier, die alles en 
iedereen met zich meesleept. 
'We hebben ergens houvast 
nodig om dat verhaal te kunnen 
vertellen. In de wetenschap is dat 
de functie van concepten, als 
overhangende takken of meedrij
vende boomstammen, maar niet 
als blijvende uitkijktoren. De 
geschiedenis kent .immers geen 
archimedisch punt'. De w R R 
dient zich, in het besef van de 
Standortaebundenheit en relatieve 
objectiviteit van kennis vooral te 
richten op het belang van samen
hangende concepten, 'zonder 
welke de werkelijkheid van 
mens, cultuur, maatschappij en 
beleid een gesloten boek blijft'. 

Zoveel is zeker: het heeft er, 
gelet op dit type analyse van 
Adriaansens, de schijn van dat de 
WRR per definitie niet of nauwe
lijks tafelgenoot kan zijn van 
beleidsmakers en bestuurders. 
De meta-mosterd van de WRR 
dient bij een andere maaltijd te 
worden geserveerd. 

RENÉ CUPERUS 
Medewerker w B s, redacteurs 8tP 
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Het is interessant te zien hoe begrippen vrijwel ongemerkt het publie
ke debat binnendringen. Speciaal geldt dit voor begrippen die als een 
soort Archimedisch punt zeer uiteenlopende onderwerpen verbinden. 
Zo was in de jaren tachtig alles 'individualisering', of het nu om zwe
vende kiezers, criminaliteit of de gelijke behandeling in de sociale 
zekerheid ging. Het individualiseringsbegrip bood nieuwe gezichts
punten met betrekking tot de relatie tussen keuzevrijheid, zelfstandig
heid en overheidsverantwoordelijkheid en doorbrak klassieke politie
ke scheidslijnen. 

Begin jaren negentig stond opeens alles in het teken van 'burger
schap'. De WRR kwam met een studie over 'eigentijds burgerschap', 
de w B s publiceerde De republiek der weerbaren en tal van andere publika
ties over burgerschap verschenen. De benaderingen waren zeer uit
eenlopend, gekleurd door republikanisme, communitarisme of een 
meer sociaal-liberaal rechten perspectief. Ze hadden veelal gemeen dat 
politieke scheidslijnen werden doorbroken; in plaats van links en 
rechts ging het nu om individualistische, republikeinse of communita
ristische opvattingen. Net als individualisering bleek burgerschap zich 
goed te lenen voor het verbinden van zeer uiteenlopende problemen: 
het referendum, arbeidsplicht of basisinkomen, asielbeleid en de bete
kenis van zorg in een democratie. 

Ondertussen heeft zich een nieuw concept met een sterke centrifu
gale kracht aangediend: sociale cohesie. De term komt plotseling voor 
in verschillende documenten van ministeries, NWO start een groot 
onderzoeksproject onder deze noemer en Kees Schuyt schreef er een 
aantal mooie essays over (Sociale cohesie en sociaal beleid). Net als de eer
der genoemde begrippen verbindt sociale cohesie diverse uiteenlopen
de kwesties en plaatst ze onder één noemer. Sociale cohesie lijkt een 
logisch vervolg op eerdere discussies over individualisering en burger
schap. Legde individualisering de nadruk op het individuele niveau met 
aandacht voor autonomie en keuzevrijheid, en stelde burgerschap 
nieuwe verhoudingen tussen burgers en de overheid centraal, bij socia
le cohesie gaat het om het samenbindende element tussen individuen, 
maatschappelijke verbanden en de overheid. Feitelijk is sociale cohesie 
een hedendaagse vertaling van het klassieke solidariteitsconcept. Het 
zou sociaal-democraten tot de verbeelding moeten spreken. Het gaat 
immers over de gevaren van uitsluiting, over het tegengaan van onver
schilligheid en ongelijkheid en over de waarden die als een samenbin
dend element kunnen functioneren in een pluriforme samenleving. 

De notie van sociale cohesie biedt aanknopingspunten klassiek soci
aal-democratische kwesties te verwoorden in een contemporaine con
text. Hopelijk gebeurt dat met inachtneming van de inzichten die het 
debat over individualisering en burgerschap heeft opgeleverd. Het gaat 
uiteindelijk om de balans tussen sociale verbanden, keuzevrijheid en de 
erkenning van pluriformiteit en zelfstandigheid. Hoe nu het 'sociale' 
vorm te geven in een pluriforme en gefragmenteerde samenleving? 

Sociale 
cohesie 

JET BUSSEMAKER 

Als politicoloog verbonden 
aan de vu en lid van de 

redactieraad s 80:> 
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Het revisionisme 

van J .M. den Uyl 

In de tweede h-:i:ft van de 
jaren vijftig kwam de soci
aal-democratie in West
europa onder invloed van 
het 'revisionisme' te staan; 
van de herziening van het 

PAUL KALMA Nederlandse) zich al in de 
jaren dertig verregaand van 
het marxisme, waarmee 
het socialisatie-streven 
vaak verbonden was, losge-

Directeur van de Wiardi Beekman StichtinB . 
De auteur bereidt een studie voor over 

'De kwaliteit van het bestaan '. 

traditionele sociaal-demo-
cratische gedachtengoed. 1 In veel partijen werd 
definitief afscheid genomen van het streven naar 
socialisatie (of: vermaatschappelijking) van de pro
ductiemiddelen. Het kapitalisme, zo werd gerede
neerd, was hervormbaar gebleken; het hoefde niet 
meer te worden afgeschaft. 'Zoveel markt als 
mogelijk, zoveel planning als noodzakelijk', zoals 
de Duitse s P D het in I 9 .)9 in het beroemd gewor
den 'Godesberger Programm' formuleerde. 

Het initiatief tot deze heroriëntatie kwam steeds 
van bovenaf. De partijleiding wilde, door moderni
sering van het partijprogramma, ontsnappen aan 
het politieke isolement waarin de sociaal-democra
tie was beland. De sociaal-democratische partijen 
boekten in de jaren vijftig vaak behoorlijke verkie
zingsresultaten, maar verloren de positie van 
'natuurlijke regeringspartij' die ze direct na de 
Tweede Wereldoorlog nog hadden bezeten. In 
I 9.)0 nam de sociaal-democratie nog in vrijwel alle 
landen van Westeuropa aan de regering deel. In 
I 96o zat ze, behalve in Scandinavië; overal in de 
oppositie. Vervlogen respectievelijk gerealiseerde 
vernieuwingsidealen; een voorspoedige economi
sche ontwikkeling; de behoefte, niet in de laatste 
plaats onder de middengroepen, om aan de sober
heid en de regelzucht van de wederopbouw-perio
de te ontsnappen: ze gaven gematigd-rechts in 
Westeuropa de wind in de zeilen. 

Dat het revisionisme, dat deze ontwikkeling 
wilde keren, zich in heel Westeuropa manifesteer
de, wil niet zeggen dat het een hechte, centraal 
gecoördineerde hervormingsbeweging was. De 
nationale partijen opereerden vrijwel los van 
elkaar, en in omstandigheden die per land en per 
partij verschilden. Zo hadden sommige sociaal
democratische partijen (zoals de Zweedse en de 

maakt - terwijl andere (zo
als de Belgische) zich nog in 

de jaren zestig op hun marxistisch verleden zouden 
beroemen . Ook waren de partijen die in program
matisch opzicht het verst 'gemoderniseerd' waren, 
niet per se het meest succesvol. De Oostenrijkse 
SPÖ bijvoorbeeld bleef, onder leiding van Bruno 
Kreisky, ook later nog grote successen boeken, 
zonder veel van haar austro-marxistische uitgangs
punten prijs te geven. 

Verder vormde het 'revisionisme' niet de volle
dige breuk met het verleden waarvoor het later wel 
is aangezien. Enerzijds was het traditionele sociali
satie-streven al eerder op de achtergrond geraakt -
zo niet in theorie, dan wel in de dagelijkse politieke 
praktijk. Anderzijds bracht het nieuwe revisionis
me de sociaal-democratie nog allerminst in (soci
aal-)liberaal vaarwater. Socialisatie van de produk
tiemiddelen werd weliswaar als einddoel afgezwo
ren, maar bleef als praktisch ordeningsinstrument 
(bijvoorbeeld in de vorm van selectieve nationalisa
tie) weldegelijk op de agenda staan. Dat geldt voor 
het revisionistische programma dat de Nederlandse 
Partij van de Arbeid in I 9 .)9 aanvaardde (en dat op 
de hedendaagse lezer een uiterst radikale indruk 
maakt) . Het geldt ook voor het 'Godesberger 
Programm', waarmee de Duitse sociaal-democra
ten in hetzelfde jaar aan hun langdurig politiek iso
lement trachtten te ontkomen. 

De s P D bracht in Bad Godesberg wijzigingen in 
haar program,.ma aan die andere partijen al een 
kwart eeuw eerder hadden doorgevoerd - hetgeen 
de voorhoede-status die het nieuwe programma 
later internationaal verwierf, danig relativeert. 
Maar veel van die wijzigingen waren in de partij 
allang niet meer controversieel. Kennelijk had de 
partijleiding de behoefte om ze voor de buitenwe
reld zwaar aan te zetten. 'Bad Godesberg', schrijft 
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de historicus D.Sassoon, 'was nota bombshell, but 
it was presented by the party as if it were. ( ) It 
chose to highlight the change. ' 2 Dat geldt niet 
alleen voor Duitsland. Het revisionisme van de 
jaren vijftig beoogde het programma van de sociaal
democratie bij te stellen. Maar het was voor veel 
partijen ook een middel om hun imago te verbete
ren; om de vooroordelen jegens de sociaal-demo
cratie ('dogmatisch', 'arbeiders- en vakbondsclub') 
weg te nemen en zich als een partij van campenten
te bestuurders te presenteren. 

De voorgestelde veranderingen werden vrijwel 
overal - ondanks verzet van de linkervleugel van de 
betreffende partijen- overgenomen. Een uitzonde
ring vormt de Labour Party, waar het socialisatie
streven (in dit geval zonder noemenswaardige hulp 
van het marxisme) hoog stond aangeschreven. 
Partijleider Hugh Gaitskell slaagde er in 1960 niet 
in om de betreffende 'clause four' van het program
ma van uitgangspunten gewijzigd te krijgen. Dat 
zou pas zesendertig jaar later, op initiatief van Tony 
Blair gebeuren. 

Afscheid van de gesocialiseerde economie, aanvaar
ding van de 'gemengde' kapitalistische orde: het 
ligt voor de hand om het revisionisme van de jaren 
vijftig op te vatten als onderdeel van de algemene 
ontwikkeling die de sociaal-democratie de afgelo
pen eeuw heeft doorgemaakt. Die ontwikkeling 
pleegt met begrippen als 'aanpassing', 'integratie' 
en 'ingroei' te worden aangeduid. De sociaal
democratie, zo wordt daarbij verondersteld, is 
sterk van karakter veranderd. Wat eens een radika
le, in eigen ogen zelfs 'revolutionaire' hervor
mingsbeweging was, is langzaam maar zeker een 
doodgewone, bestuurlijk georiënteerde politieke 
partij geworden. De sociaal-democratie, schrijft P. 
de Rooy in zijn overzicht van honderd jaar sociaal
democratische geschiedenis in Nederland, '(heeft) 

zich geleidelijk ontwikkel(d) tot een beweging die 
alles wat specifiek socialistisch was, achter zich 
liet'. 3 

Vanuit een dergelijk integratie-perspectief kan 
het revisionisme van de jaren vijftig in verband wor
den gebracht met eerdere herzieningen van het 
marxistisch socialisme; in het bijzonder met het 
revisionisme van Eduard Bernstein, vooraanstaand 
Duits sociaal-democraat, die aan het eind van de 
vorige eeuw tegen het orthodoxe marxisme van de 
Tweede Internationale opponeerde. Bernstein staat 
dan, met zijn verdediging van de parlementaire weg 
naar het socialisme, aan het begin van de periode 
van sociaal-democratische hervormingen in 
Westeuropa, terwijl het 'nieuwe' revisionisme van 
de jaren vijftig als afsluiting van die periode kan 
worden beschouwd. Dat wil zeggen: als het 
moment waarop de sociaal-democratie, mede van
wege de successen die ze geboekt heeft, niet alleen 
de methode van maatschappijhervorming, maar die 
hervorming zelf gaat relativeren. 

In algemene zin kan een dergelijke redenering 
worden onderschreven. De sociaal-democratie is 
de afgelopen honderd jaar, in wisselwerking met de 
maatschappelijke veranderingen die hebben plaats
gevonden, onderdeel van de gevestigde orde 
geworden. Maar die ontwikkeling was minder 
vloeiend en ging met meer tegendruk en tegenbe
weging gepaard dan het organische begrip 'ingroei' 
suggereert.4 Het revisionisme van de jaren vijftig 
had weliswaar veel met het succes van de sociaal
democratie van doen had (verhoging van het levens
peil, uitbreiding van de sociale zekerheid, etcete
ra), maar vormde, zoals we zagen, toch in de eerste 
plaats een reactie op het politieke terreinverlies dat 
ze geleden had; op een veranderd politiek klimaat 
waarin niet alleen ordening en planning van de eco
nomie, maar ook andere, minder vergaande vor
men van overheidsinterventie, bijvoorbeeld op 

I. Zie voor het begrip 'revisionisme', 
toegepast op de jaren vijftig: D.Sassoon, 
One hundred years '![socialism, London, 
1996. Het begrip heeft altijd min of 
meer een strijd-karakter gehad - al vanaf 
de eeuwwisseling, toen Bernstein van
wege zijn onorthodoxe marxistische 
opvattingen aldus werd 'beschimpt'. 
Ook Sassoon zelf voert, bij alle afstande
lijkheid waarmee hij over de geschiede
nis van het Europese socialisme schrijft, 
een polemiek; met het revisionisme van 
de jaren vijftig ('socialism becarne blind 
to the future') en wat daarop, vooral in 

Engeland, in de jaren tachtig en negen
tig volgde. 

Een eeuw sociaal-democratie in Neder
land', in: dez. e.a., De rode droom. Een 
eeuw sociaal-democratie in Nederland, 

Nijmegen, 1996, P·'4· 
Dit artikel, zo besef ik, is evenmin 

geheel neutraal. Het geeft het begrip 
revisionisme een positieve betekenis 
mee. Het onderscheidt 'echte' revisio
nisten (Bernstein, De Man - van vóór 
1930, Den Uyl) van 'onechte' en laat 
andere (bijvoorbeeld in Frankrijk: Sorel, 
Déat) geheel buiten beschouwing. De 
lezer is gewaarschuwd. 
2. D.Sassoon, One hundred years '!fsocia
lism, a.w., p.190. 
3. P. de Rooy, 'Begeerten en idealen. 

4· Het begrip 'ingroei' is ontleend aan 
een studie van de historicus De Jong 
Edz., die overigens op de sociaal-demo
cratische vakbeweging, niet op de soci
aal-democratische partij betrekking 
heeft. Fr. de Jong Edz., Om de plaats van 
de arbeid. Een aeschiedkundiB overzicht van 
ontstaan en ontwikkelinB van het Nederlands 
Verbond van Vakvereniainaen, Amsterdam, 
19s6. 
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sociaal gebied, ter discussie kwamen te staan. 
Er is echter nog een andere kritische kantteke

ning bij de ingroei-benadering te plaatsen. Het revi
sionisme in de sociaal-democratie had, althans in de 
eerste helft van deze eeuw, twee gezichten. Ener
zijds was het op aanpassing c .q. matiging van het 
sociaal-democratisch programma gericht. Ander
zijds verzette het zich juist tegen integratie. Het 
marxisme moest het niet alleen ontgelden vanwege 
zijn revolutionaire pathos, maar ook vanwege zijn 
determinisme. Door de maatschappelijke ontwik
keling als wetmatig voor te stellen, bood het ruim
te voor de meest vergaande vormen van politiek 
opportunisme. Voor het ontlopen van politieke 
keuzen, omdat de maatschappelijke ontwikkeling 
toch wel de goede kant uit ging; voor aanpassings
gedrag, dat intussen als 'revolutionair' verkocht 
kon worden. 

Het revisionisme stelde daar een voluntaristi
sche, niet zelden radikale benadering tegenover. 
Dat geldt voor Bernstein, die het orthodoxe marx
isme als een belemmering voor geleidelijke maar 
vergaande maatschappijhervorming beschouwde. 
En het geldt zeker voor de revisie van het marxisme 
die in de jaren twintig en dertig door 'cultuursocia
listen' als Hendrik de Man werd ondernomen. De 
Man c.s. wezen het marxisme, met zijn fixatie op 
klassenstrijd en welvaartsgroei, als de belangrijkste 
oorzaak van de 'verburgerlijking' van de arbeiders
klasse aan en achtten de bestrijding van de heersen
de kapitalistische 'cultuur' minstens zo belangrijk 
als sociaal-economische belangenstrijd. Een waar
de-gebonden socialisme impliceerde huns inziens 
een radikalisering van het sociaal-democratisch 
program. 'Mijn hoofdbezwaar tegen het marxis
me', schreef De Man, 'is dat het niet radicaal 
genoeg is.' S 

Het 'nieuwe' revisionisme van de jaren vijftig 
mist eigenlijk dat dubbele gezicht. Het is er in de 
eerste plaats op gericht om het sociaal-democra
tisch programma, vooral op economisch gebied, te 
matigen. Maar er zijn uitzonderingen. De belang
rijkste is J .M. den Uyl, 'ideoloog' van de Partij van 
de Arbeid in de jaren vijftig (en die later, als 'Joop' 
den Uyl, deze partij zal gaan leiden). Den Uylloopt 
in 19 .5'9 voorop bij de pogingen om het algemene 
socialisatie-streven uit het programma van de Partij 

s. H. de Man, Opbouwend socialisme, 
Arnhem, 1931, p .69 . 
6.J .M. den Uyl, 'In de spiegel van 

van de Arbeid te schrappen en is wat dat betreft een 
doorgewinterde 'nieuwe' revisionist. Maar hij 
blijft, anders dan veel van zijn collega-revisionisten, 
uitermate kritisch over het bestaande economische 
systeem en gaat, in het verlengde van het cultuurso
cialisme, op zoek naar een nieuw, radikaal sociaal
democratisch perspectief met een sterk culturele 
inslag. Den Uyl 's geschriften uit de jaren vijftig, die 
in 1963 zullen uitmonden in 'Om de kwaliteit van 
het bestaan', vormen een originele poging tot 
'bemiddeling' tussen het cultuur-socialisme en het 
gemengde-orde-kapitalisme dat de Westeuropese 
sociaal-democratie aan het eind van de jaren vijftig 
aanvaardde . 

Het eigenzinnige revisionisme van Den Uyl zal hier, 
aan de hand van de vele artikelen die hij in de jaren 
vijftig en het begin van de jaren zestig in Socialisme&.. 
Democratie schreef, nader worden omschreven. Dat 
hij aanzienlijk meer was dan de pragmatist die de 
sociaal-democratie van haar ideologische ballast 
wilde ontdoen, houdt, uiteraard, nog geen politiek 
oordeel in; het zegt evenmin iets over de feitelijke 
invloed die zijn denken heeft uitgeoefend - ook op 
zijn eigen politiek handelen. Wel maakt het attent 
op de continuïteit die er tussen de 'jonge' Den Uyl 
(de theoreticus en essayist) en de 'oude' Den Uyl 
(de vooraanstaande nationale politicus) is aan te 
wijzen . 

Het radikalisme van de PvdA in de jaren zeven
tig was in belangrijke mate het werk van Nieuw 
Links en van een partijleider, i.c. Den Uyl, die uit 
machtspolitieke overwegingen die groepering ver
regaand tegemoet kwam. Maar tegelijkertijd lopen 
Den Uyl's essays uit de jaren vijftig, net als 'Om de 
kwaliteit van het bestaan' (1963), in een aantal 
opzichten vooruit op de hervormingsdrang van een 
kwart eeuw later. Wat dat betreft draagt het meest 
linkse kabinet dat Nederland, naar veler oordeel, 
totnogtoe gehad heeft, niet toevallig de naam van 
J.M. den Uyl. 

'Niets is dodelijker voor een "linkse partij"', 
schreefhij in '9.)0, 'dan consolidatie van het ver
kregene zonder tegelijk af te zetten voor de toe
komst. In dat afzetten ligt het bestaansrecht van een 
progressieve partij - voor de rest zorgen heus de 
conservatieven wel. •6 

Labour's teruggang', in: Socialisme&. 
Democratie, •950, p . 293 . 
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De Labour Party als spiesel 
Bovenstaand citaat is afkomstig uit een beschou
wing van Den Uyl over de Engelse Labour Party. 
Dat is niet toevallig. Gedurende de gehele periode 
dat hij directeur van de Wiardi Beekman Stichting 
was, van 1949 tot 1963, heeft hij de politieke ont
wikkelingen in Engeland van nabij gevolgd. Er ver
schenen in Socialisme &..Democratie diverse bijdragen 
van zijn hand over de Engelse verkiezingen; in 19 5 2 
verscheen een vertaling van een brochure van een 
vooraanstaand Labour-politicus, Aneurin Bevan, 
met een nawoord van Den Uyl; en in 1961 drukte 
s&.P een manifest van kritische Labour-jongeren af, 
vergezeld van commentaren van Nederlandse leef
tijdgenoten (van Hugo Brandt Corstius tot Piet 
Dankert). 

Vanwaar die belangstelling? Voor zover Neder
landse sociaal-democraten in de jaren vijftig hun 
inspiratie elders zochten, keken ze niet zo zeer naar 
het Oosten (naar Duitsland, zoals in het eerste 
kwart van deze eeuw) of naar het Zuiden (naar het 
Frankrijk van Jaurès en Blum en het België van 
Hendrik De Man, zoals veel 'vernieuwers' in de 
SOAP vóór de oorlog hadden gedaan) maar naar het 
Westen. Naar de Verenigde Staten, die nog altijd 
de faam van de 'New Deal' met zich meedroegen 
en die, met hun betrokkenheid bij de bevrijding en 
wederopbouw van Europa en hun leiderschap van 
het Westelijk bondgenootschap, 'dichterbij' waren 
dan ooit. En, in de alliereerste plaats, naar 
Engeland; naar de zeer succesvolle Labour-regering 
van Clement Attlee (1945-1951). 'Doe als 
Tommy: hij koos Labour', stond er in 1946 op de 
verkiezingsaffiches van de Partij van de Arbeid. 
'Groot Brittannië, rood Brittannië' luidde de titel 
van een uitgave van De Arbeiderspers in datzelfde 
jaar.7 

De Labour Party boekte in 1945 een grote ver
kiezingsoverwinning en begon, op basis van een 
sterk, door de oorlogservaringen gevoed solidari
teitsbesef, aan de uitvoering van een radikaal her-

vormingsprogramma (nationalisaties, een sterk stu
rend sociaal-economisch beleid; uitbreiding van 
sociale zekerheid en sociale voorzieningen). Het 
was niet alleen een ingrijpend programma; het had 
ook nog andere opvallend kenmerken: a) het werd 
voor het overgrote deel uitgevoerd, en b) het was 
uitermate populair. De steun was zelfs zo groot dat 
de Conservatieven, toen zij aan het bewind kwa
men, Labour's beleid vele jaren op hoofdlijnen 
intact hebben gelaten. Maar Labour betaalde voor 
zijn enorme hervormingsinspanning wel een prijs. 
Attlee's regering maakte al in 1950 een doodver
moeide indruk. De politieke problemen, bijvoor
beeld op financieel en buitenlands-politiek gebied, 
namen toe. Labour verloor de verkiezingen van 
1 9 51 , zij het met een record-aantal stemmen (veer
tien miljoen). 8 

Ook als oppositiepartij bleef Labour in de jaren 
vijftig de leidende kracht in de Westeuropese soci
aal-democratie. Den Uyl heeft daar in zijn artikelen 
meermalen op gewezen. Van het aantal stemmen 
dat in Westeuropa op een socialistische partij werd 
uitgebracht, kreeg Labour in het begin van de jaren 
vijftig bijna veertig procent; in 19 59 zelfs meer dan 
de helft (terwijl ze die verkiezingen nota bene verl
oor). 'Een verovering van de macht in Engeland', 
schreef hij in dat jaar, 'is de enige manier waarop 
het socialisme in de tegenwoordige verhoudingen 
rechtstreeeks invloed kan uitoefenen op het 
wereldgebeuren, ten goede of ten kwade. De 
Engelse socialistische partij is bovendien in de mas
saliteit van haar aanhang, maar vooral in het intel
lectuele en culturele kader dat zij met zich verbon
den weet, de enige socialistische partij die in het 
internationale krachtenspel een factor van beteke
nis kan vormen. '9 

De belangstelling van Den Uyl gold echter niet 
alleen de machtige zusterpartij, zonder wie de 
Westeuropese sociaal-democratie in internationaal 
opzicht nauwelijks meetelde. In Labour's verlies 
aan politieke invloed in eigen land zag hij ook de 

7· Vgl. J.Bank, 'De theorie van de ver
nieuwing en de praktijk van de weder
opbouw. Het Nederlandse sociaHsme in 
de tweede helft van de jaren veertig', in: 
dez. e.a., In dienst van het aehele volk. De 
Westeuropese sociaal-democratie tussen aan

passins en vernieuwins 194)-19)0, 
Amsterdam, 1987,p-98-121. Ookdein 
1946 gekozen naam 'Partij van de 
Arbeid' getuigt wellicht mede van dit 
enthousiasme. 

Overigens keek de Nederlandse sociaal
democratie niet alleen achtereenvolgens 
naar het Oosten, het Zuiden en het 
Westen. Vanaf de jaren dertig wierpen 
ze af en toe ook - in de vorm van studie
reizene.d. - een blik op het Noorden; 
in het bijzonder op Zweden. S. de Wolff 
placht daarover op te merken: 'Jullie 
krijgen nog een stijve nek van dat gestaar 
naar het hoge Noorden.' Geciteerd door 
H. Brugmans in: J. jansen van Galen 

e.a ., Het moet, het kan! Op voor het Plan! 
Vijftin jaar Plan van de Arbeid, Amster
dam, 198), p.16). 
8. Vgl. K.O.Morgan, 'De Britse Labour 
regering 194)-19) 1 ',in: J .Bank e.a., In 
dienst van het aehele volk, a.w., p. 29-60. 
9· J .M. den Uyl, 'In de spiegel van 
Labour's teruggang', a.w., p. 288; dez., 
'Om een eigentijds socialisme. Labour's 
nederlaag', in: Socialisme &_Democratie, 
19.1"9. p.714. 
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problemen weerspiegeld waarmee de sociaal
democratie in andere landen, Nederland niet uitge
zonderd, worstelde. De titels die hij aan zijn 
beschouwingen over Engeland meegaf, getuigen 
daarvan ('Om een eigentijds socialisme. Labour's 
nederlaag'; 'In de spiegel van Labour's teruggang'). 
Deze beschouwingen geven dan ook, in geconcen
treerde vorm, een goed beeld van Den Uyl's eigen 
opvattingen over programma en koers van de soci
aal-democratie - zoals ze ook kenmerkend zijn 
voor zijn interpreterende, bij de actualiteit van ver
kiezingen en kabinetswisselingen aanknopende 
wijze van werken. 

Wat verklaarde de 'crisis' van Labour? Waaraan 
moest het worden toegeschreven dat de Labour 
Party, na een succesvolle regeringsperiode onder 
Attlee, voor langere tijd (uiteindelijk tot 1963) in 
de oppositie werd gedrongen? Verwijzingen naar 
de regeringsmoeheid van Attlee en de zijnen achtte 
Den Uyl weinig bevredigend. Ook bestreed hij de 
veelgehoorde verklaring dat de gunstige economi
sche conjunctuur in de jaren vijftig de Conserva
tieven in de kaart speelde, en dat de sociaal-demo
cratie het in het algemeen steeds moeilijker krijgt 
naarmate de welvaart toeneemt. 

Hier belanden we al direct bij één van Den U yl 's 
centrale uitgangspunten, die hij ook later zou blij
ven hanteren. 'Als groeiende welvaart tot afkeer 
van het socialisme leidt', aldus Den Uyl, 'hoe dan te 
verklaren dat socialistische partijen zich hebben 
ontwikkeld in een eeuw, die hoezeer doorkruist 
door crisis en werkloosheid, toch een geleidelijke 
groei van levenspeil en welvaart heeft bereikt?' 
Bovendien: gingen economische crises in het verle
den niet juist vergezeld van socialistische nederla
gen en van een groei van extremisme en conserva
tisme? 'Het socialisme heeft de sterkste aanhang 
gevonden, waar welvaart en ontwikkeling een 
nieuw besef van levensmogelijkheden inhield( en).' 
Volgens Den Uyl geldt dat nog steeds, ook al erkent 
hij dat bij de verkiezingen 'de afkeer van verande
ring bij mensen die het goed hadden' stellig een rol 
heeft gespeeld. I 0 

Van groter belang acht Den Uyl de verschuivin
gen die in de sociale structuur van een nog altijd 
sterk industrieel georiënteerd land als Engeland 
hebben plaatsgevonden. In zijn analyse van de ver-

kiezingen van 1950 had hij zich al aangesloten bij 
degenen die de uitslag als een 'revolt of the sub
urbs' hadden opgevat. Labour wist nog meer stem
men onder haar traditionele arbeidersachterban te 
verwerven, maar verloor aan aanhang onder de 
middengroepen. Een dergelijke electorale polarisa
tie geeft, aldus Den Uyl, te denken. Zelfs al zou 
Labour voortaan alle arbeidersstemmen krijgen, 
dan zou dat nog niet genoeg zijn voor een werkbare 
parlementaire meerderheid. Conclusie: Labour kan 
het zich niet langer veroorloven om de midden
groepen, in het bijzonder de hoger geschoolden 
onder hen, programmatisch te verwaarlozen. 

In 1959, warmeer Labour haar derde achtereen
volgende verkiezingsnederlaag heeft geleden, is 
deze problematiek er niet minder op geworden. 
Den Uyl wijst, in navolging van een Engelse verkie
zingssocioloog, op de 'merkwaardige' correlatie 
tussen de daling van het percentage Labourstem
men en de vermindering van het percentage hand
arbeiders in het electoraat. Labour-aanhangers zijn 
niet zo zeer van mening veranderd; ze zijn eenvou
digweg overleden en vervangen door kiezers met 
een andere achtergrond; met andere, 'individualis
tischer' opvattingen over concurrentie, mobiliteit, 
e.d. Niet zozeer de hoogte van het inkomen, maar 
het sterk stijgende scholingspeil vormt daarbij de 
doorslaggevende factor. 'Zo bezien zijn er twee 
krachten, die een van Labour afgekeerde mentali
teit bevorderen: de technische ontwikkeling, die 
het aantal gesalariëerden sterk doet toenemen en de 
enorm toegenomen opleidingsmogelijkheden, die 
de middengroepenmentaliteit vergroten.' 

Een tweede factor maakt het Labour moeilijk 
om dit nadeel te boven te komen - en brengt op 
lange termijn ook de steun van (hoger geschoolde) 
arbeiders in gevaar. De nauwe band van Labour 
met de vakbeweging heeft allerlei voordelen, maar 
wekt wel de indruk dat de partij meer geïnteres
seerd is in de burger als producent dan als consu
ment. De belangstelling van veel burgers gaat ech
ter steeds meer naar consumptie-vraagstukken uit. 
De technische ontwikkeling heeft, in combinatie 
met betere arbeidsvoorwaarden en meer vrije tijd 
'de problematiek van de arbeid en de arbeidsplaats 
teruggedrongen en tegelijk de problemen van de 
inkomensbesteding en de vrije tijd naar voren 
gerukt'. Den Uyl: '(i)n de welvaartsstaat winnen de 

Jo. J.M . den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme', a.w., p.7I8. 
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vraagstukken van het huishouden, van de positie 
van de huisvrouw, van de hulp die de consument 
krijgt, van het onderwijs van de kinderen, van 
vakantie, clubs en televisie elke dag aan beteke-

• 'II rus. 

Een 'reliaie van achterlijkheid' 

Den Uyl meent dus dat Labour zich te weinig gele
gen laat liggen aan de zorgen en aspiraties die in een 
consumptiemaatschappij-in-wording op de voor
grond treden; zich te veel blijft concentreren op 
vraagstukken met betrekking tot de organisatie van 
de produktie (nationalisaties, economische plan
ning), terwijl de belangstelling daarvoor, zeker 
onder jongeren, erg beperkt is. Waar het om gaat 
'is niet een herformulering van de grondbeginselen, 
wel om het onderkennen van de knelpunten in een 
veranderde maatschappij, om een hernieuwd con
tact met een jongere generatie, die na de pathetiek 
van gisteren alleen nog zakelijk een politiek karwei 
wil opknappen.' 12 

Daarmee bedoelt Den Uyl niet, zo blijkt, dat 
Labour het oor nu maar uitsluitend bij de kiezers te 
luister moet leggen. Een politieke partij heeft een 
richtinggevende, programmatische taak en dient 
voor haar eigen opvattingen zoveel mogelijk steun 
te zoeken. 'Uitbreiding van haar (electorale) 
invloed (kan) niet de enige en ook niet de belang
rijkste norm voor het beleid van een politieke partij 
zijn', zoals hij in heel ander verband (maar in 
dezelfde periode) heeft opgemerkt. '3 Zijn kritiek 
op Labour luidt juist dat ze te weinig richting geeft; 
dat ze te dicht op de eigen traditionele opvattingen 
en op die van haar natuurlijke achterban blijft zit
ten. Den Uyl heeft die kritiek duidelijk verwoord in 
een uitvoerig artikel dat hij in 1952 wijdde aan 
Aneurin Bevan, minister van gezondheidszorg 
onder Attlee en in de jaren vijftig leider van 
Labour's krachtige linkervleugel. Het is daarnaast 
typerend voor de positie die Den Uyl in de jaren 
vijftig en zestig in internationaal-politiek opzicht 
innam. 

Bevan was een complexe, kleurrijke persoon
lijkheid. Mijnwerkerszoon met grote intellectuele 
en populistische gaven; een briljant spreker, die 

11 . J .M. den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme', a.w., '9.1"9, p.72o, 719 . 
12. J.M. den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme', a.w., 19)9, p.721. 
13 . Geciteerd in: R.B.Andeweg/ 
R.Hillebrand, 'De kiezers en de PvdA . 

ook nu nog in Engeland bekendheid geniet vanwege 
zijn omschrijving van de Tories: 'minder dan onge
dierte'. Deze radicale politicus kwam in 1 9.P in 
botsing met Attlee over bezuinigingen op de sociale 
zekerheid, die ruimte voor extra-bewapingsuitga
ven moesten maken, en verliet het kabinet. Den 
Uyl schrijft met een zekere bewondering over 
Bevan en prijst het boek dat deze na zijn aftreden 
publiceerde: In place if Jear. Bevan analyseert de 
onzekerheid van de mens tegenover krachten (de 
techniek, de grootschalige organisatie) die hij zelf in 
het leven heeft geroepen, maar inmiddels niet meer 
kan beheersen. Met zijn nadruk op 'het belang van 
menselijke en culturele factoren voor de maat
schappij-ontwikkeling' neemt deze links-radikale 
voorman afstand 'van een traditionele socialistische 
orthodoxie, waarmee men hem ten onrechte wel 
eens identificeert'. 

Maar geheel anders oordeelt Den Uyl over 
Bevan's opvattingen over internationale politiek. 
'Zijn hele visie op de wereldpolitieke verhoudingen 
wordt door zijn economisme verknoeid.' De 
Labour-politicus meent dat een geforceerde herbe
wapening in het Westen, onder druk van de Korea
crisis, de Sovjet Unie niet afschrikt, maar juist in de 
kaart speelt. Die bewapening dwingt immers tot 
bezuinigingen op andere overheidsuitgaven, in het 
bijzonder op sociaal gebied. De vermindering van 
het welvaartspeil die daaruit voortvloeit, zal de ont
vankelijkheid van de bevolking voor communisti
sche propaganda alleen maar doen toenemen. Het 
Westen moet zich, met andere woorden, concen
treren op 'hulp aan de onderontwikkelde gebieden 
in de wereld waar de honger het grootst en het 
communistisch appèl het meest verleidelijk is. 
Daarnaast moet het de levensstandaard en de socia
le zekerheid voor de massa's in het Westen verder 
vergroten. Ziedaar Bevan's redenering ( ) in een 
notedop.' 

Den Uyl acht een dergelijke benadering 'kinder
lijk' en 'ontstellend oppervlakkig' . Het 'bevanis
me' brengt, geheel ten onrechte, de strijd tegen het 
communisme terug tot een armoedevraagstuk. Het 
voedt, met zijn afkeer van defensieuitgaven en zijn 
vage anti-Amerikanisme, het wantrouwen van de 

Veranderingen en mogeHjkheden in het 
licht van een oud verkiezingsonderzoek', 
in: ] .Bank e.a. (red .), Het zesde jaarboek 
voor het democratisch socialisme, 
Amsterdam, 198), P·37· 
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Verenigde Staten tegen Europa; en het speelt, niet 
in de laatste plaats, in op gevoelens van eigenbelang 
en materialisme die het socialisme op lange termijn 
bedreigen. 'Alle scholastieke en kerkistische ten
densen, erfenis van een dogmatisch verleden, die in 
feite een afsluiting betekenen voor de werkelijkheid 
van de wankele situatie van het socialisme in de 
wereld, vinden in het bevanisme een uitweg. Wat 
bij Bevan genuanceerd en eigenlijk van dag tot dag 
veranderlijk is, is in het bevanisme bevroren tot een 
religie van achterlijkheid.' 

Het 'bevanisme', zo besluit Den Uyl zijn kri
tiek, is geen tijdelijk en ook geen typisch Engels 
verschijnsel; alleen al niet omdat het verband houdt 
met sociologische factoren: klassebewustzijn, wan
trouwen in oude en nieuwe kapitalistische macht
hebbers, het vooropstellen van de eigen belangen. 
Maar het vindt in Engeland, tegen de achtergrond 
van economische problemen op lange termijn en 
een sterk aan een traditionele arbeiderscultuur 
gebonden Labour Party, zijn zwaartepunt. '4 

Hoe ziet een modern, eigentijds socialisme er uit? 
En hoe kan Labour het politiek initiatief weer her
overen? Doorbreking van Labour's 'eiland-menta
liteit' kan, zo meent Den Uyl, behulpzaam zijn. In 
19 s-o schrijft hij al dat het tijd wordt dat Labour 
'kleur gaat bekennen tegenover Europa'; in 1961 
kan hij dat nog steeds herhalen. Toetreding tot de 
Gemeenschappelijke Markt kan een verfrissende 
confrontatie opleveren 'van veel wat ouderwets, 
star en overleefd is met de - uit historische nood
zaak - gemoderniseerde instellingen van de conti
nentale Westeuropese landen'. 1> 

Minstens zo belangrijk is dat Labour zich ont
trekt aan de valse tegenstellingen die het debat in 
die partij al jarenlang beheersen. Enerzijds is er de 
linkervleugel, aangevoerd door Bevan, die 'meer 
en feller' wil nationaliseren en de sociale voorzie
ningen wil uitbreiden; anderzijds wil de rechter
vleugel een meer 'liberale' koers varen (minder 
nationalisaties, een minder hoge belastingdruk), 
vooral om de electoraal zo belangrijke middengroe
pen niet op stang te jagen. 'Als men', schrijft hij in 
195'o, 'geen van beide stellingen aanvaardt, ligt het 

'4· J .M. den Uyl, 'Bevan en het bevanis
me', in: Socialisme &..Democratie, 1952, 
p.563 e.v .. 
15. J .M.den Uyl, 'In de spiegel van 
Labour's teruggang', a.w., p. 293; dez., 
'Labour op zoek naar zichzelf, in: 

voor de hand dat men ook het compromis van beide 
- de Labour-politiek tot dusver - critisch beoor
deelt.' In hetzelfde verband wijst hij op het belang 
van een sociaal-democratische cultuurpolitiek. Hij 
citeert, instemmend, een medewerker van de link
se Tribune, die schreef dat er onder Attlee van een 
cultureel revival, parallel aan de sociale vooruit
gang, in het geheel geen sprake is geweest. 'Als 
Labour was verslagen, was er niet één gebouw van 
waarde geweest, dat haar regeringsperiode had 
gemarkeerd.' En: 'ergens heeft de Labour-regering 
eenvoudig gefaald in het scheppen van de voor
waarden of ( ) van de "atmosfeer" waarin cultuur 
kan bloeien; en op de lange duur is dat fataal voor 
elke progressieve beweging.' t6 

Den Uyl's weigering om de gangbare tegenstel
ling tussen links en rechts in de sociaal-democratie 
als de meest fundamentele te aanvaarden; zijn 
gevoeligheid voor culturele vraagstukken die een 
hoog-georganiseerde, welvarende samenleving op
roept - ze zullen zijn visie op de opdracht van de 
moderne sociaal-democratie blijven bepalen. Ze 
klinken ook door in zijn kanttekeningen, elf jaar 
later, bij het Labour-programma van 1961. Dien 
laten zich, behalve als ondersteuning van wat er in 
de Labour Party in enkele jaren tijds allemaal veran
derd is, ook lezen als een aanloop naar Den Uyl's 
eigen rapport uit 1963, 'Om de kwaliteit van het 
bestaan'. 'Op basis van een aanvaarding van de 
gestegen levensstandaard streeft het socialisme naar 
de verbetering van de manier van leven. Tegen de 
verspilling van de nieuw gewonnen welvaart in de 
sfeer van doelloze weelde stelt het de uitbreiding 
van de gemeenschappelijke voorzieningen. Tegen 
het vuil en de commercialisering, de zorg voor de 
achtergeblevenen en de kwaliteit van het be
staan.' 1 7 

Het marxisme voorbij 
Tot zover deze korte introductie van Den Uyl's 
opvattingen, zoals ze 'in de spiegel van Labour' 
zichtbaar worden. In het navolgende bespreek ik de 
verhouding van Den Uyl tot de twee stromingen 
waartussen hij, zoals mijn stelling luidt, 'bemiddel
de'; het revisionisme van de tweede helft van de 

Socialisme &..Democratie, 1961, p.67o. 
16. J.M. den Uyl, 'In de spiegel van 
Labour's teruggang', a.w., p. 292 -293. 
17. J .M. den Uyl, 'Labour op zoek naar 
zichzelf, a.w., p.671 . 
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jaren vijftig; en, allereerst, het cultuursocialisme, 
dat zich in het tweede kwart van deze eeuw in en 
rond enkele sociaal-democratische partijen, in het 
bijzonder in België, Nederland en Engeland, mani
festeerde. 

Er is veel voor te zeggen om het cultuursocialis
me te laten beginnen met de Belgische socialist 
Hendrik de Man. Niet omdat er niet eerder aan de 
culturele rol van het socialisme aandacht zou zijn 
besteed, maar omdat met De Man's werk een stro
ming ontstaat die over een eigen problematiek en 
een eigen idioom beschikt. Zijn identiteit ontleent 
het cultuursocialisme vooral aan zijn kritiek op het 
gevestigde reformisme. Dat gaat er, zo luidt die kri
tiek, ten onrechte van uit dat culturele verheffing 
en emancipatie van de arbeidersklasse min of meer 
automatisch uit de nagestreefde verhoging van het 
materiële welvaartspeil voortvloeien; sterker nog: 
het zit, met zijn nadruk op materiële welvaart, die 
culturele verheffing in de weg. Daar tegenover stelt 
het cultuursocialisme nadrukkelijk 'het primaat van 
de cultuur'. 

De Man's hoofdwerk is De psycholonie van het 

socialisme, dat in 1 9 2 6 in Duitsland verschijnt. 1 8 Het 
is één hartstochtelijk pleidooi om los te komen van 
het marxisme, dat met z'n 'economisme' en 'ratio
nalisme' het werkelijke motief van de socialistische 
beweging (het christelijk-humanistisch geïnspireer
de rechtvaardigheidsstreven) onherkenbaar ver
vormt en dat aanpassing van de arbeidersklasse aan 
de bestaande kapitalistische cultuur bevordert. Het 
socialisme, stelt De Man daarentegen, is 'een in de 
tijd veranderlijke vorm van een eeuwige drang naar 
een zedelijke maatschappelijke orde', gekenmerkt 
door de waarden die al eeuwen geleden de 
Westerse cultuur beheersten: het rechtsgevoel, de 
gelijkheidsgedachte en de gemeenschapszin. 19 De 

Man wil een op die waarden georiënteerd, cultuur
gericht socialisme openstellen voor de midden
groepen en de leiding van de beweging in handen 
leggen van de dragers en vernieuwers van de 
Westerse cultuur, de intellectuelen-klasse. 

ln de jaren dertig richt De Man zich op de 
bestrijding van de economische crisis. Hij stelt voor 
de Belgische socialisten een Plan van de Arbeid op, 
dat werkloosheidsbestrijding en economische 
structuurverandering combineert en dat met veel 
massapropagandistisch vertoon wordt gepresen
teerd U. de Kadt zallater spreken van 'eedaflegging 
en lichtwerper-flauwekul' 20). In 1936 treedt De 
Man, met de BSP, toe tot de Belgische regering. Hij 
radikaliseert, onder de invloed van zijn ervaringen 
als minister, en gaat steeds meer vraagtekens zetten 
bij het parlementaire reformisme, dat zijns inziens 
te zwak en te verdorven is om de macht van het 
financiële kapitaal ('de Geldmuur') te breken. ln 
1 940 aanvaardt De Man (hij is dan nog voorzitter 
van de BSP) de Duitse bezetting als mogelijkheid 
om, op termijn, het socialisme te laten zegevieren. 
Na alsnog met de Nazi's te hebben gebroken, ver
trekt hij naar Zwitserland, waar hij na de oorlog, 
geëxcommuniceerd door de socialistische bewe
ging, zijn autobiografie en het sombere Vermassunn 
und Kulturveifall zal publiceren. 21 

Het gedachtengoed van Hendrik de Man heeft 
het Nederlandse socialisme op drieërlei wijze beïn
vloed. ln de eerste plaats komt, geïnspireerd door 
de Plan-beweging in België, ook een Nederlands 
Plan van de Arbeid tot stand. Dit SDAP-Plan wordt 
in 19 3.Ç met vergelijkbare massa-propagandistische 
middelen gepresenteerd, maar wijkt inhoudelijk 
nogal van het Belgische voorbeeld af. Het is techni
scher van aard en staat ook meer onder invloed van 
het gedachtengoed van sociaal-liberaal Keynes. 22 

1 8. H. de Man, De psycholooie van het 
socialisme, Arnhem, 1927 (1926) . In de 
jaren tachtig heeft de socioloog Pels 
weer aandacht gevraagd voor het werk 
van De Man. Vgl.: D.Pels, 'Hendrikde 
Man en de ideologie van het planisme', 
in: J. Jansen van Galen e.a., Het moet, het 
kan! Op voor het Plan/ Vijftie jaar Plan van 
de Arbeid, a.w ., p.124- 155; dez., 
'Hendrik de Man en "De psychologie 
van het socialisme". Een samenvatting 
voor de jaren tachtig', in: J .Bank e.a. 
(red.), Het vijfde jaarboek voor het democra
tisch socialisme, Amsterdam, 1984, p.9o-
1 2 6. Het laatste artikel bevat ook inte
ressante observaties over het revisionis-

me in het algemeen, waaronder het 
onderscheid tussen ' reformistisch' en 
'revolutionair' revisionisme. Volgens 
Pels beweegt De Man zich in de jaren 
dertig in revolutionaire richting . 

hij in zijn levensonderhoud voorzien 
door het schrijven van boekjes als 
'Hengelaarsvreugden ' en 'Vissen met 
vliegen is gemakkelijk'. Deze aanvulling 
op De Man's verzameld werk is te vin
den bij: A.M. van Peski, Hendrik de Man, 

Brugge/Utrecht, 1969, p. 1 H · 
1 9. H. de Man, De psycholooie van het 
socialisme, a.w., p.361. 
2o. Geciteerd in: J .Nekkers, 'Sentiment 
en program', in : J.Jansen van Galen 
e.a., Het moet, het kan! Op voor het Plan!, 

a.w.,p . .n. 
2 1 . De Man had het in het laatste deel 
van zijn leven financieel niet gemakke
lijk . Tussen het schrijven van het cul
tuurpessimistische 'V ermassung und 
Kulturverfall' (Bern, 19s 1) door, moest 

2 2. Zie over het Plan van de Arbeid 
onder meer: J. Jansen van Galen e.a., 
Het moet, het kan! Op voor het Plan!, a.w., 
in het bijzonder J .Nekkers, 'Sentiment 
en program', a.w., en dez., 'Een ingeni
eur in de politiek. Hein Vos en het Plan 
van de Arbeid ' , p. 1 o 1- 1 2 3. 
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Daamaast vindt De Man's cultuursocialisme ingang 
bij de sociaal-democratische jeugdbeweging, de 
AJC, die onder de gedreven leiding van K.Vorrink 
het socialistisch idealisme in nieuwe, ethisch en 
esthetisch verantwoorde banen wil leiden; en bij de 
religieus-socialisten in en rond de SOAP, met als 
belangrijkste woordvoerder Ds. W.Banning. Hoe
wel de A J c aanvankelijk een verzuild karakter 
heeft, draagt het verzet van socialistische jongeren 
en religieus-socialisten tegen 'de kapitalistische 
geest', en tegen een materialistisch georiënteerd 
arbeiderssocialisme, ook bij aan de 'Doorbraak' van 
- vooral christelijke - intellectuelen naar het socia
lisme. In die zin valt er verbinding te leggen tussen 
het cultuursocialisme van de jaren dertig en veertig 
en de oprichting van de PvdA in 1 946, waarbij 
Banning en V orrink zelf overigens een hoofdrol 
vervullen. 

Een geheel eigen, oppositionele rol binnen het 
Nederlandse cultuursocialisme speelt het werk van 
Jacques De Kadt, in bijzonder zijn hoofdwerk Het 

fascisme en de nieuwe vrijheid (1939). De oud-com
munist De Kadt stelt tegenover het reformisme van 
de SOAP en haar zusterpartijen (vol van het ideaal 
van 'een warme stal, goed voer en een pretje op z'n 
tijd') een heroïsch, cultuur-gericht individualisme. 
Het socialisme, enig wezenlijk alternatief voor het 
fascisme, moet niet alleen recht doen aan materiële 
behoeften, maar ook aan 'cultuurverlangens': 'ver
langens naar geestelijke verdieping, een streven 
naar een aristocratische, dat wil zeggen door de 
besten geleide samenleving, een wil tot gevaarlijk 
leven'. Na de oorlog (De Kadt treedt dan toe tot de 
PvdA en wordt kamerlid) nuanceert hij deze opvat
tingen aanzienlijk. Hij verlegt zijn aandacht naar de 
buitenlandse politiek en verruilt zijn vooroorlogse 
rol van Nietzscheaans geïnspireerd cultuursocialist 
voor die van geharnast Koude Oorlogsstrijder. 2 3 

Het gevestigde cultuursocialisme in ons land is 
succesvoller. Het draagt niet alleen, zoals we 
zagen, bij aan het ontstaan van de Partij van de 
Arbeid, maar oefent ook ideologische invloed uit 
op de nieuwe partij - vooral via Banning, hoofdau
teur van de beginselprogramma's van de PvdA van 
1947 en 1 9~9 en voorzittervan de PvdA-commissie 

die in 19~1 het volumineuze rapport 'De weg naar 
vrijheid' publiceert. Die invloed moet overigens 
niet worden overschat. In 1 946 wordt de cultuur
socialistische 'Actieve Cultuurpolitiek' door Drees 
c.s. buiten de verkiezingscampagne van de PvdA 
gehouden. En als G. van der Leeuw, pleitbezorger 
van deze Actieve Cultuurpolitiek, in 1946 als 
minister van Onderwijs wordt vervangen, wordt er 
weinig of niets ondemomen om de man en/ of zijn 
opvattingen rugdekking te geven. 24 Het gezind
heidsdenken ebt langzaam weg; een sober refor
misme krijgt, met het economisch herstel en de 
opbouw van de verzorgingsstaat, ook ideologisch 
(weer) de overhand. 

In De wen naar vrijheid neemt het cultuursocialis
me nog steeds een belangrijke plaats in. Maar, 
anders dan zijn woordvoerders veronderstellen 
(Banning noemt de gunstige ontvangst van het rap
port op het PvdA-congres 'een feit met verstrek
kende gevolgen' 2S), heeft dat voor het door de 
PvdA gevoerde beleid geen enkele consequentie. 

De revisie van het cultuursocialisme 

Enkele van de thema's die de cultuursocialistische 
stroming in de Partij van de Arbeid in de eerste 
naoorlogse jaren bezig houden, hebben ook Den 
Uyl's belangstelling. De positie van het individu in 
een door grote organisaties beheerste maatschappij; 
de verhouding van de mens tot de (door haarzelf 
geschapen, maar inmiddels als bedreigend ervaren) 
techniek; het overkoepelende vraagstuk van de 
'vervreemding' - ze komen in Den Uyl's artikelen 
en toespraken in de hier behandelde periode regel
matig aan de orde. Den Uyl schuwt ook het begrip 
'gemeenschap' niet, dat in de cultuursocialistische 
traditie zo'n belangrijke plaats inneemt, en onder
schrijft, als mede-auteur, uiteraard de in 'De weg 
naar vrijheid' geformuleerde doelstelling: 'gelijke 
kansen voor een ieder tot ontplooiing van de per
soonlijkheid in de gemeenschap'. Maar daarmee 
houdt de overeenkomst wel ongeveer op. Den Uyl 
onderwerpt het cultuursocialisme in de jaren vijftig 
aan een grondige revisie; zowel wat betreft zijn uit
gangspunten als wat betreft de thema's en proble
men die het selecteert. 

2 3. J. de Kadt, Het fascisme en de nieuwe 
vrijheid, Amsterdam, 1980 (1939), 
p.6o, 203. De transformatie van De 
Kadt van revolutionair cultuursocialist 
tot brave sociaal-democraat heb ik eer-

der beschreven in: 'De Kadt's nieuwe 
vrijheid - vijftigjaar later', in: Krisis, 
nr .JS,juni 1989, p.69-77. 

der Leeuw ( 1890-195o), in: Kunst en 
beleid in Nederland, 1985, p.81-162. 
25. W.Banning, 'Congresindrukken', 
in: Socialisme&..Democratie, 1950, p.68 . 24. Vgl. H. van Duiken, 'De cultuurpo

litieke opvattingen van prof.dr.G. van 
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Daarbij moet wel bedacht worden dat de maat
schappelijke en politieke omstandigheden waarin 
Den Uyl zijn eigen cultuursocialisme vormgaf, 
sterk verschilden van de jaren dertig en veertig. 
Toen een periode van economische crisis, het 
oprukken van totalitaire bewegingen, een wereld
oorlog; in de jaren vijftig stijgende welvaart en sta
biele politieke verhoudingen. Kenmerkend is de 
vraag die Den Uyl enkele malen opwerpt, namelijk 
of de socialistische beweging niet 'ten onder gaat 
aan de vervulling van haar eigen ideaal'. Zijn ant
woord luidt ontkennend (het socialisme houdt 'wel 
iets meer (in) dan de 4o-urenweek, een behoorlijk 
ouderdomspensioen, een auto, een televisietoestel 
en een ijskast voor elk gezin'), maar de vraag alleen 
al zou in I 935" of I 94S niet opgekomen zijn. 26 

Waarin wijken Den Uyl's opvattingen af van die 
van de eerdere generatie cultuursocialisten? In de 
eerste plaats is daar het praktische, zakelijke karak
ter van Den Uyl's socialisme. Terwijl elders de 
klacht apklinkt dat de sfeer in de Partij van de 
Arbeid wel erg pragmatisch wordt, beschouwt Den 
Uyl dat juist als een gunstige ontwikkeling. Ener
zijds kan de PvdA op die manier beter aansluiting 
vinden bij de jongeren, die, zoals we zagen, volgens 
hem 'na de pathetiek van gisteren alleen nog zake
lijk een politiek karwei wil(len) opknappen'. 
Anderzijds zitten in de toegenomen zakelijkheid de 
ervaringen verwerkt die de oudere generatie met 
het totalitarisme en met een verwoestende wereld
oorlog heeft opgedaan. In I9S6 schrijft hij: '(h)et 
doen wat de hand vindt om te doen, zonder te gelo
ven in de heilstaat of "het" socialisme, met een 
diepe bevrediging in het geluk de kleine taken te 
kunnen volvoeren, is een winst van de bezettingsja
ren, die meer uitzicht opent op een behoorlijke 
ontwikkeling van onze samenleving en de rol van de 
socialistische beweging daarin dan welke utopie 
ook.' 

Praktische hervormingsarbeid, zo benadrukt 
Den Uyl, kan het niet stellen zonder een verderrei
kend perspectief. Naarmate het socialisme meer 
geïnstitutionaliseerd raakt, zal het zijn utopische 
afkomst moeten herinneren, 'wil het niet het lot 

ondergaan van de mumrnificering dat zovelen het 
nu reeds afgunstig of verbeten toewensen'. 2 7 Maar 
bij het zoeken van zo'n perspectief moet men zich 
niet te ver van de praktische politiek verwijderen. 
In een debat in I 9 _ç 3 met de cultuursocialist 
F.L.Polak, die het socialisme verwijt het doel van 
een geheel andere samenleving te hebben laten 
varen, stelt Den Uyl dat de socialistische beweging 
juist groot is geworden door concrete misstanden 
aan te pakken. Polak's blauwdruk-denken, zo voegt 
Den Uyl daar aan toe, heeft totalitaire implicaties. 
'Das ganz Andere' is een categorie waarmee kerk 
en religie zich mogen inlaten - de politiek niet. 
Polak: 'Het gans andere is een horizon die altijd 
blijft wenken.' Den Uyl: 'Ja, maar de massa neemt 
met dat wenken geen genoegen. Die wil waar voor 
zijn geld hebben en presenteert de rekening. ' 2 8 

Het meest overtuigend kritiseert Den Uyl het 
gangbare cultuursocialisme (zonder het overigens 
met naam te noemen) vijf jaar later, in een artikel 
ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag 
van het Plan van de Arbeid. Aan het eind van dat 
artikel interventariseert hij de cultuurkritische 
bezwaren tegen de samenleving van die tijd: het 
rationalisme, de 'rekenachtigheid', die de wel
vaartsstaat van het kapitalisme heeft overgenomen; 
de commercialisering van de samenleving; de ver
eenzaming in een periode 'waarin zoveel oude 
gemeenschapsbindingen opdrogen en de zakagenda 
het bestaan terroriseert'. Den Uyl: '(i)k ontken 
niet de waarde van elk van deze benaderingswijzen 
van maatschappelijke en menselijke nood. Ze zijn 
op het vlak van psychologie en sociologie van essen
tiële betekenis. In de politiek, dus in het proces van 
machtsvorming dienen zij echter vertaald te wor
den in termen van omvorming van maatschappelij
ke instellingen en van bestuurlijke ordening om ter 
zake te zijn. ' 2 9 

Het tweede verschil met het gevestigde cultuurso
cialisme betreft de egalitaire inslag van Den Uyl's 
opvattingen; het directe verband dat hij legde tus
sen cultuurpolitiek enerzijds, vermindering van 
maatschappelijke ongelijkheid en democratisering 
van de maatschappelijke verhoudingen anderzijds. 

26. J.M. den Uyl, ' Fundamentele demo
cratisering' , a.w., P·+• -+2. 

oorspronkelijk in Socialisme &._})emocratie, 
1956, P· IH- IS9· 

en uitzicht, a.w., p . 1 1 s. Dit artikel ver
scheen oorspronkelijk in Socialisme &._ 

Democratie, 1961, p.94- 1 o4, onder de 
titel, 'Complexe wereld, complexe plan
nen . 

27. J.M. den Uyl, 'Theorie en bewe
ging', in: dez. , Inzicht en uitzicht. Opstel
len over economie en politiek, Amsterdam, 
1978, P·+o-41 . Dit artikel verscheen 

28. 'Socialisme en utopie', in: Socialisme 
&._J)emocratie, 1953, P-440,4S7· 
29. J.M. den Uyl , 'Vijfentwintigjaar na 
het Plan van de Arbeid ' , in: dez., Inzicht 
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Het cultuursocialisme van de jaren dertig en van 
direct na de Tweede Wereldoorlog was over het 
algemeen pessimistisch van toon. Het legde veel 
nadruk op de 'cultuurcrisis' die de Westerse c.q. 
Europese beschaving in zijn greep zou hebben. 
Rationalisme en individualisme bedreigden tradi
tionele maatschappelijke verbanden. Het nihilisme 
rukte op. Toenemende materiële welvaart ging 
gepaard met geestelijke proletarisering (F.Polak), 
zoals die bijvoorbeeld in de toenemende populari
teit van lichtzinnig vermaak (dans, film, en dergelij
ke). tot uiting kwam. De bezorgheid daarover sta
ken de cultuursocialisten niet onder stoelen of ban
ken. In 1%2 schrijft Banning, terugkijkend op het 
PvdA-congres waar het (onder zijn leiding tot stand 
gekomen) rapport 'De weg naar vrijheid' is gepre
senteerd, over 'de nood van een verarmd en een 
verscheurd Europa, dat bedreigd wordt door ver
vlakking en uitholling ten gevolge van krachten van 
binnen, door een derde wereldoorlog ten gevolge 
van de strijd om de wereldmacht buiten Europa.' 3o 

Belangrijk aspect van deze cultuurcrisis is voor 
Banning c.s. het gevaar van een oprukkende massa
cultuur; en de noodzaak om de massa van de bevol
king door opvoeding en onderwijs leiding en rich
ting te geven. 'De socialistische maatschappij', 
aldus pedagoog en Doorbraak-socialist Ph. 
Idenburg, één van het opstellers van 'De weg naar 
vrijheid', 'veronderstelt een ander persoonlijk
heidstype dan de liberale maatschappij. Het zal de 
taak zijn van het schoolwezen en van de vrije jeugd
vorming en van het grote werk van de vorming van 
volwassenen om dit persoonlijkheidstype te helpen 
kweken.' En: 'Wij moeten van onze mensen maken 
wat er van te maken is. () Het gaat er niet om meer 
vrije tijd te scheppen als dit geestelijk lege tijd 
dreigt te worden. Het heeft geen zin om mensen 
goede woningen te geven, wanneer deze innerlijk 
leeg blijven.' 3 I 

Den Uyl's benadering wijkt hier sterk van af. 
Ook hij slaat een enkele keer wel eens een bevoog
dende toon aan, zoals wanneer hij enige twijfel uit 
aan het goed gebruik dat consumenten van de in-

voering van de televisie in ons land zullen maken. 3 2 

Maar van een 'cultuurcrisis', en van pogingen om 
via het onderwijs een 'nieuw persoonlijkheidstype' 
te scheppen, wordt door hem niet gerept. Hij bena
drukt de maatschappelijke ongelijkheid die, 
ondanks de geleidelijke uitbreiding van de sociale 
welvaartsstaat, nauwelijks verminderd is; het 
gebrek aan sociale mobiliteit; en de 'vervaarlijke' 
geslotenheid van de toplaag in ons land. En waar 
Den Uyl het onderwijs aan de orde stelt, is dat niet 
om de mens uit de massa te redden en de bevolking 
in het goede culturele spoor te houden - maar van
wege de invloed die van een hoger scholingspeil uit
gaat op de openheid en het democratisch gehalte 
van de samenleving. 'De werkelijkheid () is dat van 
de thans aan bod zijnde generatie S_ç procent niet 
meer dan lagere school heeft. ( ) Daar ligt de sleutel 
van de machtsverdeling. '33 

Thema's met een cultuurkritische lading, zoals 
de eenzaamheid en het gebrek aan verantwoorde
lijkheid van de mens in een hoog-georganiseerde 
samenleving, komen bij hem in een ander, meer 
sociologisch licht te staan. Wordt er in cultuurso
cialistische kring al gauw verband gelegd met het 
verloren gaan van traditionele sociale banden en 
van een gezamenlijk gedragen moraal, Den Uyl 
beklemtoont het nieuwe, en deels onomkeerbare 
van de veranderde verhouding tussen de mens en 
haar organisatorische omgeving, en zoekt een 
oplossing in termen van grotere eenvoud en door
zichtigheid van organisaties en het scheppen van 
nieuwe participatiemogelijkheden. Niet voor niets 
duikt in zijn werk enkele malen het (aan de Duits
Engelse socioloog Mannheim ontleende) begrip 
' fundamentele democratisering' op. Daarmee 
wordt niet zozeer een radikale uitbreiding van de 
medezeggenschap van burgers bedoeld, maar het 
streven om 'doorstroming en democratische wis
selwerking ( ) in onze geïnstitutionaliseerde maat
schappij' te versterken. 

'Het individu, verdrongen door de organisatie, 
eist grotere speelruimte', schrijft Den Uyl in 19 .)7. 

Hij verzet zich 'tegen de sociale zekerheidsstaat, die 

3 o . W . Banning, 'Congresindrukken', 
a.w., p .67. 
3 r. Ph.J .ldenburg, 'Cultuur en gemeen
schap', in : Socialisme &..Democratie, I9S2, 

P·H· 
3 2. J.M . den Uyl, 'De maatschappelijke 
orde in socialistisch perspectief, in : 
Socialisme &..Democratie, I9 s 2, p. I 8: 

'Wel van belang is de vergroting van het 
bezit aan duurzame consumptiemidde
len voor de grote massa: het bezit van 
een eigen woning op het platteland, een 
radio, een stofzuiger, een bromfiets, str
aks misschien een auto of een televisie
toestel, tenminste als we die apparaten 
hebben leren gebruiken zonder ons zelf 

ongelukkig te maken.' 
33· J .M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', in : Inzicht en uitzicht, a.w., 
p. 8 s. Dit artikel verscheen oorspronke
lijk in: J .de Kadt e.a. , Vrijheid en aelijk
waardiaheid in de verzorainasstaat. Een toet
si na van de naoorloase ontwikkel i na aan 
socialistische normen, Amsterdam, I9 S7. 
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hem gemakkelijk gaat vervelen, hij stort zich in "the 
age of participation" op alles wat de welvaart binnen 
zijn bereik brengt, hij stoot zich aan allerlei vormen 
van collectivisme, die wezenlijk slechts noodver
banden zijn. Alleen als we hem de kans geven ver
antwoordelijkheid te dragen, zal hij niet revolte
ren. '34 

Het primaat van de vrijheid 

Het derde, en misschien wel belangrijkste verschil 
tussen Den Uyl en de meeste andere cultuursocia
listen van zijn tijd betreft de verhouding tussen indi
vidu en gemeenschap. Net als zij wil hij individuele 
vrijheid niet losmaken van een breder maatschappe
lijk verband. In een beschouwing over liberalisme 
en socialisme uit I 956 noemt hij de geschiedenis 
van het socialisme doortrokken van 'het verlangen 
naar een nieuwe gemeenschap'. 

Maar Den Uyl is geen echte gemeenschapsden
ker. Hij waarschuwt, zonder namen te noemen, 
tegen 'de maniakken van de geforceerde gemeen
schapsvorming' en noemt eenzaamheid, geheel 
tegen de draad van de cultuurkritiek in, een 
'recht' .H Hij wijst ook, anders dan in het cultuur
socialisme gebruikelijk is, op de spanning tussen 
individu en gemeenschap, en wil die spanning lang 
niet altijd ten koste van de individuele vrijheid 
oplossen. Op een internationale conferentie over 
de toekomst van het socialisme houdt hij zijn mede
sociaal-democraten voor: 'De massa-organisatie 
met haar honderdduizenden leden is een bekend 
verschijnsel geworden. Gebrek aan privacy lijkt 
langzamerhand een groter gevaar dan gebrek aan 
gemeenschap. ' En op het PvdA -congres van I 9 6 I 
bestrijdt hij de gangbare opvatting dat er een teveel 
aan individualisme zou zijn. 'Ik geloof van dat laat
ste geen woord. Er is juist een pijnlijk gebrek aan 
individualisme, aan mensen, die het eigen leven 
volgens eigen keuze vorm geven. '3 6 

Den Uyllijkt, met andere woorden, te kiezen 
voor een individualistisch getint cultuursocialisme. 
Duidelijk komt dat tot uitdrukking in een reeks 
debatten over de toekomst van het socialisme die in 
I 9 .n in Socialisme &. Democratie worden gepubli-

34· J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', a.w., p.88. 
H· J.M. den Uyl, 'Reveil van de be
houdzucht', in : Socialisme &..Democratie, 
19.1' I' P·406. 
36 . J.M. den Uyl, 'Introduction', in: 

ceerd. Den Uyl kiest hier, in het voetspoor van De 
Kadt, voor een socialisme dat het vrijheidsbeginsel 
voorop zet. Vrijheid, een zo gelijk mogelijk ver
deelde welvaart, beschaving: daar is het volgens hen 
beiden om te doen. De Kadt verwijt het naoorlogse 
socialisme dit vrijheidsstreven achter 'dierbare 
praalwoorden' als gerechtigheid te hebben wegge
stopt. Den Uyl is genuanceerder. Maar ook hij 
meent dat een 'bezeten' strijd voor gerechtigheid 
het zicht op de vrijheid kan belemmeren - en 
brengt dat in verband met het gebrek aan leider
schap dat de sociaal-democratie voor de oorlog, in 
het gevecht met het fascisme, betoonde; en met de 
vaak aarzelende opstelling, bijvoorbeeld in landen 
als België, Italië en Frankrijk, tegen het communis
me. Daartegenover benadrukt hij: 'de vrijheid en 
de strijd voor een politieke ruimte, waarin al het 
andere kan groeien, dus ook die gerechtigheid, 
(zijn) primair.' 

Maar, zoals mede-discussianten als Banning, 
Polak en Buskes nadrukkelijk vragen: vrijheid waar
van? Vrijheid waartoe? Zijn er niet hogere doelen te 
stellen? In één van de s&o-debatten, gewijd aan 
'socialistische cultuurpolitiek', formuleert Den Uyl 
daarop een antwoord, waarin m.i. de kern van zijn 
eigen cultuursocialisme aan het licht komt. 'Zoals 
het socialisme in de vorige eeuw tot taak heeft 
gehad, onrust en ''begeerte" te wekken waar aan
vaarding en berusting bestonden, toen vooral 
gericht op het sociale en economische, zo geldt dit 
thans voor het culturele.' Voor zover er van een 
cultuurcrisis sprake is, zo licht Den Uyl toe, heeft 
die niet van doen met het onbevredigd blijven, 
maar met het ontbreken van behoeften. 'Het is een 
misverstand, ook in onze beweging, dat de gang van 
zaken in orde is, als de mensen er vrede mee heb
ben. Mij lijkt, dat juist op het gebied van de cultuur 
geldt, dat naarmate de vrede groter is, er meer 
reden is voor verontrusting.' Vandaar de taak van 
het socialisme om naar een zodanige maatschappe
lijke vormgeving te streven dat cultuurschepping 
(volgens Den Uyl in veel opzichte een 'aristocrati
sche' bezigheid) cultuurbehoefte tegenover zich 
vindt.37 

Orientation. Socialism today and tomorrow 
(part 1), 1959, p.6; dez., 'De volgende 
tien jaren', in: Socialisme &_Democratie, 
1961, P·388. 
37. 'Socialisme en utopie', in: Socialisme 
&_Democratie, p.J14. 



)e 

;el 
:r-

en 
;se 
re 
e-
:Uj 
id 
en 
:r
in 
:Ie 
en 
is-
en 
et 
d, 

g, 
r
te 
m 

yl 
jn 
lis 
:ft 
n-
·al 
lit 
~n 

:ft 
n, 
~n 

m 
b-
llT 

er 
m 

e-

tg 
i
:h 

s &..o 12 1997 

Met andere woorden: keuzevrijheid is volgens Den 
Uyl geen gegeven, zoals liberalen denken, maar 
moet steeds weer door mensen zelf uitgebreid en 

vormgegeven worden - tegen de verdrukking van 
commercialisering, gevestigde instituties en struc
turen en, niet in de laatste plaats, de macht der 
gewoonte in. En de overheid dient daarbij een 
belangrijke, zij het op cultureel gebied: voorzichti
ge, voorwaardenscheppende rol te spelen. Daar
mee kiest Den Uyl een geheel andere richting dan 
het gevestigde cultuursocialisme, met zijn nadruk 
op culturele beheersing en discplinering van een 
'ontwortelde' massa; op tradionele kunstvormen 
(volksdansen) en een vergaande integratie van 
'gezonde' kunst en samenleving. Den Uyl krijgt in 
het genoemde debat eigenlijk alleen steun van De 
Kadt. De sociaal-democratie, stelt deze, heeft 
inderdaad tot taak behoefte te wekken. Ze heeft op 
geestelijk gebied dezelfde taak 'die (de negentiende 
eeuwse Duitse socialist) Lassalie voor zich zag toen 
hij het had over die verdammte Bedüifnislosiakeit van 
het proletariaat, waarmee hij ook het geestelijke en 
niet alleen het materiële bedoelde.' 3 8 

In het algemeen bestaan er opvallende overeen
komsten tussen het cultuursocialisme van Den Uyl 
en dat van De Kadt. Beide bepleiten een individu
alistisch, sterk aan het vrijheidsbegrip gekoppeld 
socialisme, zoals beide ook sterk aan het (eerder 
behandelde) uitgangpunt van pragmatisme en zake
lijkheid hechten en de utopie als richtsnoer en han
delingsmotief afwijzen (in de woorden van Den 
Uyl: 'een levensopvatting en -houding, die bereid
heid vertoont tot ingespannen arbeid en persoonlij
ke inzet zonder dat men weet of gelooft dat aan het 
eind van de weg de erepoorten staan opgericht') . 
Den Uyl heeft in dit opzicht zeker de invloed van 
De Kadt's 'Het fascisme en de nieuwe vrijheid', 
naast die van Ter Braak, ondergaan. Maar wat hen 
scheidt is Den Uyl's egalitaire, aan bestrijding van 
materiële ongelijkheid en aan democratisering 
gebonden opvatting, waar De Kadt in 'De weg naar 
vrijheid' ongeremd schimpt op het sociaal-demo
cratische streven naar welvaartsvergroting ('n:Ud
delmatigheid', 'schaapachtige gezindheid') en de 

ongelijkheid liever wil aanvaarden dan bestrijden 
(ordening der ongelijkheid). 39 

Groter is de afstand tussen Den Uyl en die ande
re Nederlandse theoreticus van het cultuursocialis
me, W.Banning. Zowel waar het de interpretatie 
van de 'cultuurcrisis' en aard van de te voeren cul
tuurpolitiek, als waar het de balans tussen individu
ele vrijheid en gemeenschap betreft, lopen hun 
opvattingen sterk uiteen. Het is hen uiteindelijk om 
zeer uiteenlopende dingen te doen; Den Uyl is, ook 
in zijn theoretische beschouwingen over het socia
lisme, politicus; Banning dominee. De laatste 
brengt zijn uiteindelijke drijfveren helder onder 
woorden, wanneer hij in 1 9 5 2 tot een socialistische 
'reformatie' oproept. 'Reformatie, zoals hier be
doeld, is uiteraard iets anders dan reformisme; het 
is een doorstoten tot de diepste bronnen, een 
levend maken van de gerechtigheids- en vrijheids
krachten, in ongebroken samenhang. '4° Het is een 
politiek-religieus programma dat Banning hier for
muleert, in lijn met het eerder door hem (en door 
andere cultuursocialisten als Van der Leeuw) gefor
muleerde streven naar 'herkerstening' van de 
Nederlandse samenleving. 

Banning zal in dit streven, met de harmonieuze, 
ongebroken gemeenschap als kern, steeds meer 
teleurgesteld worden. Hij ziet datgene wat de men
sen in geestelijk opzicht bindt, onder druk van een 
oprukkende moderne samenleving, verder afbrok
kelen en gaat, in de loop van de jaren vijftig, het 
verweer daartegen steeds meer op religieus, en 
steeds minder op politiek gebied zoeken. Het poli
tieke pragmatisme dat daarvan het gevolg is, brengt 
hem, paradoxaal genoeg, dicht in de buurt van het 
zaken-socialisme dat Den Uyl (en De Kadt) voor 
ogen staat.4 1 

Voorrans voor de collectieve sector 
Zakelijkheid, egalitarisme, individualisme: dat zijn 
de parameters van Den Uyl's 'alternatieve' cul
tuursocialisme. Maar daarmee is nog niet veel 
gezegd over de inhoud van dat cultuursocialisme. 
Over de maatschappelijke ontwikkelingen die hem 
bezighouden; over de problemen die hij selecteert 

38. 'Socialisme en utopie', a.w., p . . 1"'9 · 
39· J .M. den Uyl, 'Heroriëntering van 
het socialisme', in: Inzicht en uitzicht , 
a.w., p. 3 2. Dit artikel verscheen oor
spronkelijk in Socialisme 8J)emocratie, 
19_ç2, p. 1H- IS9 · Den Uyl verwijstin 

deze passage expliciet naar Ter Braak' s 
'De nieuwe elite'. 

veertig en vijftig is fraai beschreven 
door: B.Mulder, 'Willem Banning. 
Volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en 
orthodoxie', in: Socialisme &..Democratie, 
1989, P·33S-J4o. 

40. W .Banning, 'De geestelijke situatie 
van het socialisme' , in: Socialisme&.. 
Democratie, 19)2 , P·93· 
41 . Banning' s ontwikkeling in de jaren 
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en de richting waarin hij naar oplossingen zoekt. 
Den Uyl is vooral geïnteresseerd in de mogelijk

heden en problemen die de pas verworven welvaart 
oproept. Steeds lijkt hij zich af te vragen in welke 
richting de consumptiemaatschappij-in-wording 
zich beweegt; of die ontwikkeling politiek te beïn
vloeden is; en wat dat betekent voor het traditione
le, op verdeling van werk en inkomen gerichte pro
gramma van de sociaal-democratie. Daarbij kiest 
Den Uyl niet zelden een praktisch-bestuurlijke, 
beheersmatige, invalshoek. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor zijn benadering van het (dan al) groeiende 
autoverkeer. 'Dat de ontwikkeling van het motor
rijtuigenverkeer praktisch ongemoeid is gelaten', 
schrijft hij in I 9 n, ' ( ) is een anomalie van de wel
vaartsstaat. '42 Meer auto's vragen om meer wegen, 
meer straatverlichting en meer parkeerterreinen, 
maar ook om een regulerend beleid, dat de sprei
ding van het verkeer over verschillende vervoers
vormen (auto, openbaar vervoer) bevordert. 

Ook op andere terreinen (volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening) dwingen een gestegen wel
vaart en veranderde levensgewoonten tot een gro
ter bemoeienis van de overheid met het maatschap
pelijk leven. Den Uyl wijst daarbij overigens regel
matig op de cultuurpolitieke dimensie van ogen
schijnlijk technische vraagstukken als de bevol
kingstoename en het bijbehorende ruimtelijke 
beleid in ons land. Als die toename de grote steden 
nog groter zal maken, 'wat betekent een "gemeen
te" nog in die situatie, welke identificatiemogelijk
heden (Feijenoord, Brabantia Nostra, Volendam) 
verdwijnen en welke komen er voor in de plaats?' 
Zullen de steden meer zijn dan werkplaatsen voor 
forensen? 'Zal de "explosie van de steden" 
(Amerikaans voor het wegtrekken van de stedelijke 
bevolking naar kleur- en karakterloze forensen
plaatsen) het einde betekenen van stedelijke cul
tuur, of krijgt ·de stad nieuwe levenskansen en ont
staat een herleving van "urbane" waarden? Mis
schien (kunnen we) de spreiding van de Neder
landse bevolking ook ( ) eens bekijken als cultuur
vraagstuk . '43 

Soms kiest Den Uyl echter een algemener, meer 
cultuursociologisch perspectief. Consumptie
vraagstukken, schrijft hij in I9.)9, zullen in de toe
komst steeds belangrijker worden. Daarmee krijgt 

42 . J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', a.w., p.87. 
43 . J .M den Uyl, 'Leven in het jaar 
2ooo', in: Socialisme &..Democratie, 1963, 

ook het verschijnsel van de 'concurrentie-maat
schappij' een andere betekenis. Cut throat competi
tion, die altijd met het particuliere bedrijfsleven is 
geassocieerd, verplaatst zich naar de consumptie
sfeer ( keepins up with the Joneses) en naar de niet
commerciële sector (het verenigingsleven, de amb
telijke wereld). Wat blijft er van de solidariteit over 
in een meritocratische carrière-maatschappij? Voe
ren gelijke kansen voor iedereen de onderlinge 
jaloezie niet tot grote hoogte op? Wellicht, conclu
deert Den Uyl, moet het socialistische begrip 'coö
peratieve maatschappij' 'in de toekomst meer 
betrokken worden op het bestedingspatroon van 
mensen en op verschijnselen als carrièredwang, en 
minder op de productie-sfeer'. 

In het verlengde daarvan pleit hij er voor om 
produktie- en consumptie-sfeer meer in onderlinge 
samenhang te bezien. 'De belangrijkste taak voor 
het socialisme zou wel eens kunnen liggen in het 
doorbreken van de tegenstelling tussen betaalde 
arbeid ( ) en de activiteiten die buiten die betaalde 
arbeid liggen. Dit raakt zowel de zeggenschap over 
arbeidsvoorwaarden e.d. in bedrijven als de wijze 
waarop mensen hun vrije tijd besteden. '44 

Temidden van al deze - soms wel erg speculatieve 
vragen, intuïties en stellingnames bevat Den Uyl's 
werk in de jaren vijftig, althans waar het de verhou
ding tussen productie en consumptie betreft, één 
centraal, richtinggevend idee: de voorrang van col
lectieve bestedingen boven particuliere uitgaven. 
Er zijn, zoals we nog zullen zien, meer hoofdlijnen 
in Den Uyl's programma aan te wijzen, maar we 
zijn hier wel bij de beleidsmatige kern van zijn cul
tuurpolitiek aanbeland. Die staat bovendien in 
nauw verband met het streven naar 'fundamentele 
democratisering', bijvoorbeeld via uitbreiding en 
een grotere toegankelijkheid van het onderwijssys
teem; en met zijn opvatting (die straks uitvoeriger 
ter sprake komt) dat de Westerse landen een 
belangrijk aandeel moeten leveren in de bestrijding 
van de zeer ongelijke welvaartsverdeling op we
reldschaal. 

'Al die taken die wij duidelijk voor ons zien', zo 
houdt Den Uyl het PvdA-congres van I 96 I voor, 
'hulp aan onderontwikkelde gebieden, Europese 
eenheid, verhoging van het levenspeil van de lagere 

p.J82. 
44· J.M. den Uyl, 'lntroduction ' , in: 
Orientation (part 1), a.w., P·9· 
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inkomensgroepen, krotopruiming, ruimtelijk or
dening, beter en langer onderwijs, verkeers- en 
recreatieve voorzieningen, heel dat samenstel van 
maatregelen dat beslist over de manier van leven 
van een opgroeiende en komende generatie, vraagt 
een verdergaande onderschikking van particulier 
aan gemeenschapsbelang.' Den Uyl presenteert de 
voorrang voor collectieve uitgaven bovendien niet 
alleen als middel om de achterstand van bepaalde 
groepen te verminderen, maar ook om de keuze
vrijheid van burgers te vergroten. 'Het is natuurlijk 
niet alleen de reclame, het is evenzeer het doortim
merde organisatiegebouw, de vloedgolf van kran
ten, radio, televisie, die een standaard levenspa
troon welhaast dwingend oplegt en de vrijheid van 
keuze en zelfbestemming wegknijpt. '45 

In Om de kwaliteit van het bestaan, dat de Wiardi 
Beekman Stichting twee jaar later publiceert, 
wordt de prioriteit van de collectieve uitgaven in 
een tijd van voortgaande welvaartsgroei nader 
beargumenteerd. Maar die prioriteit is al in de jaren 
vijftig in veel artikelen van Den .Uyl aan te treffen. 
Sinds de Bevrijding, constateert hij in 1957, is de 
collectieve sector in vergelijking met de particulie
re sector veel tekort gekomen. Ook wanneer men 
beperkte groei van collectieve bestedingen om 
macro-economische redenen begrijpelijk acht, 
blijft het 'een blamage dat er tallozen zijn die zes- of 
tienduizend gulden kunnen neertellen voor een 
auto, maar geen behoorlijk huis kunnen krijgen.' 
En al in 1952 schrijft hij, naar aanleiding van 'De 
weg naar vrijheid', dat 'we nog maar aan het begin 
staan van de bewuste afweging ( ): welk deel van 
het gezamenlijk inkomen zullen we consumeren, 
welk deel voor investeringen, voor huizenbouw 
opzij zetten, welk deel krijgt de overheid en hoe 
besteedt ze het?'4-6 

'De weg naar vrijheid', vervolgt Den Uyl, 'kiest 
dus bewust voor culturele voorzieningen boven 
witbrood, voor hulpverlening aan de onderontwik
kelde gebieden boven een nieuw stadhuis'. In 1963 
is de redenering niet wezenlijk anders. 'Duurzame 
consumptiegoederen', zo heet het bijvoorbeeld, 
'( ) worden vaak ondergebracht in krotten. In de 

45· J.M. den Uyl, 'Vijfentwintig jaar na 
het Plan van de Arbeid ' a.w. p.384--388. 
4-6. J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', a.w ., p.87; dez., 'De maat
schappelijke orde in socialistisch perspec
tief, in: Socialisme &..Democratie, 195"2, 
p.2s-26 . 

maatschappelijke diensten, bij de verpleging van 
zieken en gebrekkigen, doen zich grote tekorten 
voor' - en dat tegenover 'een overvloedig aanbod 
ter bevrediging van luxe behoeften'. Wel wordt, 
met een flinke stijging van de particuliere welvaart 
achter de rug, de breuk met de ontwikkeling in het 
verleden zwaarder aangezet. De sterke toename 
van produktie en welvaart, aldus 'Om de kwaliteit 
van het bestaan', maakt het mogelijk 'om de ten
dens naar productie om de productie, in het kapita
lisme zo sterk aanwezig, te doorbreken; ( ) om 
voorrang te vragen voor de betekenis van wat en 
voor wie geproduceerd wordt en daaraan de om
vang van de f.roductie ondergeschikt te maken. '4-7 

Over de toespitsing van Den Uyl's cultuurpoli
tieke idealen op de uitbreiding van de collectieve 
sector valt zeer veel meer te zeggen - ook in kriti
sche zin. Maar waar het hier om gaat is dat hij er, 
niet ten onrechte, een effectief middel in zag om die 
idealen politieke kracht bij te zetten; om ze, zoals 
zijn eigen voorschrift luidde, te vertalen 'in termen 
van omvorming van maatschappelijke instellingen'. 
Bovendien kon de voorgestelde uitbreiding, inclu
sief het brede perspectief waarin Den Uyl haar 
plaatste, als basis dienen voor een programma 
waarop de sociaal-democratie haar traditionele ach
terban én de in omvang en soortelijk politiek 
gewicht toenemende middengroepen zou kunnen 
blijven verenigen; voor een programma waarin 
belangenbehartiging en sociale en culturele ver
nieuwing gecombineerd worden. 

Dat de bevolking, en de middengroepen in het 
bijzonder, op de kosten van de uitbreiding van de 
collectieve sector aangesproken zouden moeten 
worden, erkende Den Uyl volmondig. In zijn 
beschouwingen over Labour had hij al krachtig 
afstand genomen van een beleid dat de midden
groepen naar de mond praat. Maar hij besefte ook 
als geen ander dat de fiscale druk niet al te hoog kon 
oplopen. Zijn uitgesproken voorkeur voor een 
sterke economische groei, die de marges voor de 
verdeling van de welvaart redelijk groot houdt, 
moet mede in dat licht bezien worden. 

4-7. J .M den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', in : Inzicht en uitzicht, a.w., 
p. 1 2o, 1 24-. Dit artikel verscheen oor
spronkelijk als eerste hoofdstuk van Om 
de kwaliteit van het bestaan. Deel 1: De beste
ding van de groei van het nationaal inkomen, 
Amsterdam, 1963 . 
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Den Uyl en Crosland 
Daarmee belanden we bij de verhouding van Den 
Uyl tot het economisch revisionisme, zoals zich dat 
in de jaren vijftig in de Westeuropese sociaal
democratie, en in het bijzonder in Duitsland (zie 
het Godesberger Programm) en in Engeland mani
festeerde. 

Den Uyl, zo zagen we eerder, achtte de tegen
stelling die het debat binnen Labour beheerste, 
namelijk tussen 'links' dat meer planning en natio
nalisaties wilde en 'rechts' dat juist van het orde
nings- en planningsirnaga afwilde en de midden
klassen in hun materiële verlangens tegemoet wilde 
komen, misleidend. Op die manier kwam de cul
tuurpolitiek van de sociaal-democratie, die de mid
denklassen eveneens het nodige te bieden had (geen 
geld, maar voorzieningen) tussen de wal en het 
schip terecht. Maar ook om economische redenen 
voelde Den Uyl zich in geen van beide kampen 
thuis. Hij deelde weliswaar het pragmatische stand
punt van de revisionisten inzake de verhouding tus
sen staat en economie, maar meende, anders dan 
zij, dat het kapitalisme, nationaal en internationaal, 
nog allerminst de giftanden waren uitgetrokken. 

Om dat laatste verschil van mening te illustreren 
vergelijken we Den Uyl's opvattingen met The 

juture rif socialism, geschreven door Labour-parle- · 
mentariër (en later onder meer minister van onder
wijs) Anthony Crosland. Het boek verscheen in 
1 9 _ç6 en trok, niet alleen in Engeland, grote aan
dacht. Het werd in de jaren vijftig en zestig min of 
meer als de 'bijbel' van het gematigde, anti-marxis
tische reformisme beschouwd. Overigens had 
Crosland, in tegenstelling tot pragmatische Labour
politici als Herhert Morrison48, een open oog had 
voor de culturele taak van de sociaal-democratie, 
hetgeen hem in de buurt van Den Uyl brengt. De 
verschillen tussen hen beiden zijn er niet minder 
belangrijk om. 

Crosland was ook voor de PvdA geen onbeken
de. Een artikel van zijn hand verscheen in 19.5"9 in 
Socialisme &_Democratie. Hij nam ook deel aan de al 
even genoemde internationale conferentie over de 
toekomst van het socialisme, die de was het jaar 
daarop in Utrecht organiseerde. Daar kreeg hij ove-

48. Zie: K.O.Morgan, ' De Britse 
Labour-regering '945-1951', a.w., p .J2 
e .v. 
49· Vgl.: de kritiek van A.A. van 
Ameringen in: Orientation, a.w . , p.42 
e .v. Het genoemde s&.P-artikel betreft: 

rigens, onder meer van Nederlandse zijde, harde 
kritiek te verwerken vanwege zijn relativerende 
opmerkingen over de onmisbaarheid van een socia
listische partij (we stand on the threshold rif ma ss abun
dance) en zijn suggestie dat Labour misschien zelfs 
een andere naam zou moeten zoeken. U lijkt wel 
een kousenfabrikant die geen afzet voor zijn pro" 
dukt meer ziet, zo werd de Engelse revisionist te 
verstaan gegeven. 49 

Uitgangspunt in The juture rif socialism zijn de grote 
veranderingen die zich in de Britse samenleving, 
met het stijgen van de welvaart en het doorvoeren 
van tal van sociale hervormingen, hebben voltrok
ken. 'Capitalism has been reformed almost out of 
recognition. '5° De politiek is de hoogste arbitre
rende macht in de economie geworden. Er heeft 
zich een scheiding van eigendom en controle 
van/ over de productiemiddelen voltrokken; winst 
is niet meer an avenuetoa privileaed consumption-posi

tion jor the capitalist. Ook de inkomensverdeling is 
sterk veranderd, ook al kan van een rechtvaardige 
verdeling nog niet gesproken worden. 

Crosland ziet geen aanwijzingen dat deze gunsti
ge economische en politieke situatie snel zal veran
deren. Voortgaande groei en volledige werkgele
genheid blijven binnen handbereik. Op een termijn 
van twintig tot vijfentwintig jaar kan op een ver
dubbeling van de levensstandaard worden gere
kend; bovendien biedt volledige werkgelegenheid 
een goede basis voor een verdere democratisering 
van de maatschappelijke verhoudingen. Een lang
durig Conservatief bewind kan bepaalde verwor
venheden wel in gevaar brengen, maar zal zich over 
het geheel genomen aan de nieuwe situatie (moe
ten) aanpassen. Wie, concludeert Crosland, in die 
omstandigheden de omverwerping van het kapita
lisme als hoofddoelstelling blijft propageren, ba
seert zich op the slogans and ideas riffi.fiy years aao. 

Binnen het kader van een Keynesiaans macro
economisch beleid kunnen nationalisaties beperkt 
blijven tot enkele sectoren. Een zo hoog mogelijke 
economische groei is wenselijk, gezien the total 

claims on our al ready jully-employed resources. Volgens 
Crosland dient het programmatisch zwaartepunt 

C.A.R.Crosland, 'De socialistische par
tijen en de toekomst', in: Socialisme&. 
Democratie, 19)9, p.625-634· 
50. C.A.R.Crosland, Thejuwre 1socia
lism, London, 1956, P-5'7· 
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van Labour echter te verschuiven van economische 
naar 'sociologische' vraagstukken. De klassente
genstellingen zijn in Engeland nog niet verdwenen. 
Maar ze hangen tegenwoordig minder samen met 
inkomensongelijkheid dan met een ongelijke toe
gang tot onderwijsvoorzieningen en met een onge
lijke (psychologische) weerbaarheid (secondary 

poverty). Het socialisme van de toekomst zal minder 
gekenmerkt zijn door een brede klasse-solidariteit, 
alswel door de bereidheid to be aenerous to numerical

ly ( and electorally) insian!ficant aroups. 
In aanvulling op een dergelijke sociale politiek 

bepleit Crosland een beperking van de vermogens
ongelijkheid, door middel van onder meer sterk 
verhoogde successierechten; een verdere uitbrei
ding van de sociale voorzieningen, in het bijzonder 
op onderwijsgebied; en een geleidelijke vergroting 
van de medezeggenschap in bedrijven. Bij dat alles 
betoont Crosland zich een criticus van tal van tra
dionele socialistische vooronderstellingen, zoals 
een afkeer van concurrentie (Crosland: 'the anti
thesis of competition might be not cooperation, but 
stagnation'); het streven naar maximale sociale 
bescherming en de verheerlijking van maatschappe
lijke participatie ( the sphere cf individual actions is not 

to bereaardedas ethically inferior to that cf social duty). 

Sterke nadruk legt hij tenslotte op de uitbrei
ding van sociaal-culturele voorzieningen, in een 
samenleving waarin leisure and private life steeds 
belangrijker worden; en op een mede daarop afge
stemde ruimtelijke ordening. De Labour Party 
would, in the judament cf history, do more jor Britain by 

planninB the City cf London than by planninB the chemi
ca] industry.> 1 

Vergelijken we CrosJand's stellingname met de 
posities die Den Uyl in de jaren vijftig en het begin 
van de jaren zestig inneemt, dan vallen tal van over
eenkomsten op. Net als Crosland is Den Uyl ervan 
overtuigd dat socialisatie van de productiemiddelen 
als uiteindelijke doelstelling van het socialisme vol
strekt is achterhaald, en dat de verhouding tussen 
planning en markt een praktische, geen ideologi
sche aangelegenheid is. Ook CrosJand's pleidooi 
voor voortgezette economische groei en voor 

s 1. C.A.R.Crosland, Thejuture ojsocia

lism, a.w., P·S'7· 
fil. J .M. den Uyl, 'Theorie en bewe
ging' , a.w., p.41; dez. , 'De maatschap
pelijke orde in socialistisch perspectief, 
a.w., P·'9· 

spreiding van kennis en macht zouden zonder voor
behoud door Den Uyl zijn onderschreven. 

Toch zijn er ook aanzienlijke verschillen. In de 
eerste plaats is Den Uyl veel somberder, of beter: 
argwanender, over de verschuivingen die zich in de 
economische en politieke machtsverhoudingen 
hebben voorgedaan. Crosland acht het kapitalisme 
in Westeuropa al min of meer overwonnen; Den 
Uyl is daar lang niet zeker van. Het socialisme, zo 
constateert hij in de jaren vijftig herhaaldelijk, 
krijgt met conservatieve tegenwind te kampen. 
Achtergrond daarvan vormt het einde van de 
wederopbouw-fase. De 'spanning van het naoor
logse herstelwerk gaat wijken'; 'de periode waarin 
de oorlogs-ervaring en -herinnering het dragend 
vlak was van gemeenschappelijk handelen (loopt) 
ten einde.' 'De progressieve vloedgolf, die de oor
log bracht', schrijft hij in 1 9 .P, 'is reeds vervangen 
door de eb der reactie.' s 2 

Er is op zichzelf veel voor te zeggen, aldus Den 
Uyl in 196o, om het begrip kapitalisme niet meer te 
gebruiken. 'Intussen mag niet uit het oog worden 
verloren, dat zich in de tweede helft van de vijftiger 
jaren overal een scherpe reactie heeft gedemon
streerd tegen de verworvenheden van de wel
vaartsstaat. Deze reactie is ten dele gericht op her
stel van vooroorlogse verhoudingen, maar ken
merkt zich vooral door het verlangen de invloed 
van de overheid en de werknemersorganisaties 
terug te dringen.' Zonder een verdergaande sprei
ding van de welvaart en zonder democratisering 
van de grote ondernemingen, 'betekent het terug
dringen van de overheid onvermijdelijk een (ver
sterking) van de machtige economische concentra
ties en daarmee een herleving van de kapitalistische 
krachten in onze samenleving' .B 

Crosland en Den Uyl zijn het, zo lijkt het, over 
het te voeren beleid niet oneens, maar waarderen 
de context verschillend. De eerste ziet de samenle
ving steeds minder kapitalistisch worden, en vraagt 
in dat kader al aandacht voor de (sociaal-)liberale 
kritiek op een door de staat gecoördineerde econo
mie (de waarde van concurrentie, het oprukken van 
de 'subsidie-maatschappij'), terwijl Den Uyl de 
strijd nog lang niet gestreden acht en, alleen al om 

B· J.M. den Uyl, 'De economie in het 
nieuwe beginselprogramma van de 
PvdA', in: Inzicht en uitzicht, a.w., 
p. 1 o 2. Dit artikel verscheen oorspronke· 
lijk in: Socialisme &.Democratie, 1960, 
p. 2tt - 2t6 . 
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taktische redenen, het sociaal-liberalisme op af
stand houdt. Verschillen tussen Nederland en 
Engeland lijken bij Den Uyl's stellingname geen rol 
te spelen. Hij beschouwt Nederland als een nog 
altijd wat conservatiefland, gekenmerkt door 'ster
ke hiërarchische structuren' H. De situatie in 
Engeland is wel anders, maar niet veel beter. 
'Voorshands', schrijft hij in I 9.)9, 'biedt Engeland 
het tafereel van confrontatie tussen socialistische 
verworvenheden en een soepel conservatisme 
tegen een decor van feodale restanten en half-kapi
talistische machtsposities.' H 

De nieuwe sociale kwestie 

In dit licht wordt de felheid begrijpelijk waarmee 
Den Uyl bijvoorbeeld voor democratisering van 
grote ondernemingen pleit. Op het PvdA-congres 
van I 96 I kritiseert hij 'de voortdurende opeenho
ping van economische macht in het particuliere 
bedrijfsleven'. Sleutelposities van ons economisch 
leven dienen onder democratische controle te wor
den gebracht. 'De politiek van de grote onderne
mingen inzake winsten, dividenduitkeringen en 
prijzen is bepalend voor de speelruimte, die de con
sument en die aan gemeenschapsorganen wordt 
gelaten. ( ) Wat Philips doet, raakt ons allen . Ze 
dient daarom ook als een publiek instituut gecon
troleerd ( ) te worden.' s6 

Scepsis over het 'getemde' kapitalisme waarvan 
Engelse en Duitse revisionisten spreken, klinkt ook 
door in Den Uyl's beoordeling van het Godesberaer 

Proaramm. 
Gezien de 'onderhuidse strijd' die in de 

Westerse samenleving woedt over 'de mate en 
vooral de duurzaamheid van overheidsbemoeienis 
met het economisch en maatschappelijk leven', gaat 
wat hem betreft het nieuwe programma van de s P D 

teveel de liberale kant uit. 'Het hoeft geen betoog', 
schrijft hij in I 959, 'dat ik in deze situatie een aantal 
een aantal formuleringen in het ontwerpprogram
ma van de Duitse partij waarin de vrije markt en de 
concurrentie nadrukkelijk worden aangeprezen op 
zijn minst onvoorzichtig, want een miskenning van 
politieke grondtendenzen, vind.' S7 

In dezelfde lijn opereert Den Uyl op het PvdA-

congres van I959, dat het eigen ontwerp-beginsel
programma bespreekt. Strijdlustig betoogt hij dat, 
als politieke tegenstanders de PvdA verwijten de 
gemeenschapsinvloed op de economie te willen 
vergroten, ze de spijker op z'n kop slaan. 'Wanneer 
dat kan zonder ( ) socialisatie, zoveel te beter.' 
Maar wie meent dat de PvdA de socialisatie uit haar 
arsenaal heeft verwijderd, heeft bijzonder slecht 
gelezen. Den Uyl: 'Dat een aantal partijgenoten 
door hun ijver voor het behoud van de oude formu
le tot het misverstand hebben bijgedragen, behoort 
tot de ironie van de rol van de linkse richting in het 
socialisme.' sS 

In zijn verdediging van het ontwerp-beginsel
programma, dat hij als secretaris van de program
commissie heeft helpen opstellen, komt echter nog 
een heel andere overweging aan de orde. Het oude 
programma, aldus Den Uyl, eiste socialisatie onder 
alle omstandigheden. 'Nu stellen wij dat telkens de 
doeltreffendheid moet worden overwogen. Plan
matige ordening heeft misschien verdergaande 
socialisatie nodig, maar zij behoeft in de eerste 
plaats internationale ordening. En hoe kan socialisa
tie daaraan bijdragen? Dat is fundamenteler dan de 

socialisatie-kwestie.' S9 [mijn cursivering- P Kj 

Hier raken we een zeer belangrijk aspect van Den 
Uyl's denken. Hij betrekt niet alleen een genuan
ceerde middenpositie tussen degenen die meer en 
degenen die minder willen plannen en nationalise
ren. Hij verschuift het zwaartepunt nadrukkelijk 
van het nationale naar het internationale niveau, en 
maakt het nationale economisch beleid in laatste 
instantie ondergeschikt aan internationale econo
mische coördinatie. 

Twee overwegingen spelen daarbij een belang
rijke rol. In de eerste plaats hebben het dekolonisa
tieproces en de economische schaalvergroting het 
aanzien van de (wereld)economie veranderd. 'De 
onderlinge afhankelijkheid van landen en volken' 
schrijft Den Uyl in 'Om de kwaliteit van het 
bestaan', 'verdrong nationale vraagstukken veelal 
naar het tweede plan. Het slagen van de Europese 
integratie werd in belangrijke mate beslissend voor 
welvaartspeil en bestaanszekerheid van de bevol-

H · J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering' , a.w., p.SJ. 
H·J .M. den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme' , a.w., p.72o. 
s6.J .M. den Uyl, 'De volgende tien 
jaren', a,w., p.3S4-3Ss. 

S7 . J .M. den Uyl, 'Eigen en oneigen in 
socialistische economie', a.w., P·SS9· 
sS . J.M. den Uyl, 'De economie in het 
nieuwe beginselprogramma van de 
PvdA', a.w., p. 103. 

'Klap eens in je handjes. Indrukken van 
het zevende congres van de Partij van de 
Arbeid', in: Socialisme &J)emocratie, 

'9S9, P·734· 

S9· Geciteerd in: F.J.A. van Maanen, 
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kingen in de betrokken landen'. Internationale 
coördinatie acht hij ook daarom onmisbaar omdat 
de vrije markt, aan zichzelf overgelaten, allerminst 
een garantie biedt voor de voortgaande, hoge eco
nomische groei die ook hij wenselijk acht. Tegen 
overinvesteringen en economische terugval is de 
westerse wereld onvoldoende gewapend. 60 

Er zijn echter, in de tweede plaats, ook niet
economische redenen om naar internationale plan
ning te streven. De opkomende milieuproblema
tiek, die voor Den Uyl overigens geen enkele reden 
vormt om het streven naar maximale economische 
groei te matigen; en, met zeer hoge prioriteit, de 
noodzaak van een rechtvaardiger welvaartsverde
ling in de wereld. 'De hulp aan onderontwikkelde 
gebieden werd het sociale vraagstuk van deze tijd, 
oplosbaar slechts in het kader van een georganiseer
de wereldeconomie.' Voor internationale hulpver
lening, die Den Uyl mede in het kader van 'de 
krachtmeting tussen het communisme en de vrije 
wereld' plaatst, dient het voor die tijd (en voor 
onze tijd!) aanzienlijke bedrag van twee procent 
van het nationaal inkomen beschikbaar te worden 
gesteld. 61 

Daarnaast veronderstelt effectieve ontwikke
lingshulp de bereidheid tot aanpassing van de eco
nomische structuur van de geïndustrialiseerde lan
den zelf. Die zullen bereid moeten zijn om hun 
markten open te stellen voor de industriële produc
ten van de ontwikkelingslanden. Een daarop toege
sneden beleid, zo meent Den Uyl, is niet zo maar 
een aardige toevoeging aan het sociaal-democra
tisch program. 'In de wereldpolitieke verhoudin
gen wordt de waarde van de verworvenheden van 
de welvaartsstaten in de eerste plaats bepaald door 
de mate waarin deze verworvenheden dienstbaar 
kunnen worden gemaakt aan rechtvaardiger ver
houdingen in de wereld. '6 2 

Met deze benadering, waarin onder meer de 
invloed van J.Tinbergen doorklinkt63, lijkt Den 
Uyl de Plan-traditie van de jaren dertig een nieuwe, 

internationaal gerichte impuls te willen geven - en 
zo tevens het motto van 'de kwaliteit van het (eigen 
Hollandse c.q. Europese) bestaan' met dat van de 
solidariteit te willen verbinden. Hij bevindt zich in 
dit opzicht in de voorste linies van de West
europesesociaal-democratie - zeker in vergelijking 
met Crosland. Internationale vraagstukken komen, 
althans in The juture if socialism, nauwelijks aan de 
orde. De volle nadruk ligt, zoals de schrijver zelf 
schrijft, op 'binnenlandse vraagstukken'. Later gaat 
Crosland overigens meer aandacht aan de interna
tionale doelstellingen van de sociaal-democratie 
schenken. In het al genoemde s&.P-artikel uit I 959 
rekent hij internationale armoedebestrijding tot 
één van de 'belangrijke sociale doelstellingen ( ) die 
een links of socialistisch stempel dragen'. 64 

Blijft de sterke overeenkomst tussen Crosland en 
Den Uyl waar het om de culturele dimensie van het 
socialisme gaat. Laatstgenoemde spreekt in I 9 6 3 
van het streven naar 'een kleurrijker levenspatroon 
en een intensiever beleefde verantwoordelijkheid 
van enkeling en groep'; in I952 al, tastenderwijs, 
van 'ontplooüng, het woord raakt wat afgesleten, 
laat ik zeggen, de klank en kleur, de muziek en de 
bloemen van het bestaan.' Crosland is in The juture 

if socialism welsprekender. In de conclusie maakt hij 
zich sterk voor een socialistische beweging die de 
waarde van liberty and saiety in private life erkent en 
doorleeft (en daarin afstand neemt van de puritein
se traditie van de 'Fabians'). Persoonlijke vrijheid, 
geluk en culturele inspanning; het cultiveren van de 
vrije tijd, van schoonheid, gratie, vrolijkheid en 
spanning: ( ) wij willen niet het rijk van de over
vloed binnentreden, om vervolgens slechts tot de 
ontdekking te komen dat wij inmiddels de waarden 
zijn kwijtgeraakt die ons zouden kunnen leren hier
van te genieten. •6s 

Het genoemde s &.P-artikel van Crosland bouwt 
daar op voort en bevat een pleidooi voor concrete 
sociaal-culturele hervormingen, bijvoorbeeld op 

6o. J.M. den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', a.w., p. 116, 1 11'. 
61. J.M. den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', a.w., p. 1 16, 1 18. 
62. J.M. den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', a.w., p. 1 18. 

Socialisme &_Democratie, 1961, P·3S-42. 
Zie ook: H.Verwey-Jonker, 'De moti
vering van ons socialisme en de wel
vaart', in : Socialisme &._Democratie, 1960, 
p.nJ-Ho. 

terughoudend tegenover Europese poli
tieke en economische samenwerking 
blijven opstellen. 
6s . C.A.R.Crosland, 'The future of 
socialism ' , a.w .. De vertaling is van 
H.Blokland, Wegen naar vrijheid. 
Autonomie, emancipatie en cultuur in de 
Westerse wereld, Amsterdam/Meppel, 
1 99S,P·"· 

63. Vgl. bv. J.Tinbergen, 'De interna
tionale taak van de sociaal-democratie ' , 
in : Socialisme &_Democratie, 1957, p.84-
89; dez., 'De ontwikkeling van nationa
le naar internationale planning ' , in: 

64. Crosland spreekt daarbij echter, als 
burger van een land dat zich nog altijd 
een leidende wereldmacht waant, uit
sluitend over 'Engelands verhouding tot 
de onderontwikkelde landen in Azië en 
Afrika ' . Hij zal zich ook altijd zeer 
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het gebied van de zedelijkheidswetgeving. Willen 
dergelijke hervormingen gerealiseerd worden, dan 
is 'een voortdurende strijd nodig ()van de kant van 
ruim denkende en progressieve mensen. Men kan 
hierbij onmiddellijk denken aan de bestaande echt
scheidingswetten, het vergunningenstelsel, de pre
historische (en volstrekt onbillijke) abortuswetten, 
de verouderde straffen voor sexuele afwijkingen, 
de stompzinnige censuur op boeken en toneelstuk
ken, de nog bestaande beperkingen op de rechten 
van de vrouw'. Veel van deze wetten, aldus 
Crosland, moeten socialisten (door wier aderen 
altijd 'wat bloed van de anarchist en de libertijn' 
moet vloeien) in hoge mate tegen de borst stui
ten. 66 

Vergelijkbare passages zal men niet snel in het 
werk van Den Uyl aantreffen. Gedeeltelijk omdat 
veel van de betreffende wetgeving in Engeland aan
zienlijk achterlijker was (is) dan op het continent; 
maar voor een deel (in het conservatieve Nederland 
van de jaren vijftig viel ook nog wel wat te verbete
ren) ook omdat hij in dit opzicht van nature resp. 
afkomst behoedzamer was. Overigens schuift Den 
Uyllater enigszins in 'libertaire' richting op (zie bij
voorbeeld de strijd in het kabinet-Den Uyl over de 
abortuswetgeving) en zien we bij Crosland, curieus 
genoeg, een tegenovergestelde ontwikkeling. Hij 
blijft vasthouden aan progressieve belastingheffing 
annex uitbreiding van de collectieve sector, maar 
wenst zich verre te houden van Jalse traiJs als daar 
zijn (de uitspraak dateert van 1971): 'alienation, 
communication, participation, automation, dehu
manisation, decentralisation, the information 
network, student revolt, the generation gap or 
even Women's Lib'.67 

De rol van de overheid 
Den Uyl, zo vat ik het voorgaande samen, kan gere
kend worden tot de 'revisionisten' die de West
europese sociaal-democratie in de jaren vijftig op 
een pragmatischer spoor zetten. Het streven naar 
socialisatie van de economie verdwijnt definitief 
naar de achtergrond; de gemengde economie 
('markt voor zover mogelijk, planning voor zover 
noodzakelijk') wordt tot praktisch ideaal verheven. 

Maar dat revisionisme neemt bij Den Uyl eigen-

66. C.A.R.Crosland, 'De socialistische 
partijen en de toekomst', a.w., p. 6 3 2. 

67. D.Marquand, 'Tony Crosland: the 
progressive as loyal;st', in: The prooressive 
dilemma. From Lloyd Georae to Kinnock, 

zinnige, betrekkelijk radikale trekken aan. Hij blijft 
veel nadruk leggen op (internationale) sturing van 
de economie; hij acht in eigen land de strijd tegen 
inkomens- en machtsongelijkheid nog allerminst 
gewonnen; en hij waarschuwt, in de traditie van het 
cultuursocialisme, tegen overaccentuering van de 
particuliere consumptie. Zijn artikelen uit de jaren 
vijftig vormen aanzetten voor een nieuw sociaal
democratisch programma, dat, met zijn 'mix' van 
belangenstrijd en sociaal-culturele vernieuwing, 
kiezers met uiteenlopende achtergrond aan de 
Partij van de Arbeid wil binden. Dat programma zal 
uitgewerkt en toegespitst worden in het was-rap
port 'Om de kwaliteit van het bestaan' ( 1963). En 
het zal Den Uyl in zijn carrière als politicus, tot en 
met het kabinet waaraan hij zijn naam gaf, blijven 
vergezellen. 

Het revisionisme van Den Uyl draagt bij dat 
alles uiteraard de sporen van de Nederlandse 
omstandigheden. Die van een partij die al in de 
jaren dertig de stap van arbeiders- naar volkspartij 
maakt; die na de oorlog de strijd om een sturende 
rol van de overheid op economische gebied (PBO, 

Planbureau) verliest, maar daarna wel aanzienlijke 
successen boekte bij de opbouw van de sociale wel
vaartsstaat in ons land; en die desondanks, aan het 
eind van de jaren vijftig, dezelfde positie verwerft 
als vrijwel alle andere sociaal-democratische partij
en in Westeuropa: die van oppositiepartij. In een 
beschouwing over de uitslag van de Kamerver
kiezingen in 19S9 schrijft Den Uyl: 'Als partij, die 
vorm heeft te geven aan verlangens en behoeften, 
die in een zo sterk veranderde samenleving nog 
nauwelijks door het oppervlak zijn heengebroken, 
heeft zij een heroriëntering nodig, waarvan het te 
bezien staat of die volvoerd kan worden bij onon
derbroken deelneming in de regering. •68 

Den Uyl's artikelen uit de jaren vijftig laten zich 
wat dat betreft ook lezen als een stille polemiek met 
degene die aan de hier beschreven debatten niet of 
nauwelijks deelneemt en die ook door Den Uyl zelf 
eigenlijk nooit genoemd wordt: W. Drees. 

Eén opvallende constante in Den Uyl's denken ver
dient, ter afsluiting van dit artikel, nog nadere aan
dacht: de grote nadruk die hij op de sturende en 

London, '99'·P·'74· 
68. J.M. den Uyl, 'Kanttekenjngen bij de 
verkiezingsuitslag', in: Socialisme&.. 
Democratie, '9.1"9, p .2 I0-2I 1. 
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stuwende rol van de overheid legt. 'De wet is de 
moeder van de vrijheid', zegt hij de Engelse socia
list Tawney nogal eens na. 69 Een terugtred van de 
overheid zou de verworvenheden van de 'sociale 
welvaartsstaat' weer op het spel zetten. Maar voor 
Den Uyl is een krachtig, activistisch optredende 
overheid veel meer dan een moreel gebod; ze hangt 
onverbrekelijk samen met de sterk toegenomen 
complexiteit van de industriële samenleving. De 
vraag is niet zozeer óf de overheid de maatschappe
lijke ontwikkeling verregaand mag beïnvloeden, 
maar op welke wijze en in welke richting ze die 
invloed aanwendt; in democratische dan wel in 
totalitaire richting. 

'Voor het socialisme', schrijft Den Uyl in I 9.)9, 
'is planning niet een tijdelijk hulpmiddel in een 
maatschappelijke overgangsfase ( ) Planning is voor 
ons een nog in de kinderschoenen staande techniek 
ten dienste van een maatschappelijke bestuurskun
de, die de weerspiegeling is van de onderlinge ver
wevenheid en verbondenheid van menselijk leven 
in de aera van de tweede industriële revolutie.' 
'Diepe kloven' scheiden in dit opzicht, bij alle 
betrekkelijke consensus op korte termijn, socialis
ten en niet-socialisten. De laatsten beschouwen 
planning als 'een concessie aan socialistische opvat
tingen waar men zo snel mogelijk weer onderuit 
wil'. Den Uyl onderscheidt daarbij overigens 'ver
schillende variëteiten', inclusief een vooruitstre
vend liberalisme 'dat de planning als blijvend ele
ment erkent, en er alleen vanaf probeert te knabbe
len'.70 

Planning voor vrijheid; planning als noodzaak en 
wenselijkheid om 'in een door technische en massa
le processen bepaalde techniek en economie de 
materiële vrijheid voor enkeling en gemeenschap te 
kunnen verwerkelijken'7 1

: het is, vanaf 'De weg 
naar vrijheid', Den Uyl's adagium geweest- en hij 
heeft het nooit meer losgelaten. Dat hij daarbij de 
maakbaarheid van de samenleving overschatte7 2 , 

wil niet zeggen dat hij geen oog had voor de gevaren 
en dilemma's van vergaande overheidsinterventie. 

'Het samengaan van democratie en doeltreffend
heid', zegt hij op het PvdA-congres dat 'De weg 
naar vrijheid' aanvaardt, 'zal voor onze kindskinde
ren een niet minder groot probleem zijn dan voor 
ons. '73 In hetzelfde verband moet ook zijn streven 
naar spreiding van macht en sociale mobiliteit 
gezien worden. Ze helpen zijns inziens te voorko
men dat de staat zich tot bedreiging in plaats van tot 
steun van de vrijheid ontwikkelt. 

Den Uyl's denken over de overheid is onmisken
baar beïnvloed door de Duits-Engelse socioloog 
(van Hongaarse origine) Karl Mannlleim. Mann
heim publiceerde vóór de oorlog onder meer 
Ideologie and Utopia (I 936) en Mensch und Gesellschcift 

im Zeitalter des Umbaus (later uitgebreid en vertaald 
als Man in an a ge tf reconstruction - I 940). Direct na 
I 94.) verwierf hij faam met het in Man and society 

ontwikkelde begrip planning jor jreedom, zowel 
gericht tegen de totalitaire planning in fascistische 
en communistische staten als tegen de door Hayek 
en andere liberalen veronderstelde tegenstelling 
tussen vrijheid en democratie enerzijds, en activis
tisch overheidsoptreden anderzijds. 

De weg naar vrijheid weerspreekt, tot in de titel, 
Hayek' s analyse in The raad to seifdom (I 944) en 
leunt daarbij in aanzienlijke mate op Mannlleim 's 
redenering. '(Men moet) duidelijk uitspreken', 
aldus een centrale passage uit het PvdA-rapport, 
'dat naar socialistisch inzicht het alternatief tussen 
geleide economie en vrije economie, tussen plan
matig beleid en het spel van vrije maatschappelijke 
krachten, geen reëel alternatief meer is, maar dat 
de wereld in feite voor de keuze staat tussen een 
planning tot vrijheid en een planning tot slaver
nij. '74 Ook het begrip 'fundamentele democratise
ring', waarmee Den Uyl in I 95'7 het streven naar 
kansengelijkheid, spreiding van macht en grotere 
bestuurlijke en maatschappelijke transparantie aan
duidde, is rechtstreeks aan Mannlleim ontleend. 

Den Uylliet daarbij nogal eens bronvermeldin
gen achterwege, maar heeft zich van de betekenis 

69. R.H.Tawney, 'Sociale democratie in 
Engeland', in: Socialisme &..Democratie, 
1959, p.76.; J.M. den Uyl, 'Marxisme 
anno 19 S9', in: Inzicht en uitzicht, a.w., 
p.96. Dit artikel verscheen oorspronke
lijk in: Socialisme &..Democratie, 19 59, 
p.474-483. 

71. J .M. den Uyl, 'Liberalisme en socia
lisme als politieke bewegingen', in: 

reageerde kritisch op deze stellingname 
in: J.M. den Uyl, 'Negentig jaar sociaal
democratie', in: Socialisme &..Democratie, 
1984, p.2J3. 

70. J.M. den Uyl, 'Eigen en oneigen in 
socialistische economie', in: Socialisme&.. 
Democratie, 1959, P·S70. 

Inzicht en uitzicht, a.w., p.69. Deze bij
drage verscheen eerder in W. Banning 
e.a., Liberalisme en socialisme. Drie inlei
dinoen, Amsterdam, 1956. 
7 2. Zie voor een kritiek op het sociaal
democratisch staats- en democratiebe
grip: P.Kalma, De illusie van de 'democra
tische staat ' , Deventer, 1982 . Den Uyl 

73· J .M. den Uyl, 'De maatschappelijke 
orde in socialistisch perspectief, a.w., 
p.20. 
74· De wen naar vrijheid. Een socialistisch 
perspectiif, Amsterdam, 1951, p. 13 -14. 
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van Mannheim 's werk, ook voor hemzelf, weldege
lijk publiekelijk rekenschap gegeven. 'Het is het 
levenswerk van een figuur als Karl Mannheim 
geweest', schreefhij in I95I, 'dat hij met niet
aflatende scherpzinnigheid en geestkracht heeft 
laten zien hoe de mensheid bij de totaal nieuwe 
technisch-economische structuur waarop onze 
maatschappij is komen te berusten, alleen de vrij
heid en de verantwoordelijkheid van de mens zal 
kunnen redden wanneer ze moedig bereid is de 
vraagstukken van de vermaatschappelijking van het 
economisch leven, van de toegenomen macht van 
de staat, van het optreden van kolossale apparaten 
en instellingen, dóór te denken en planmatig de 
vrijheid te ordenen. '7S 

Toch wijken Den Uyl's opvattingen in andere 
opzichten sterk van die van Mannheim af. De laatste 
hanteert een nogal elitair planningsbegrip, waarin 
professionele planners de hoofdrol vervullen; later 
krijgt zijn denken zelfs uitgesproken cultuurpessi
mistische trekken, getuige zijn kritiek - bijvoor
beeld in Diaanosis tf our time (I 94 3) - op de 'mas
sademocratie' met haar emoties en driften. Bij Den 
Uyl daarentegen is planning eerst en vooral instru
ment ten dienste van democratische politiek. 
Daarbij legt hij voortdurend nadruk op het demo
cratisch tekort in Nederland en andere Westeuro
pese landen. Hij waarschuwt tegen oligarchische 
tendensen, bijvoorbeeld als gevolg van de concen
tratie van kapitaal, en tegen uitholling van de parle
mentaire democratie. 

Ook staat Den Uyl's opvatting van politiek, 
anders dan die van Mannheim en van veel andere 
'planners', in het teken van de ontwikkeling (én 
overbrugging) van maatschappelijke conflicten. In 
de jaren tachtig zal hij politiek omschrijven als de 
sfeer waarin 'belangen (worden) aangevochten, 
vaak met fatsoenlijke, soms met onfatsoenlijke mid
delen'. In de politiek 'hopen zich spanningen op, 
die meestal onverwacht tot uitbarsting komen. 
Daarin wordt onrecht aangericht en recht gedaan. 
Daarin wordt strijd geleverd, gewonnen en verlo
ren ()Daarin gelden 'links' en 'rechts' ()als her
kenningspunten waar massa's zich verzamelen.' 
Politiek draait niet alleen om fraai geformuleerde 

7S· J.M. den Uyl, 'Reveil van de be
houdzucht', a.w., p.4o9 . 
76. J.M . den Uyl, 'Een toekomstverken
ning', in: dez., De toekomst onder oaen. 

(partij)politieke visies, maar 'ook en vooral (om) 
die momenten in de toekomst waarin de koppeling 
van belang en idee, van verwachting en teleurstel
ling mensen in beweging zet, revoluties ontketent 
en de maatschappij verandert. '76 

Dat was geen buiging voor het wat roeriger poli
tieke klimaat van die dagen. Het was een definitie 
van politiek die al uit Den Uyl's artikelen uit de 
vroege jaren vijftig te destilleren valt - vanaf zijn 
tirade tegen de 'eb van de reactie' die op 'de 
progressieve vloedgolf, die de oorlog bracht' was 
gevolgd. Politiek was voor Den Uyl: het ontmaske
ren van particuliere belangen die achter verheven 
idealen schuilgaan. Politiek was voor hem: het ver
mogen om een sociaal- en/ of cultuurkritische 
gezindheid om te zetten in concrete idee- en 
machtsvorming. Inderdaad: 'In de politiek, dus in 
het proces van machtsvorming (dient) zij vertaald 
te worden in termen van omvorming van maat
schappelijke instellingen en van bestuurlijke orde
ning om ter zake te zijn.' 

Ijswater en brandend idealisme 

Deze conflict-georiënteerde opvatting van politiek 
wordt bij Den Uyl aangevuld en ingeperkt door het 
besef dat politiek, dwars door alle belangen- en 
ideeënstrijd heen, in de eerste plaats kiezen bete
kent; prioriteiten stellen, met alle pijnlijke kanten 
van dien. Die keuzeproblematiek komt, uiteraard, 
aan de orde in Den Uyl's talrijke pleidooien voor 
een beter evenwicht tussen particuliere en publieke 
bestedingen. Maar het scherpst heeft hij zijn stand
punt verwoord op een internationale conferentie 
over de toekomst van het socialisme, die de WBS in 
I 96o organiseerde. Ideologieën en beginselen zijn 
belangrijk, zei hij daar, maar ze benemen vaak het 
zicht op de belangrijkste taak van een politieke par
tij, namelijk om tussen conflicterende doelstellin
gen (ook binnen het eigen programma) te kiezen. 
Dat zijn vaak uiterst pijnlijke keuzes. Hongarije, 
aldus Den Uyl, waren we in I956 graag te hulp 
gekomen toen de Sovjet Unie het land binnenviel. 
Maar het gevaar van een atoomoorlog deed het 
Westen anders beslissen. Ontwikkelingshulp ver
laagt het sterftecijfer in ontwikkelingslanden, maar 
verhoogt (daardoor) wellicht het aantal hongeren-

Beschouwinnen over socialisme, economie en 
economische politiek, Amsterdam, 1986, 
p.J3 · 34· Dit artikel verscheen oorspron
kelijk in Spil, oktober 1984. 
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den . En zo zijn er veel meer voorbeelden . 
Den Uyl: 'Ik ben er hier niet op uit om bran

dend idealisme met ijswater te overgieten. Ik wil 
alleen duidelijk maken dat er bij elke stap die we 
zetten gekozen moet worden.' En die keuzes maakt 
de sociaal-democratie. 'Tijdens de Korea-crisis 
kozen socialistische partijen voor een verhoging van 
de defensiebegroting, ten koste van koopkrachtver
hoging. De socialistische partijen in de Europese 
gemeenschap stellen verdere samenwerking in 
Europa boven het handhaven van een nationaal 
planningsinstrumentarium, hoe belangrijk dat ook 
is. De (Franse) SFIO liet, met haar steun aan De 
Gaulle, de toekomst van Algerije zwaarder wegen 
dan het belang bij een beter sociaal beleid in 
Frankrijk zelf. ( ) Prioriteiten zijn het alfa en omega 
(the reliaion) van de politiek. '77 

Als het politieke denken van 1 .M. den Uyl 'radi
kaal' genoemd kan worden, dan is het vooral in 

deze zin. Hij is niet de man van de utopische verge
zichten, die immers verwachtingen wekken die niet 
waargemaakt kunnen worden - en intussen dek
king geven aan politiek opportunisme. Hij heeft 
weinig op met revolutionair ongeduld, dat twee 
keer zoveel wil als praktisch mogelijk is, en zo juist 
minder resultaat boekt. Radikaal is Den Uyl in het 
besef dat er in de politiek aan harde, vaak tragische 
keuzes niet te ontkomen valt. Dat er voor die keu
zes, op basis van heldere, toetsbare beginselen, 
steun moet worden geworven; dat er publiekelijk 
(en niet alleen bij verkiezingen) verantwoording 
voor moet worden afgelegd. En dat het openlijke, 
maar vreedzame conflict dat daaruit voortvloeit, de 
democratie versterkt - en op den duur helpt over
leven. 

Tien jaar geleden, in december 1987, overleed 
1 .M.den Uyl. Wat zou het mooi zijn om te kunnen 
zeggen: zijn gedachtengoed leeft voort. 

77 · J .M. den Uyl, 'Introduction', in: 
Orientation (part r), a.w., p. 1 1; dez., 
'Conclusion', in: Orientation (part 11), 
a.w., Amsterdam, 1960 , p .6o . 
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Turkije 

Turkije hoort nergens bij. 
Turkije is een beetje 
Europa en een beetje Azië, 
het is het allebei. Het ligt 
op de grens . Maar mis
schien is dat wel het nood
lot van elk volk, dat zich in 
de loop der geschiedenis 

en Europa 
Zin en onzin van 

geschiedenis en 

godsdienst 

het meer of minder 
Europese karakter van 
Turkije heeft, heeft het 
automatisch over het 
Europese karakter van 
Europa zelf. Want wat is 
Europa? Misschien wordt 
het eindelijk tijd, dat we 

rondom Byzantium-Con
stantinopel-Istanbul heeft 
genesteld. Deze stad ver
vult immers van oudsher 
een brugfunctie tussen het 
Westen en het Oosten, 
waarbij de brug alleen wel 

THOMAS H. VON DER DUNK 
het daar eens over hebben. 

Als we ons tot het puur 
geografische criterium be
perken, zijn wij natuurlijk 
snel klaar. Dan ligt, zoals 
iedereen op school heeft 

Cultuurhistoricus. Als post-doc onderzoeker 

van het Huizinga Instituut verbonden 

aan de Universiteit Utrecht 

vaak naar de westelijke zijde is opgehaald. Maar 
Turkije wil zo graag. En Europa wil nu plotseling 
niet, want daarvoor is er te veel met Turkije mis. 
Het contact tussen Turkije en Europa heeft, inclu
sief de begeerde trouwfoto op de recente 
Amsterdamse top, de laatste tijd veel weg van een 
opdringerig afgegeven liefdesverklaring die na 
resolute afwijzing wegens stalking eindigt in een 
straatverbod. Romeo maakt steeds heftiger avances 
aan het adres van Julia, maar die heeft nu even 
andere dingen aan haar hoofd . Als Julia niet oppast, 
zo dreigt en dreint Romeo vervolgens, dan kiest hij 
voor een Oosterse schone, en heeft Julia voor eeu
wig spijt. 

Het is daarom, gezien deze tweeslachtige hou
ding van Ankara, zowel begrijpelijk als merkwaar
dig, dat de laatste tijd door veel politici van linkse 
snit betoogd wordt dat Turkije deel moet gaan uit
maken van de Europese Unie . Het is begrijpelijk, 
omdat Turkije een belangrijk land is en een strategi
sche positie inneemt zodat men het niet graag in het 
verkeerde kamp zou zien afglijden. Het is echter 
ook q~.erkwaardig, omdat men, juist om die reden, 
de ogen sluit voor de tegelijk bijna onoverkomelij
ke politieke en mentale barrières die er tussen 
Turkije en Europa bestaan, en men zelfs verkon
digt, dat Turkije 'vanzelfsprekend' bij Europa 
hoort. Nu, vanzelfsprekend is dat niet. Wie het over 

geleerd, de grens van 
Europa bij de Kaukasus en de Bosporus, en hoort 
Turkije er niet bij, afgezien van dat kleine driehoek
je in het uiterste noordwesten en de helft van 
Istanbul dan. De rest staat niet voor niets al sinds de 
klassieke Oudheid als Klein-Azië op de kaart. 

Maar als de grenzen van Europa niet bepaald 
worden door de grillen van de fysische geografie 
alleen, waardoor dan wel? Daarmee komen we bij 
een angstvallig omzeild punt. Als de Unie immers 
meer wil zijn dan een gemeenschappelijke markt -
en dat zou zij tenminste behoren te zijn - kan men 
om het culturele en mentale aspect niet heen. Dat is 
dan wezenlijk. Als immers een strategische ligging 
en een moderne economie met winstgevende afzet
marktperspectieven voldoende zou zijn, waarom 
openen we de Unie dan niet ook voor Israël en 
Japan? Toegegeven, mentaliteit en cultuur laten 
zich minder makkelijk in cijfers vangen dan de 
voorwaarden voor de E M u, maar alles wat op deze 
wereld wezenlijk is, past niet in een begrotingsta
beL Daarom is het juist wezenlijk. 

Niet tellen maar denken 

Daar ligt voor de vele rekenwonders die de Neder
landse politiek domineren, tot Kok en Zalm toe, 
natuurlijk een fors probleem, en als er eens niet 
geteld maar gedacht moet worden, gaat het snel 
mis. Uit de losse pols wordt dan met het verleden 
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gejongleerd. Als men echter historische argumen
ten gebruikt, moeten die natuurlijk wel kloppen. 
Het is daarom nodig om enige misverstanden recht 
te zetten, welke mede door het Eurofiele deel van 
het Turkse establishment op elegante wijze de 
wereld in geholpen zijn om zich van een plaatsje 
binnen de Unie te verzekeren, recent nog op een 
door de Eurofractie van de PvdA georganiseerde 
discussiedag. Misverstanden, die onvoldoende 
weersproken zijn, omdat ons collectieve nationale 
geheugen niet veel verder terugreikt dan de meida
gen van 1940, en in protestantse kring tot de Op
stand - letwel: dievan 1568, nietdievan 1968. 

De aeboorte van Europa 
Zo is er het argument, dat Europa zo'n beetje in de 
Aegeïsche Zee zou zijn ontstaan. Deze geromanti
seerde geschiedsvisie, al sinds jaar en dag via onze 
gymnasia verspreid, is gebaseerd op een handvol 
filosofen, die de cohorten slaven gemakshalve ver
geten. Zij levert vandaag de dag natuurlijk veel in
spiratie voor zomerse zeiltochten van Leidse burge
meesters op zoek naar het echte Ithaca van 
Odysseus, maar houdt toch geen stand. Om te 
beginnen hebben de huidige Grieken evenveel met 
Plato en Aristoteles gemeen, als de huidige bewo
ners van Egypte met de bouwers van de piramiden. 
En ten tweede kan men de culturele bakermat van 
Europa met even veel recht zoeken in het land van 
Moses en koning Salomo. Veel van ons stelsel van 
normen en waarden stamt uit die contreien. Er 
gebeurden daar namelijk zo'n tweeduizend jaar 
geleden een paar interessante dingen, ook al is dat 
door sociaal-democraten als goede materialisten in 
de geest van Marx een beetje verdrongen. Althans: 
er zijn al zo'n tweeduizend jaar lang heel veel men
sen, die tenminste aeloven dat daar tweeduizend jaar 
geleden iets interessants is gebeur.d, en ook dat is, 
zoals dat zo mooi heet, een politiek feit. 

Eén en ander heeft althans geleid tot het Europa 
zoals we dat nu kennen. Toch zal niemand 
Jerusalem als een Europese stad beschouwen, en 
moeten wij ook nu maar niet opnieuw overgaan tot 
de verovering van het Heilige Land. Voor een even
tueel meedoen van Turkije is de rol van de toenma
lige bewoners van zijn huidige grondgebied dus 
eveneens niet relevant. Bovendien was Europa oor
spronkelijk slechts een zuiver topografisch begrip; 
als 'geestelijk concept' stamt het pas uit de Middel
eeuwen. De Grieken en Romeinen dachten in geo
politiek opzicht maritiem, niet continentaal. Zij 

beschouwden de Middellandse Zee als het middel
punt van hun wereld, en de landen eromheen 
behoorden min of meer tot één en dezelfde civilisa
tie, reikend van de Alpen tot de Nijl. 

Dit, en dat is essentieel, verandert geheel met 
de Arabische inval in het midden van de zevende 
eeuw. Dan wordt de bestaande culturele eenheid 
doorbroken, en dat betekent het definitieve einde 
van het tijdvak dat wij kennen als de Oudheid. 
Vanaf dat moment is de ene wereld rond de 
Middellandse Zee cultureel in tweeën gespleten, en 
staan twee werelden tegenover elkaar: een Christe
lijke op de noordelijke en een Islamitische op de 
zuidelijke oever. Pas op dat moment begint zoiets 
als een Europa te ontstaan dat meer is dan een geo
grafische entiteit, en dat zichzelf als een Christelijk 
Avondland begrijpt, in reactie en afweer op de toen 
gevoelde bedreiging van de zijde van de Islam. Het 
is dus erg jammer voor iedereen in de PvdA, maar 
in historisch opzicht heeft Kohl daarmee dus gewoon 
gelijk. 

De eerste man die dit Christelijke concept in 
zekere zin formuleerde en tot grondslag van zijn 
politiek maakte, was Karel de Grote. Als geboorte
dag van Europa mag men dan ook de 25ste decem
ber van het jaar 8oo beschouwen, als hij - niet toe
vallig op die dag en in dat jaar - in Aken tot keizer 
wordt gekroond. Nu is er met Karel de Grote 
ongetwijfeld in linkse ogen van alles mis. Hij was 
katholiek - alhoewel hij dat zelf nooit zo genoemd 
zou hebben - en een democraat was hij ook al niet. 
Zijn ideeën, en vooral die van veel van zijn opvol
gers, hadden nogal wat met zaken als de Kerk, een 
Heilig Rijk, de Duitse Oostkolonisatie en een reeks 
van Kruistochten van doen. Met de nodige 
Teutoonse expansiezucht, culturele superioriteits
gevoelens en religieuze zendingsdrang dus, om het 
in hedendaagse termen te gieten, zodat hij op som
migen wel zal overkomen als een kruising van 
Richard Wagner, Frits Bolkestein en dominee 
Dorenbos. Dat maakt hem voor politiek correcte 
Nederlanders natuurlijk tot een verdachte figuur. 
Maar hij dacht wel voor het eerst in Europese ter
men, ook al zou hij ook dát zelf niet zo hebben 
genoemd. 

Als men het dan wél zo gaat noemen, zijn we 
een paar eeuwen verder, namelijk bij de vroegste 
humanisten. Voor de dichter Dan te bestond Europa 
uit Frankrijk, Duitsland en Italië. Petrarca, enige 
generaties later, voegde daar Spanje, Engeland en 
de Slavische landen aan toe, de laatste ongetwijfeld 
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in samenhang met de positie van 'Europese' hoofd
stad die Praag indertijd innam. Turkije kwam in zijn 
Europa niet voor. Turkije bestond toen nog niet. 
Turkije hoort nergens bij, want het kwam er pas 
later bij. Op het moment dat de Turken aan de his
torische horizon van het Middellandse Zeegebied 
verschenen, viel dit al bijna zeven eeuwen in twee 
delen uiteen, en hadden zich de verhoudingen tus
sen en binnen de Europese en Arabische wereld 
reeds in hoge mate uitgekristalliseerd. Europa be
stond toen al als een culturele eenheid met een 
eigen, in hoge mate religieus gefundeerde, identi
teit. Dit gegeven heeft de permanent tweeslachtige 
positie van de Turken sindsdien tot in de kern 
bepaald. De Turken wrongen zich, komend uit 
Centraal-Azië, op de grens van Oost en West tus
sen beiden in, en werden vervolgens door geen van 
beiden als een volwaardig deel van henzelf geaccep
teerd. Niet door de onderworpen Arabieren, die 
zichzelf als de ware erfgenamen van Mohammed en 
de eerste kaliefen bleven beschouwen, en de sultan 
min of meer als de usurpator van het geestelijk en 
wereldlijk leiderschap over een immens gebied dat 
zich van Córdoba tot Samarkand uitstrekte. En niet 
door de Europeanen, voor wie diezelfde sultan alle 
eeuwen door de aanvoerder bleef van een vijandig 
geloof. Dat verborg deze zelf ook geenszins, want 
het vuur van de heilige oorlog brandde aan beide 
kanten, ook al deed dit aan het bestaan van contac
ten, soms intensieve contacten, weinig af. 

Om uit deze contacten te concluderen, dat 
Turkije dus altijd bij Europa heeft behoord, is ech
ter onjuist. Het heeft er nooit bijgehoord, het heeft 
er altijd bijgehanaen. Men kon weliswaar niet om 
het Ottomaanse Rijk heen, daarvoor was het hon
derden jaren lang te machtig en lag het te dichtbij. 
Maar een volwaardige partner werd het nooit; niet 
op de vredesconferentie van Münster in 1 648, niet 
in Utrecht en Rastatt in 1713/14, niet in Wenen in 
1 8 1 5". En bij de herverkaveling van de Balkan van 
1878 in Berlijn en vanhet Midden-Oosten van 1919 
in Parijs was het al zo verzwakt dat er gewoon door 
anderen over werd beslist. 

Wat de verhouding tussen Europa en Turkije tot 
een bijzondere maakt is, dat het Osmaanse Rijk de 
enige niet-Christelijke politieke en culturele groot
macht is geweest die in de tijd van de Europese 
expansie na 1 soo intensief met de Europeanen in 
contact is gekomen in hun hoedanigheid van buren, 
en niet in hun rol van kolonisatoren. Het was daar
mee tevens de enige niet-Europese grootmacht die 

omgekeerd ook een bedreiging voor de Europese 
grootmachten zélf vormde. Voorts waren de twee 
belangrijkste Europese buren, Oostenrijk en Rus
land, geen maritieme staten. Dat heeft de relaties 
vergaand bepaald. Het betekent namelijk, dat de 
Europeanen, toen zij de Turkse macht op de Balkan 
terugdrongen, niet kwamen als vreemde verove
raars van overzee die zélf onkwetsbaar waren. Het 
betekende ook, dat er altijd een kans was, dat de 
Turken weer terug zouden slaan, en de Europeanen 
thuis in het defensief zouden drukken. De sultan 
kon een Europese koning in beginsel evenzeer in 
het hart raken, als deze hem . Noch de keizer van 
China, noch de grootmogol van India heeft daaren
tegen ooit zoals de Turken in 15"29 en 1683 de 
Habsburgers in hun eigen paleistuin bedreigd. Dat 
maakte hen, anders dan alle andere buiteneuropese 
machten, lange tijd tot een niet te negeren mede
speler in het Europese politieke spel, al was het 
maar als nuttige bondgenoot ter handhaving van het 
machtsevenwicht. Het leidde ook tot relatief inten
sieve diplomatieke, zowel als tal van commerciële 
en culturele contacten over en weer. 

Tot een volwaardig 'stemhebbend' lid in het 
Europese concert der machten maakte dit de 
Turken evenwel niet. Aanvankelijk golden zij als 
een groot gevaar, daarna als een dankbare prooi. 
Ondanks zwakke pogingen om zich na de Val van 
Constantinopel in IH 3 als opvolger van de 
Byzantijnse keizers te presenteren, bleef de sultan 
voor de Europese vorsten een ongelovige paria, en 
de grootvorst van Moskou, niet de Grote Turk 
heette voortaan de Czar. Die tsaar was overigens 
eeuwenlang eveneens een outsider in de Europese 
politiek. Dat tal van die vrome vorsten tegelijker
tijd rustig regelmatig met die ongelovige sultan 
gepacteerd hebben wanneer dit in hun onderlinge 
vetes zo uitkwam, doet daar niets aan af. Het waren 
namelijk vooral de Fransen die dit deden, en die 
maken in hun buitenlandse politiek al eeuwen lang 
een principieel onderscheid tussen hoogdravende 
principes en opportunistische praktijk. Dat is overi
gens een ander thema, waaraan in Nederland even
eens te weinig aandacht wordt besteed. 

Het moderne Turkije 
Met andere woorden: als men Turkije de Unie in 
wil praten, dan moet men het niet met dergelijke 
historische argumenten doen, want die deugen van 
geen kanten. Dat brengt mij op het heden, op de 
situatie, zoals die in deze eeuw tengevolge van de 
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hervormingen van Kemal Atatürk is ontstaan. 
Atatürk en zijn opvolgers hebben getracht een 
Europese ontwikkeling van vijfhonderd jaar - renais
sance, reformatie, verlichting, democratie - in vijf
tig jaar te comprimeren . Dat gaat niet. Dat is dan 
ook niet gelukt. Natuurlijk zijn er de nodige 
moderne instituties uit de grond gestampt, en ook 
uiterlijk leek het er soms wel op alsof het 
Nederlandse maakbaarheidsideaal van de jaren 
zeventig in het Anatolische hoogland werd gereali
seerd. Een president en een parlement, scheiding 
van kerk en staat, een westers alfabet, alles in 19 2 3 

vanuit het niets - wat wil men nog meer? 
Het is kenmerkend voor het sterk legalistische 

denken in sociaal-democratische kring, dat men 
meent dat de vorm ook vanzelfde inhoud bepaalt. 
Wij denken te veel in regels, en te weinig in men
sen. Daarmee hangt ook de misvatting samen, dat 
Turkije, als het maar economisch wat meer ontwik
keld zou zijn, en als het maar de mensenrechten zou 
respecteren, en als het maar zijn seculiere staats
vorm zou behouden, evengoed in de Europese Unie 
zou passen als Luxemburg. Onbewust speelt hier 
nog de marxistische denkwijze mee, dat de boven
bouw - lees cultuur in de brede zin des woords -
een min of meer automatische resultante zou vor
men van de ontwikkelingen in de onderbouw, de 
economie. Dat als we dus hetzelfde gaan verdienen, 
we ook hetzelfde gaan doen, en dat als we hetzelfde 
gaan doen we ook hetzelfde gaan denken. Daarmee 
miskent men de vrij autonome ontwikkeling van 
cultuur en mentaliteit, die zich niet in inkomenssta
tistieken laat vangen. Christen-democraten hebben 
dat vanouds altijd wat beter begrepen dan wij . 
Reeds het feit, dat Nederlanders niets ergers kan 
overkomen dan om in het buitenland voor Duitsers 
te worden versleten, illustreert afdoende, dat grote 
gemeenschappelijke economische belangen niet 
meteen in een gevoel van grote geestverwantschap 
hoeven uit te monden. Misschien in de toekomst 
dus toch een beetje meer Hegel, en een beetje min
der Marx! 

Dat brengt mij uiteraard op het punt van de reli
gie. Het is uit de Pavlovreacties op de plompe wijze 
waarop Bolkestein dit thema te berde heeft ge
bracht wel duidelijk: hier raken we aan een links 
taboe. We hebben immers godsdienstvrijheid, en 
met godsdienstijver hebben sociaal-democraten van 
nature terecht weinig op. Een loffelijk uitgangs
punt, alleen is dat veel te simpel. 
Allereerst even de kwestie van de ontijdigheid. 

Bolkestein zou de discussie, als zo vaak, op het foute 
moment zijn gestart. Maar zoiets komt altijd op het 
foute moment, omdat wij er niet zélf op een beter 
moment mee komen. Wij dansen om alle pijnlijke 
punten heen als een kat om de hete brij, en dit alles 
onder het motto 'geen slapende honden wakker 
maken' ; 'zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet'; 
en nog zo wat fraaie volkswijsheden meer. En dan 
komt het moment dat de kwestie plots urgent 
wordt, en dat is meestal een ongelegen moment. 
En dan komt het al snel ook op een manier, die ons 
niet zint. Regeren is vooruitzien, maar in Neder
land toch vooral meer vooruitschuiven. Als ik in dit 
verband de partijleiding een advies mag geven: 
agendeer bijtijds de volgende uitbreiding van de 
NAVO, want dat thema komt echt spoedig weer 
terug. Er zijn namelijk nog meer landen die willen. 
De Baltische staten bijvoorbeeld, en die zullen 
beslist niet wachten omdat hun aanvraag op het 
Binnenhof de paarse regeervreugde verstoort. 

Dat namelijk bij de beslissing omtrent een even
tueel Turks lidmaatschap op een gegeven moment 
religie en cultuur een rol zouden gaan spelen kon 
iedereen voorzien. Men kon de discussie omtrent 
de principiële Turkse geschiktheid steeds ontwij 
ken, zolang er geen concrete aanleiding voor het 
houden ervan bestond, en dat was zo zolang er geen 
andere kandidaten stonden te dringen die maat
schappelijk nog van veel verder kwamen. Nu echter 
ook Oost-Europa op de Uniedrempel staat, kan 
men niet om de oudere Turkse aanvraag heen, en 
wil men in Ankara boter bij de vis. Vandaar de pijn
lijke confrontaties de afgelopen maanden, waar
door de Turkse regering nu niet ten onrechte het 
gevoel heeft, al die jaren slechts aan het lijntje te 
zijn gehouden omdat men het land strategisch van 
zo groot belang achtte, zonder het er werkelijk ooit 
bij te willen hebben. De factor cultuur moest dan 
ook onvermijdelijk ter sprake komen zodra van de 
Unie in plaats van de vage beloften voor de verre 
toekomst om daadwerkelijke stappen werd ge
vraagd. En natuurlijk is het gegeven dat we hier met 
een land met straks tachtig miljoen moslims te doen 
hebben dan niet irrelevant. Het is misschien niet zo 
dat Turkije geen lid zou kunnen worden omdat het 
een Islamitisch land is, maar misschien wel doordat 
het er een is. Het gaat dus minder om een reden om 
het te weren, dan wel om een oorzaak, waardoor 
het waarschijnlijk nooit aan Europese eisen zal kun
nen voldoen . 
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De onderschatte factor aodsdienst 
Om te beginnen die scheiding van Kerk en Staat. 
Turkije zou, zo luidt het argument, zodoende net 
zo'n seculiere staat als Nederland zijn, zodat de 
godsdienst van de bevolking dus niet ter zake doet. 
Dit is een cruciale denkfout. Alsof er zoiets bestaat 
als een soort 'algemeen' secularisme dat overal, 
ongeacht de plaatseüjke voorgeschiedenis, hetzelf
de zou zijn! Alsof de vernieuwers in Turkije inder
tijd niet, zoals overal in de Oude Wereld, te maken 
hadden met gedurende vele eeuwen ingeslepen tra
dities, gewoontes en opvattingen, die zich niet van 
vandaag op morgen per decreet laten verander-en. 
Alsof niet ook hun eigen waardepatroon er ver
gaand door was bepaald. We hebben hier niet met 
de Verenigde Staten te maken, die inderdaad - na 
verdrijving en uitroeiing van de autochtone bevol
king - op min of meer maagdeüjk terrein begonnen 
en zo in 1776 konden doen, alsof zij de wereld 
opnieuw hadden gesticht. Met een westerse staats
inrichting heeft men nog niet meteen ook een wes
ters land. Het zegt nameüjk nog niets over de geest 
van die staat. 

Men moet, als ik het zo mag zeggen, wel bijzon
der ver van God los zijn, om niet te beseffen, hoe
zeer óók een geloof, waarin men zelf allang niet 
meer gelooft, toch het eigen denken bepaalt. Zelfs 
in het sterk geseculariseerde West-Europa büjft het 
Christelijke waardenpatroon dominant; men denke 
slechts aan onze preutsheid en onze afkeer van poly
gamie. Van beiden had en heeft men elders soms 
wat minder last. Of neem Nederland: ook hier ken
nen we, net als in Turkije, de scheiding van Kerk en 
Staat, zelfs al ietsje langer. Maar ook al zijn wij 
inmiddels allen heidenen, wij büjven Calvinisten. 
De hele Nederlandse samenleving is daardoor door
drenkt van een moralistische levenshouding, die 
tegeüjk echter alledaagse vindingrijkheid niet uit
sluit, omdat we het tevens leefbaar moeten houden . 
We zijn tenslotte niet alleen, er zijn helaas ook 
andersdenkenden, en we wonen op een kluitje bij 
elkaar. Soevereiniteit in eigen kring! Nog ons 
euthanasie- en drugsbeleid, waarvan voorbij Zun
dert en Zevenaar dan ook niemand iets snapt, 
wordt in hoge mate door onze uit de godsdienstige 
constellatie voortvloeiende poütieke cultuur be
paald. Het behoorde al tot de charmes van onze 
oude Republiek, dat alles wat officieel verboden 
was, vervolgens toch bij de wet geregeld werd. Wij 
sluiten in dit land voor wetsovertreders nu eenmaal 
vanouds Üever de ogen - wij noemen dat dan met 

een mooi woord gedogen - dan de deur van het 
cachot. 

Het zou in dit licht merkwaardig zijn, als niet 
ook de opvattingen van de Turkse bevolking, onge
acht de keurig seculiere staatsinrichting, mede door 
de godsdienst zouden zijn bepaald. En daarmee is 
de Islam wel degeüjk een factor, die een eventuele 
integratie van Turkije zou kunnen bemoeilijken. 
Zou kunnen bemoeiüjken, en dus moeten we het er 
in ieder geval over kunnen hebben, zonder dat 
iedereen ter ünkerzijde meteen spastisch reageert. 
Nu wordt er, onder verwijzingnaar de Koran, veel
al aangevoerd, dat de Islam van nature helemaal niet 
zo ondemocratisch, vrouwvijandig etcetera zou 
zijn, en dat het Christendom ook niet geheel van 
dergelijke smetten vrij is. Dat moge allemaal waar 
zijn. Maar ten eerste hebben wij in het westen -
Grieks-Orthodox Griekenland is een ander geval 
een aantal processen ondergaan, die in de parle
mentaire democratie zijn uitgemond, terwijl deze 
in Turkije veel meer op import berust. Weliswaar 
is de ontwikkeling van Middeleeuwen naar moder
niteit ook bij ons niet door iedereen meegemaakt, 
maar onze mentale achterbüjvers ploeteren voorna
melijk voort in de straten van Staphorst en binnen 
de muren van het Vaticaan. Dat kan men van de 
Islamitische wereld zo helaas niet zeggen. En ten 
tweede bestaat er niet zoiets als een Islam sec. 
Natuurlijk is op grond van een andere uitleg van 
allerhande oude schrifturen in beginsel inderdaad 
een geheel andere Islamitische samenleving denk
baar, maar dit lijkt mij meer iets voor theologen. In 
de praktijk hebben wij altijd te maken met een 
bepaalde maatschappelijke manifestatie van een 
godsdienst, en moeten wij ons in ons oordeel dus 
ook daarnaar richten. De ontkoppeling van beiden 
is kunstmatig. En dan büjft overeind staan, dat ook 
in het geval van Turkije die opvattingen - bijvoor
beeld inzilk.e iets als 'familie-eer' - wel eens te sterk 
en te langdurig sterk zouden kunnen afwijken van 
de onze, om samen in een gemeenschappelijk huis 
te kunnen passen. Dat hoeft natuurlijk een redelijke 
verhouding niet uit te sluiten. Met de buren maak je 
immers niet nodeloos ruzie . Maar je duikt er ook 
niet blindelings mee in bed. 

Een argument dat vervolgens wordt aangevoerd, is 
het feit, dat er inmiddels enige miljoenen Turkse 
immigranten binnen de Unie wonen, die dan even
eens nooit Europeanen zouden kunnen worden . 
Dit is een wat merkwaardig argument, want nie-
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mand ziet om die reden India en Indonesië als toe
komstig lid . Het argument klopt ook niet helemaal. 
Afgezien van de fricties 'waarmee deze inburgering 
vaak wel degelijk gepaard gaat, is er namelijk een 
groot verschil. Dwingt bij immigranten hun nieuwe 
omgeving meer of minder vanzelf op termijn de 
nodige mentaliteitsverandering af, de 'thuisblij
vers' verkeren nog steeds in precies dezelfde omge
ving als voorheen, worden daardoor in hun conser
vatisme bevestigd, en zien (met reden) veel minder 
aanleiding tot een wijziging van opvattingen en 
gedrag. Het is die confrontatie in den vreemde die 
er, mits men zich niet in ghetto's opsluit, voor 
zorgt dat men in de nieuwe samenleving integreert. 
Men neemt daarvan het waardenpatroon in hoge 
mate over, terwijl men toch zeer wel moslim kan 
blijven; de Islam europeaniseert dan, zoals we ook 
in Bosnië kunnen constateren. Zoals ook het 
Christendom er in Ethiopië heel anders uitziet dan 
op IJsland, zeker sinds bisschop Gijsen daar is neer
gestreken. 

Dit laatste is natuurlijk niet zonder relevantie 
voor Turkije, gezien de groeiende aanllang van de 
Welvaartspartij aldaar, waarvan het succes op meer 
stoelt dan op economische problemen alleen. 
Andermaal wordt in Europa de autonome kracht 
van de religie onderschat. En dat brengt mij op de 
oorzaken waarom Turkije nog in geen vijftig jaar 
aan de Europese voorwaarden inzake democratie en 
rechtstaat zal kunnen voldoen. Zij zouden namelijk, 
in de huidige situatie, meteen het seculiere karakter 
van de Turkse staat in gevaar brengen. Daarom blij
ven democratie en rechtstaat, ongeacht alle fraaie 
beloftes en opgetrokken façades van regeringswe
ge, daar voorlopig uit. 

Dit gevaar is tweeledig. Enerzijds komt met 
meer vrijheid direct het enorme Koerdische pro
bleem op tafel, wat tenminste met het opgeven van 
de ethnische eenheidsgedachte begint, en mogelijk 
in een staatkundige scheuring eindigt. En anderzijds 
betekent meer democratie, in de zin van meer 
ruimte voor de volkswil, op dit ogenblik vooral 
meer Islam: een zich afkeren van het westen, waar 
zich leger en bovenlaag nu met kracht tegen verzet
ten, met een permanente schending van de juist zo 
westerse mensenrechten als gevolg. 

Is het eerste vanuit westers-democratisch ge
zichtspunt niet onoverkomelijk - geef de Koerden 
gewoon een eigen staat - het tweede schept een 

wezenlijk probleem . Het is met name op dit punt, 
dat het, naar de maatstaf van westerse moderniteit 
gemeten, 'onrijpe' karakter van de Turkse samen
leving zich wreekt. Het gaat hier om een fundamen
teel dilemma: meer formele democratie betekent 
hier nu meer feitelijke theocratie. In Algerije speelt 
dat dilemma zelfs nog sterker. De onverteerbare 
paradox is, dat de gewenste modernisering in beide 
gevallen met de evenzeer gewenste democratise
ring op gespannen voet staat. 

De westerse democratie is, zoals bekend, het 
product van de Verlichting. Zij gaat, dankzij die 
Verlichting, uit van het idee dat elk individu zelf
standig denkt en beslist, en zich bij dit denkproces 
dus door verstandelijke overwegingen in plaats van 
door starre religieuze dogmata laat sturen. Volgens 
Kant was immers A!ifkläruna die Bifreiuna der 

Menschheit aus ihrer selbst verschuldeten Unmündiakeit, 

maar dan moest de mensheid inderdaad eerst wel 
van de machten die haar onmondig hielden worden 
bevrijd. Als de gelovige automatisch doet wat de 
geestelijke voorschrijft verliezen verkiezingen hun 
zin. De Verlichting moest, zoals een man als Jozefn 
wist, ook in Europa ten dele met geweld van boven 
worden afgedwongen, voor zij beneden werd ver
innerlijkt; dit vergde staatsbemoeienis met het 
onderwijs, en uitschakeling van de kerk. Alleen zo 
vielen op termijn mondige burgers te creëren, aan 
wie men staatszaken kon toevertrouwen. 
Algemeen kiesrecht zou in de zeventiende eeuw 
voor Europa onzinnig zijn geweest. Bij een stem
busstrijd tussen de paus en Gahleï zou de laatste 
toen massaal zijn weggestemd. En nog de electorale 
praktijken in ons eigen zuiden niet zolang geleden, 
waar hele bejaardenhuizen en kloosters en masse bij 
volmacht door de KVP werden ingelijfd, herinne
ren ons eraan, dat confessionele partijvorming zich 
met zelfstandige meningsvorming soms slecht ver
draagt. 

Het probleem in de Islamitische wereld is, dat 
de democratie er eerder is dan de Verlichting. Is het 
bij ons nu, simpel gesteld, democratie én Ver
lichting, daar is het democratie óf Verlichting. De 
Verlichting stoelt in Turkije op een dictatuur, en 
laat zich slechts met harde hand handhaven. Daar
mee diskwalificeert dit land zich voorlopig voor de 
Europese Unie, en waarschijnlijk voor langere tijd. 
Bij Europa kan het niet, en bij Azië wil het niet. 
Turkije hoort nergens bij. 
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De ritualisering 
van verkiezings-

' Groen Links was deze keer 
het eerst klaar. Begin sep
tember al verscheen het 
ontwerp - verkiezingspro-

programma s zouden uitlopen. Maar dat 
werd natuurlijk niet hard
op gezegd, zelfs niet op 
partijcongressen waar vrij

gramma van deze partij. 
Niet echt interessant, want 
Groen Links is in het die
ventaaltje van de politico
logie geen 'relevante par-
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wel alles hardop werd 
gezegd. In feite ligt het nog 
gecompliceerder. Een ver
kiezingsprogramma is in 
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tij'. De kans dat de club van Rosenmöller deel uit
maakt van de volgende regering is nagenoeg nul. 
Het programma van Groen Links heeft daarom iets 
wanhopigs: het vertelt wat deze partij zou willen 
realiseren in de stille wetenschap dat ze daartoe niet 
in staat is. Maar dat geldt in mindere mate toch ook 
voor de vier 'relevante partijen' in Nederland. Ook 
al komen zij in de regering, dan nog zullen zij hun 
programma niet uit kunnen voeren . Geen enkele 
partij kan immers op eigen kracht het landsbestuur 
vormen. Bij de vorming van een regeringscoalitie 
wordt niet alleen over de verdeling van ministers
posten onderhandelt, maar worden ook de pro
gramma's tegen elkaar afgestreept. Het enige wat 
van een verkiezingsprogramma van een politieke 
partij in Nederland vast staat, is dat het niet zal wor
den uitgevoerd. 1 

Dat weten degenen die die programma's opstel
len natuurlijk ook. Daardoor krijgt een verkiezings
programma een dubbelzinnig karakter, want het 
kan altijd op twee manieren worden gelezen. Is het 
werkelijk een opsomming van wat een politieke 
partij zou willen doen als zij daartoe door de kiezers 
in staat wordt gesteld? Of heeft het weliswaar die 
vorm, maar is er al bij voorbaat wisselgeld in opge
nomen met het oog op de onderhandelingen met 
andere partijen over regeringsvorming? 

Toen bij de PvdA in het begin van de jaren tach
tig werd voorgesteld in het verkiezingsprogramma 
op te nemen dat alle zes nucleaire taken van de 
Nederlandse krijgsmacht zouden worden ge
schrapt, was bij voorstanders daarvan een belang
rijk argument dat onderhandelingen met coalitie
partners dan wel op niet meer dan twee kerntaken 

eerste instantie inzet van 
het politieke debat binnen een partij. Het is de 
neerslag van de interne machts- en krachtsverhou
dingen binnen een politieke partij. Dit heeft onver
mijdelijk gevolgen voor de interne samenhang van 
dat programma. Het kan ertoe leiden dat het meer 
gericht is op de partij dan op de kiezer, maar ook 
wel dat het dienst doet om zittende bewindslieden 
uit de wind te houden. Zo vernam ik een tijdje gele
den uit een langdurig en alleraardigst radio-inter
view met de criminologe J unger-Tas dat Wim Kok 
persoonlijk - zij het buiten haar om - teksten van 
haar voor het vorige ontwerp-verkiezingsprogram
ma van de PvdA had veranderd. 

Pas ·als de interne partij-strijd in een concept
programma is uitgekristalliseerd, krijgt het zijn 
functie in de concurrentie tussen partijen om de 
gunst van de kiezer. Maar welke is dat precies? In 
theorie zouden de staatsburgers zich nu met een 
rood potlood enkele avonden moeten terugtrekken 
om de verkiezingsprogramma's te lezen, te verge
lijken en op grond daarvan een voorkeur te bepa
len. Dit is geen gering karwei. Sinds jaar en dag 
worden die programma's verzameld en in één boek 
gebundeld, maar dat is dan wel een boek van vijf
honderd bladzijden. 2 Elk verkiezingsjaar worden er 
zo'n tienduizend van verkocht. Of ze ook gelezen 
worden is wat anders. Tienduizend is een indruk
wekkende oplage voor een boek over politiek in 
Nederland. Maar in verhouding tot het aantal kie
zers is dit een bijna verwaarloosbaar getal. Wie 
probeert na te gaan hoeveel programma's de poli
tieke partijen daarnaast zelf drukken en afzetten, 
komt erachter dat het ook hier om betrekkelijk 
kleine aantallen gaat. En dat, terwijl de verkiezings-
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programma's in de afgelopen kwart eeuw enorm in 
omvang zijn gegroeid. Ruw geschat beslaan ze per 
partij gemiddeld honderd bladzijden en duizend 
programpunten. 

Het is dus onwaarschijnlijk dat meer dan enkele 
tienduizenden kiezers één of meer verkiezingspro
gramma's onder ogen krijgen in verkiezingstijd. Bij 
de campagne speelt het programma alleen indirect 
een rol : voorzover politici of de media er stukjes 
uitpikken en die onder de aandacht van het publiek 
brengen. Tegen deze tijd is het verkiezingspro
gramma van de partij afgenomen en het bezit 
geworden van de electorale specialisten die met 
allerlei technieken uitdokteren wat voor dingen de 
beoogde kiezers mooi vinden en vooral: wat niet. 

De trend van deze jaren is om het verkiezings
programma - als het er al is - zoveel mogelijk bui
ten beeld te houden. Programma's binden politici 
en dat is maar lastig. Bij de vorige verkiezingen ver
klaarde de vorige voorzitter van de PvdA het met 
veel poeha gelanceerde verkiezingsprogramma Wat 
mensen bindt al na drie maanden voor 'uitgewerkt'. 
Partijleider Kok was twee keer zo genereus en vond 
het program pas na zes maanden 'achterhaald', zo
dat het zijns inziens niet nodig was er in de onder
handelingen over het regeerakkoord te veel aan
dacht aan te besteden. 

Partij zonder geheugen 

Wie dit alles in overweging neemt, vraagt zich af 
waarom politieke partijen weer zo onverveerd aan 
de opstelling van nieuwe verkiezingsprogramma's 
zijn begonnen, Zeker als er geen sprake van is dat ze 
zich eerst eens afvragen wat er van de vorige terecht 
is gekomen. In de PvdA is dat zeker niet gebeurd, 
terwijl het voordeel van een politieke organisatie 
boven een kiesvereniging er onder andere uit zou 
kunnen bestaan dat hier een institutioneelgeheugen is 
ontwikkeld waardoor leren van ervaring mogelijk is. 
Is het niet vreemd dat een partij, waarvan de leider 
(en hij niet alleen) de mond vol heeft over het door
slaggevende belang van 'kennisinfrastructuur' en 
waarvan de bewindsman van Onderwijs een 'ken
nisdebat' meent te hebben ontketend, het daar zelf 
zonder meent te kunnen stellen? 

Feitelijk is het belang van verkiezingsprogram-

ma's omgekeerd evenredig met de drukte die - een 
tijdje - in de media over de nieuwe ontwerp-pro
gramma's wordt gemaakt. Niettemin is het pro
gramma de enige inhoudelijke schakel tussen kiezer 
en gekozene. Alle gebazel over het toegenomen 
belang van personen in de politiek kan niet verhelen 
dat verkiezingen alleen maar democratisch kunnen 
worden genoemd als die personen op een herken
bare wijze ergens voor staan: hun programma. 

Dat was voor mij reden om met collega Hilie
brand aan de Leidse universiteit met studenten een 
proefonderzoek te doen naar de relatie tussen ver
kiezingsprogramma's van politieke partijen en het 
beleid van het 'paarse' kabinet. Een enorm karwei. 
Als het volledig zou worden uitgevoerd, zou het het 
enige onderzoeksproject in de sociale en culturele 
wetenschappen zijn dat aan de absurde eis van 
minister Ritzen zou voldoen dat aan een project 
tenminste veertig onderzoekers vijf jaar voltijds 
bezig zijn. Daarvan kon bij ons (dertien studenten, 
een half jaar niet voltijds) geen sprake zijn. Wij 
beperkten ons tot drie terreinen die zowel door de 
burgers als door de politieke partijen als van groot 
belang werden aangemerkt: sociale voorzieningen 
en werkgelegenheid; criminaliteit en openbare 
orde; minderheden. Binnen die drie terreinen zijn 
vervolgens kavels per student verdeeld: ziektewet, 
koppeling uitkeringen, gevangeniswezen, discrimi
natie, etcetera. 

Het onderzoek bestond eruit dat: per beleidska
vel werd nagegaan wat de vier grootste partijen 
(PvdA, CDA, VVD, D66) erover in hun programma 
hadden staan, wat daarvan terecht kwam in het 
regeerakkoord van het kabinet en in hoeverre het 
ook daadwerkelijk in beleid (wetgeving, toezeggin
gen van de regering aan de Kamer) is omgezet. 

Vanzelfsprekend ligt de relatie tussen program 
en beleid gecompliceerder dan hierboven gesugge
reerd. Er gebeurt de hele tijd van alles waarmee in 
verkiezingsprogramma's geen rekening is gehou
den, maar waarop wel politiek stelling genomen 
moet worden. De koers van de dollar pleegt geen 
rekening te houden met de financiële paragrafen in 
verkiezingsprogramma's van Nederlandse politieke 
partijen, evenmin als daarin het uitbreken van var
kenspest kon worden voorzien . 

1 . Dit artikel is te lezen als een samen
vatting en voortzetting van eerdere arti 
kelen van mijn hand over programma's 
van politieke partijen en die van de 
PvdA in het bijzonder: 'Het program! ', 

Socialisme &._Democratie, so ( 1993), 430-
4 33, en 'Het ~ewicht van geschreven 
programma's , Socialisme &._Democratie, 
S3 (1996), sB3 -sB1 . 

proarammo's 1 994, bijeengebracht en van 
een register voorzien door prof. dr. 
I. Upschitz, Den Haag, sou, 1994. 

2 . De laatste editie is Verkiezinos-
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Zulke verstorende invloeden zijn in het onderzoek 
zo goed mogelijk verdisconteerd. Maar daarna ble
ven er meer dan genoeg problemen over. 
Het eerste bestaat eruit dat in het algemeen verkie
zingsprogramma's als proarammo's heel slecht gefor
muleerd zijn. Ze blijken bol te staan van vage praat
jes, holle retoriek, tot niets verplichtende zinnetjes 
en luidruchtig gegaap. Aan discriminatie van 'min
derheden', bij voorbeeld, werden in alle vier pro
gramma's vrij veel woorden vuil gemaakt. Maar 
uiteindelijk komt geen van de vier ook maar met 
één concreet voornemen om er iets tegen te doen. 
Het blijft bij gelamenteer over hoe het erg het is en 
dat er wat aan gedaan moet worden. De voornaam
ste en eigenlijk enige aanpassing van wettelijke 
regels op dit terrein is in de lopende regeerperiode 
tot stand gekomen op basis van een rapport van de 
ILO, de International Labor Organisation. 

Waar de tekst van het programma wel houvast 
geeft, bedriegt niet zelden de schijn. De PvdA had 
in haar programma staan dat er in de nieuwe 
regeerperiode 8, 8 miljard op de overheidsuitgaven 
zou worden bezuinigd. De vvobeloofde 17,6 mil
jard 'om te buigen'. Het regeerakkoord bepaalde 
dat het I 8 miljard zou worden. Een normale kiezer 
zou hieruit afleiden dat de PvdA haar programma 
op dit punt niet waar had gemaakt. Maar in een 
radio-discussie met de financieel woordvoerder in 
de Kamer, Riek van der Ploeg, legde deze de luiste
raars en mij uit dat de achttien miljard uit het 
regeerakkoord eigenlijk hetzelfde was als de acht 
miljard uit het verkiezingsprogramma van zijn par
tij. Ik heb niet genoeg doorgeleerd in de economie 
om zijn uitleg te begrijpen en te onthouden. 

De resultaten van ons proefonderzoek zijn te 
divers om ze hier te kunnen samenvatten. Eén 
overheersende indruk was dat veel tegenstrijdighe
den tussen de programma's van de regeringspartij
en niet tot conflicten hebben geleid, dankzij het 
gunstige economische getij. Een andere dat verkie
zingsprogramma's na de verkiezingen geen grote 
rol spelen in de politiek. Dat is een weinig opbeu
rende conclusie voor wie vindt dat democratie 
inhoudt dat de staatsburger niet alleen op een partij 
kan stemmen, maar ook iets te zeggen heeft over de 
inhoud van de politiek. 

3. Citaten van Karin Adelmund in het 
artikel van Leonard Ornstein en Max van 
Weezel, 'Een programma schrijven met 
je poten in de modder', Vrij Nederland, 

Bijna vier jaar geleden werd het toenmalige ont
werp-verkiezingsprogramma van de PvdA allerwe
gen, niet het minst in de PvdA zelf, geprezen als een 
toonbeeld van zozeer begeerde 'vernieuwing'. 
Geen dor program, maar een 'essay' over hoe het 
verder met Nederland moest! Daar konden de 
andere partijen een puntje aan zuigen! Nu meldt 
Kamerlid en partijvoorzitter Karin Adelmund: 'Dat 
essay bleek tijdens de onderhandelingen over het 
regeerakkoord niet te operationaliseren'. Daarom 
moest er nu iets practisch en concreets komen.3 
Ziehier de geboorte van een dolkstootlegende. Het 
verkiezings'essay' van De Beus c.s. bestond uit 151 

paragrafen, die ieder concrete voorstellen bevat
ten. Het nieuwe ontwerp-programma van de PvdA 
bevat 301 paragrafen, waarvan zeer vele opvallen 
door het ontbreken van concrete voorstellen. Als 
de PvdA bij het vorige regeerakkoord heeft ingele
verd aan de vv o, dan lag dat niet aan het essay-ach
tige van het vorige programma, maar aan de kwali
teit van de onderhandelaars. 

Het ontwerp-proarammo als hifritueel 

De totstandkoming van dit ontwerp-programma is 
een toonbeeld van de 'partijvernieuwing' zoals die 
zich de laatste jaren is gaan aftekenen; vorig jaar al 
gedetailleerd - en onweersproken - in dit tijd
schrift in kaart gebracht voor wat betreft de periode 
1992-1996.4 Het begon met een breed samenge
steld 'programmaberaad', dat regelmatig vergader
de maar waarvan de leden alleen geen enkele ver
antwoordelijkheid ten aanzien van de opstelling van 
het ontwerp-programma hadden; bij de opstelling 
daarvan was het beraad dan ook niet betrokken. Er 
waren 'publieke ondervragingen' van bewindslie
den, en koppels van 'externe deskundigen' en poli
tici mochten het programmaberaad stimuleren. Er 
kwamen allerlei bijeenkomsten, naar ik aanneem 
onder auspiciën van het partijbestuur (maar duide
lijk was dat niet), waarbij deskundigen van binnen 
en buiten de partij vrijelijk met elkaar mochten dis
cussiëren over van alles en nog wat, waarna één 
iemand op grond daarvan een stukje schreef waarin 
- althans in mijn geval - van die discussie niets 
terug was te vinden. Zulke en andere stukken wer
den gepubliceerd in een moeizaam verkrijgbare 

1 1 oktober 1997. 
4· Bart Tromp, 'Inzake partijvernieu
wing', Socialisme &_Democratie, s 3, 
(1996), J0-43· 

-
b 
h. 
b 
VI 

'< 
k 

V• 

V• 

VI 

h 
rv 
p 
zi 
h 
el 

n' 

aJ 
l€ 

li 

I. 

SI 

st 
Ie 
gJ 
sr 

liJ 
zi 
rr 
kt 



nt
re

:en 
g'. 
1et 
de 
ldt 
)at 
1et 
)m 

).3 

let 

.P 
at
dA 
!en 
\Is 
le
::h
tli-

1 is 
:lie 
·al 
jd-
·de 
Ye
~ 

er-
er-
ran 

ing 
Er 
ie
>li
Er 
~m 

le-
ten 

Üs
:én 
rin 
ets 
er
lre 

s &._o 12 1997 

bundel , Enkele eenvoudi9e aedachten. Bouwstenen voor 
het verkiezinasproaramma, die verder geen naspeur
bare rol speelde bij de verdere wording van het ont
werp-verkiezingsprogramma. Er was ook nog een 
'congresconferentie ter voorbereiding op het ver
kiezingsprogramma', die volgens het al bekende 
vernieuwingspatroon bestond uit een aantal vrijblij
vende bijeenkomsten waarin zelfs de schijn werd 
vermeden dat hier iets van inl10udelijke keuzes 
werden voorbereid. Maar uiteindelijk schreef een 
heel klein clubje in de partijleiding (Adelmund, 
Melkert, Wallage) op eigen houtje het ontwerp
programma. Volgens het door de vorige partijvoor
zitter tot systeem verheven hefprincipe kregen 
bepaalde door dit groepje uitverkorenen de kans 
een steentje bij te dragen . En anderen niet. Op die 
manier laat dit concept zich inderdaad als een 
afspiegeling van de machtsverhoudingen in de PvdA 
lezen, maar aangezien elke openheid aan deze pro
cedure ontbreekt, vergt het omgeschoolde krem
linoiogen om deze in kaart te brengen. 

Zo duikt hier plotseling uit het niets in paragraaf 
'47 over kunstbeleid het voorstel op dat er in elke 
sector van de kunsten een 'moderator' wordt aan
gesteld die voor een periode van twee tot vier jaar 
de vrije hand (en het daartoe strekkende budget) 
krijgt. Hoe dit voorstel zich verhoudt tot het 
bestaande vierjaarlijkse kunstenplan (dat dan in 
feite zou worden afgeschaft) staat er niet bij, maar 
daar gaat het mij niet om. Waar het mij wel om gaat 
is dat dit voorstel in de afgelopen vier jaar nergens 
in de PvdA (en trouwens ook niet erbuiten) naar 
voren is gebracht, dus ook nooit onderwerp van 
politiek debat is geweest, laat staan onderdeel is van 
een consistente visie op kunstbeleid . De ouderen 
onder ons zien er een plotselinge herrijzenis in van 
het onberaden plan van de minister van Volks
gezondheid, Welzijn en Cultuur in het vorige kabi
net, om 'rijkskeurmeesters' voor de kunst in te 
stellen, een plan dat ook toen overigens geen enke
le grond vond in het toenmalige verkiezingspro
gramma van de PvdA en bij gebrek aan weerklank 
snel begraven werd. Hoe komt dit punt nu plotse
ling weer op en nog wel in het ontwerp-verkie
zingsprogramma? Toch niet omdat Karin Adel
mund Hedy d' Ancona heeft gevraagd 'om iets over 
kunst aan te leveren'? Of toch wel? 

5. Cf. 'De Haagse staat', N R c Handels
blad, 6 oktober 1997. 
6. Miehiel Zonneveld, 'De sociaal-demo-

Ander voorbeeld: als nieuw werd in de pers het 
punt 'de PvdA streeft naar direct gekozen burge
meesters ' (paragraaf 288) ontdekt. Maar in het 
vorige programma (paragraaf '3 1) stond dat punt 
ook al, zij het met de opmerking dat voor daartoe 
over te gaan wel een oplossing gevonden zou moe
ten worden voor de patstelling tussen raad en bur
gemeester die ontstaat als beiden rechtstreeks ge
kozen worden. In de afgelopen vier jaar is in de 
PvdA in het geheel geen debat gevoerd over deze 
kwestie, laat staan dat er een oplossing voor is aan
gedragen. Deze twee punten zijn exemplarisch: het 
ontwerpprogramma wordt door een paar politieke 
hobbyisten in en rond de partijleiding gevuld met 
uit de lucht geplukte voorstellen, die geen enkele 
basis hebben in gevoerd beleid en gevoerde discus
sie in de partij. De enige troost bestaat "'ruit dat er 
niets mee zal worden gedaan. 

Haastklus·voor het partijbestuur 

Om van deze tekst het officiële ontwerp-verkie
zingsprogramma van de PvdA te maken, moest de 
tekst besproken en goedgekeurd worden door het 
partijbestuur . Dat blijkt volgens een beproefde 
methode te zijn gegaan, waarbij de partijbestuursle
den de tekst 's zaterdags ontvingen om er op maan
dagavond over te beraadslagen. Helaas bleek toen 
dat er te wenig tijd was om dat op één avond te 
doen, maar vanzelfsprekend was verder uitstel on
mogelijk omdat de tekst de volgende dag naar de 
drukker moest.S 'De sociaal-democratie onwaar
dig', oordeelde Miehiel Zonneveld in Het Parool. 

'De luiken zijn weer dichtgeramd. In het verleden 
werd door het PvdA-bestuur en vooral de voorzit
ter tegenwicht geboden aan de Haagse binnenwe
reld van fractie en bewindslieden. Voor het eerst 
wordt het probleem van de dubbelfunctie van Adel
mund goed duidelijk. In geen partij is de Haagse 
binnenwereld zo de baas. Hier dreigt het meest 
troosteloze partijprogramma in jaren te worden 
gepresenteerd. Tenzij het partijbestuur zich serieus 
de vraag durft stellen of dit programma de sociaal
democratie waardig is. Maar als het er nog iets van 
wil maken, is het wel een paar nachtjes bezig. •6 Die 
hoop is dus ijdel gebleken, zie boven. 

'Programma' is eigenlijk een groot woord voor 
een catalogus die kritiekloos het gevoerde kabinets-

eratie onwaardig', Het Parool, 29 
september 1997 . 
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beleid in iets nieuwere versie bevat. 'Een stuk vol 
platte retoriek', concludeerde Mark Kranenburg in 
N RC Handelsblad, nadat ook hij had gewezen op 'het 
opmerkelijke verschil tussen het vorige PvdA ver
kiezingsprogramma en het werkelijke beleid' .7 
Maar in dit opzicht is het PvdA-ontwerp niet uit
zonderlijk. Politieke partijen willen steeds minder
behalve macht . Hun elites hebben er allerminst be
hoefte aan dat hun achterban en hun kiezers hen 
aanspreken op duidelijke uitgangspunten en harde 
beloften. Zwalken is de hoogste politieke wijsheid 
zolang je maar blijft drijven. 

Zowel de inhoud van dit ontwerp-programma, 
als de wijze waarop het tot stand is gekomen, de
monstreren enerzijds de ritualiserinB van het pro
aramma, anderzijds de diepe minachting in de PvdA 
top voor de partij als een organisatie van leden 
voorzover die iets anders zouden kunnen en willen 
dan klappen voor de leiders en geld geven. En maar 

7. Mark Kranen burg, 'Weg met de pro
gramma's', NRC Handelsblad, 16 oktober 
1997· 

klagen dat het zo slecht met politieke partijen gaat! 
Het zou natuurlijk heel goed anders kunnen. De 

PvdA verenigt nog altijd een unieke combinatie van 
talent, kennis, idealen en bestuurskracht. Het orga
niseren van een politieke partij komt erop neer die 
krachten op een ordentelijke en systematische 
wijze te mobiliseren. Het evalueren en opstellen 
van een verkiezings- (of beginsel)programma is 
misschien wel de meest aangewezen manier om dat 
te doen. Zo'n weg is indertijd op aansprekende 
wijze geschetst in de notitie Een nieuw beainselpro

aramma voor de Partij van de Arbeid? van Thijs 
Wöltgens, indertijd onder hoge druk van het partij
bestuur geschreven, zodat dit daarna voldoende tijd 
had om deze zo diep mogelijk in een bureaulade te 
verstoppen. 8 Niettemin herinnert ook deze tekst 
eraan dat de onbeschaamd ingeslagen weg naar ver
dere oligarchisering van de PvdA noch het enige, 
noch het juiste pad is . 

8. Thijs Wöltgens, Een nieuw beainselpro
Bramma voor de Partij van de Arbeid?, 
Amsterdam, Partij van de Arbeid, 
november 1996. 
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PVDA CONGRES 

Kiest de PvdA de 
verkeerde partij? 

Begin oktober werd het 
PvdA-verkiezingsprogram
ma op een prachtige lokatie 
in Rotterdam aan de pers 
gepresenteerd. Vanuit de 
oude vertrekhal van de 

Pleidooi voor een Vervolgens worden enkele 
klemmende vragen opge
worpen voor de partij
organisatie van de toe
komst. Dit alles mondt uit 
in een pleidooi voor een 
nieuwe Commissie Partij 
vernieuwing. 

'Van Kemenade 11' 

Holland Amerika Lijn werd 
meegedeeld dat er 'een 
wereld te winnen' was. 
Ruim een maand later kre
gen de partijleden het pro
gram in een speciale editie 
van ledenblad PRO toege-

JACQUES MONASCH 

Medewerker van het Centrum voor Lokaal Bestuur Wat voorif 9in9 2 

van de Wiardi Beekman 'StichtinB Een in haar eigen democra
tie vastgelopen partij, ge-

zonden. Op zichzelf was het een fraaie geste om alle 
leden -en niet slechts de afdelingssecretarissen- met 
het verkiezingsprogram te laten kennismaken. De 
vraag is evenwel of intensieve beïnvloeding van de 
inhoud van het program door diezelfde leden werd 
beoogd. Inmiddels waren namelijk vier van de zes 
weken die beschikbaar waren voor amendering ver
streken. 

Over de toekomst van de PvdA als ledenorgani
satie en het type politieke vereniging dat zij moet of 
wil zijn wordt steeds vaker binnen de PvdA gespro
ken. Berichten over toenemende centralisatie en 
professionalisering, het 'dubbelmandaat' van de 
partijvoorzitter, de onduidelijke positie van de 
gewesten en het wegkwijnen van veel kleine afde
lingen, maar ook de bij het kader heersende onze
kerheid over de politieke koers, vormen hiervan de 
achtergrond. 

Na het partijvernieuwingsrapport Een partij om 

te kiezen van de zogeheten Commissie Van 
Kemenade van begin jaren negentig is de vraag 
opnieuw urgent voor welke partij de PvdA nu 
eigenlijk aan het kiezen is. Wordt er wel gekozen 
bijvoorbeeld tussen het zijn van een moderne 
kaderpartij of een catch all party naar Amerikaans 
voorbeeld of wordt elke keuze vermeden? En in 
welke richting ontwikkelt de partij zich dan de 
facto? In dit artikel wordt een eerste analyse van de 
fase van partijvernieuwing sinds het rapport van de 
Commissie Van Kemenade in 1991 gegeven 1 • 

combineerd met het on
vermogen zichzelf aan de haren uit het moeras te 
trekken leidden tot het rapport Van Kemenade . In 
1991 was de conclusie van de Commissie Van 
Kemenade over de staat van de partij ongekend 
hard: 'De actieve leden vertegenwoordigen niet de 
leden in het algemeen en al helemaal niet de kie
zers, noch in de politieke opvattingen, noch wat 
betreft maatschappelijke positie. Zij vertegenwoor
digen alleen zichzelf. Zo hard hebben zelfs de 
meest fervente vernieuwers zich nadien niet uitge
laten3. De partijvernieuwin,g die na 199 1 zijn beslag 
heeft gekregen valt in drie categoriëen uiteen. Ten 
eerste de formele structuurwijzigingen op grond 
van het rapport Van Kemenade zelf. Voorbeelden 
hiervan zij de centrale kandidaatstelling voor de 
Tweede kamer en de afschaffing van de partijraad. 
Ten tweede veranderingen in de cultuur door 
manasement by speech en het invoeren van een aantal 
nieuwe methoden en vormen. Een bekend voor
beeld hiervan is de toespraak van partijvoorzitter 
Rottenberg op het Festival van het Centrum voor 
Lokaal Bestuur in 1 99 2 in Deventer. Daar riep hij 
de PvdA-bestuurders op om de slotbrug neer te 
halen en het stadhuis uit te komen. Nieuwe vormen 
van openheid werden georganiseerd middels 
briefings en congresconferenties om actuele debat
ten te kunnen voeren en vaste procedures open te 
breken. 

Ten derde was er partijvernieuwing naast of 
tegenover de bestaande partijorganisatie-structuur. 
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Men zou dit kunnen omschrijven als 'de omweg als 
methode'. Voorbeelden hiervan zijn het PvdA-fax
Vlugschrift naast het bestaande partijperiodiek 
PRO; een succesvolle informele jongerenorganisa
tie Niet Nix naast de officiële jongerenorganisatie J s. 
Om mensen uit de marktsector bij de partij te 
betrekken werd het Kenniscentrum voor 
Bedrijfsleven en Arbeid, eveneens met een eigen 
orgaan, opgericht. Naast de oude verenigingsstruc
tuuur werd tevens een versterking van de maat
schappelijke positie van de vereniging gezocht. 
Daarvoor werden een veertigtal zogenaamde 
ROSA-steden uitgekozen. Daar ging het 'Centra 
project' tot 1994 aan vooraf. Dit ROSA-project 
moet de nagestreefde vermaatschappelijking ont
wikkelen en vormgeven. 

Tot welk partijtype behoren of leiden nu deze 
ontwikkelingen en innovaties? In hoeverre is aan
sluiting gezocht bij de analyse uit bijvoorbeeld het 
rapport Van Kemenade? 

Het type partij 
In het debat over de toekomst van politieke partijen 
komen binnen de PvdA uiteenlopende type politie
ke organisaties in beeld. Voor velen staat het tradi
tionele beeld van een vereniging gericht op pro
grammatische en emancipatoire ontwikkeling nog 
fier overeind. Inhoud en programma staan voorop, 
de leden van de vereniging bepalen de koers. 

De kiesvereniging geldt daar tegenover als het 
schrikbeeld. Er is grote huiver voor het Ameri
kaanse model, waarbij de partij voornamelijk steunt 
op personen, op de politiek-maatschappelijke aan
trekkingskracht van politieke leiders. De partij als 
kiesvereniging komt slechts tot leven rond verkie
zingen en gaat weer in ruste tot de aanloop naar de 
volgende verkiezingen. In een kiesvereniging heeft 
de partijleiding niet alleen de ideologische maar ook 
de partijveren afgeschud. 

Voor een goed begrip is het hier van belang om 
twee typen organisaties te onderscheiden om de 
ontwikkelingsrichting van bijvoorbeeld de PvdA 
aan te kunnen toetsen. In de literatuur komen als 

opvolgers van de traditionele massapartij (die 
behoort allang tot het verleden) twee 'ideaaltypen' 
voor, de moderne kaderpartij en de catch-all partij. 

De term moderne kaderpartij is in 1990 gemunt 
door de Leidse politicoloog Ruud Koolé. De 
belangrijkste oorzaken die geleid hebben tot veran
deringen in de positie van politieke partijen hangen 
samen met wijzigingen in de sociale stratificatie en 
technologische ontwikkelingen. Met dit laatste 
wordt vooral gedoeld op de nieuwe communicatie
mogelijkheden tussen kiezer en gekozene. Volgens 
Koole hebben deze ontwikkelingen niet geleid tot 
een neergang van politieke partijen. Sinds de zesti
ger jaren is er in de structuur van politieke organisa
ties vooralsnog weinig veranderd. Wel is er sprake 
van een forse achteruitgang in het ledenaantal, er is 
een op en neer gaande beweging in de machtsver
houding tussen de centrale en decentrale partijor
ganen, partijen zijn daarnaast losser komen te staan 
ten opzichte van verwante maatschappelijke organi
saties. Tegen deze achtergrond ontwikkelde Koole 
de notie van de moderne kaderpartij, voornamelijk 
gebaseerd op de Nederlandse situatie. 

Als kenmerken daarvan gelden: 
1. In de verhouding top-basis ligt het overwicht 
bij de top 
2. Er is wel een duidelijke verantwoordings
plicht naar het partijkader 
3. Partijen kennen een lage participatiegraad 
4· Leden zijn van belang als recruterings- en 
inkomstenbron. 
5. Er is een sterke fixatie op de kiezers, maar 
niet op het gehele electoraat; campagnes rich
ten zich op de politieke leider. 
6. In de organisatie- en financieringsstructuur 
treden geen veranderingen op. 

Koole schetst dit beeld van een moderne kaderpar
tij, omdat dit meer recht zou doen aan de feitelijke 
ontwikkelingen dan de traditionele massapartij. 
Maar een volstrekt ander partijtype is er niet mee 
naar voren gekomen, concludeert Koole. 'De orga-

1 • Een partij om te kiezen. Rapport van de 
commissie- Van Kemenade, Amsterdam, 
1991 -

Amsterdam, 1997, blz. 38 ev. van Michels. Afscheid van de partijde
mocratie, ' in: Socialisme en Democratie, 

jrg. 52, nr.2, 1995, blz. 93 ev. en: 
'Inzake Partij vernieuwing', Socialisme en 
Democratie,jrgnr. 1, 1996. 

l. Dit deel van de tekst tot de passage 
'de teloorgang van de moderne kader
partij is grotendeels gebaseerd op tek
sten van het door de auteur geschreven 
Jaarbericht 1996197 van het c LB Nieuwe 
Rozen: de PvdA oelokaliseerd, 

3· Voor de kritiek van Tromp op het 
rapport van de commissie-Van 
Kemenade, zie 'Partijvernieuwing?, in: 
Socialisme en Democratie, jrg. 49, nr. 1, 
1992, blz. 25 ev. 
Voor een uitgebreide kritiek op de par
tijvernieuwing sinds het rapport-Van 
Kemenade zie: Tromp, B., 'De vloek 

4· Koole, R., De opkomst van de moderne 
kaderpartij, Utrecht, 1992. 
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nisatiestructuur bleef gericht op de integratie van 
de massa, terwijl de 'massa' zich steeds minder in 
partijen liet inkapselen'>. En politieke partijen heb
ben zich evenmin ontwikkeld tot electorale machi
nes terwijl de kiezersmarkt dit wel verlangde. De 
spanning tussen interne partijdemocratie en elec
torale en politieke effectiviteit wordt volgens Koole 
in moderne kaderpartijen opgevangen door relatief 
grote invloed toe te kennen aan de partijtop. Die 
top moet telkens achteraf verantwoording afleggen 
aan het partijkader. Volgens Koole hoeft 'het 
democratisch gehalte van partijen hier niet per se 
onder te lijden.' Maar deze spanning maakt de 
moderne kaderpartijen wel kwetsbaar. 

Koole hecht grote normatieve waarde aan het feno
meen van de moderne kaderpartij. Deze voorkomt 
een ontwikkeling in de richting van de catch-all par
tij. Voor Koole is de catch all partij een schrikbeeld. 
De moderne kaderpartij is een organisatievorm om 
deze catch all partij af te wenden. Op basis van zijn 
onderzoek ( 1990) naar Nederlandse politieke par
tijen, waaronder de PvdA, meent Koole dat deze 
niet aan het transformeren zijn in catch-all partijen 
naar Amerikaans voorbeeld. 

Daarmee ontzenuwt Koole de beroemde stel
ling van Kirchheimer - de naamgever van de catch 

all-party - dat politieke partijen zich onafwendbaar 
in die richting zouden bewegen op ideologisch, 
organisatorisch en electoraal vlak6 • Dit zou met 
name komen door het wegvallen van traditionele 
achterbannen en het ontstaan van een brede mid
denklasse. Politieke partijen worden daardoor 
gedwongen 'de wet van de electorale markt' te aan
vaarden. De oude ideologische verschillen verva
gen teneinde zoveel mogelijk kiezers te kunnen 
winnen. Het zijn vooral issues die breed in de 
samenleving worden gedragen waar partijen zich 
op gaan concentreren. Dit wordt door Kirchheimer 
beschreven als 'het verdwijnen van oppositie'. 

Net als bij de moderne kaderpartij kunnen de 
belangrijkste kenmerken van de catch all partij op 
een rij worden gezet: 

1 . Drastische reductie van het ideologische 
karakter van de partij 

s. !bid blz. 412 . 

6. Krouwel, A., 'Partijverandering in 
Nederland. De teloorgang van de tradi
tionele politieke partij?' in: Voerman, G. 
(red.), Jaarboek Documentatiecentrum 

2. Versterkte positie van de politieke leiders. 
3. Een verzwakte positie van de leden binnen 
de partij-organisatie 
4· Electoraat uit alle bevolkingsgroepen 
5. Samenwerking met belangengroeperingen 
6. Gecentraliseerde en professionele organisa
tie 

Sinds zijn onderzoek naar en beschrijving van de 
moderne kaderpartij door Koole in 1990 heeft een 
aantal majeure veranderingen binnen de PvdA 
plaatsgevonden. Op grond daarvan wil ik hier de 
stelling verdedigen, dat zonder ingrijpen de dagen 
van Koole's moderne kaderpartij, althans voor de 
PvdA, zijn geteld. 

Veranderinaen in de PvdA 

In vogelvlucht schetsen we nu de belangrijkste wij
zigingen in de PvdA sinds 1991, die zouden kunnen 
duiden op een ontwikkeling in de richting van een 
catch all partij dan wel van het instandhouden of 
juist versterken van de moderne kaderpartij. 

In de Den Uyl-lezing van 1995 verklaarde de 
politiek leider van de PvdA dat de ideologische 
veren moeten worden afgeschud. Daarmee werd 
de traditionele ideologische oriëntatie van de 
PvdA, naar het schijnt definitief, op sterk water 
gezet. Eerder al kwam een ideologisch kernpunt in 
het programma van de PvdA, de solidariteit in de 
sociale zekerheid, onder sterke druk te staan. In de 
laatste jaren heeft die opstelling bij ingrijpende 
bezuinigingen op de WAO, de privatisering van de 
Ziektewet en de ingrepen in de Nabestaandenwet 
moeten plaatsmaken voor meer marktwerking in 
de sociale zekerheid. 

De organisatiestructuur van de PvdA is sterk 
gewijzigd. De partijraad is conform de aanbevelin
gen van de Commissie Van Kemenade afgeschaft. 
De kandidaatstelling voor de Tweede Kamer is 
gecentraliseerd. Er is een groot aantal beeldbepa
lende vertegenwoordigers in de landelijke politiek 
gekomen zonder partijcarrière, wat heeft bijgedra
gen tot een verdere vermaatschappelijking van de 
partij. Door de centrale kandidaatstelling is de rol 
van de gewesten teruggedrongen. Door de 
afschaffing van de partijraad is de verantwoordings-

Nederlandse Politieke Partijen 1 99 S, blz. 
168 ev. De omschrijving van de 'catch 
all' partij van Kirchheimer is gebaseerd 
op de samenvatting van Krouwel. 
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plicht van de partijtop aan het kader van zijn belang
riijkste momenten ontdaan. Van de countervailinB 

power van het partijcongres - door de Commissie 
Van Kemenade in de plaats gedacht van die van de 
partijraad - is weinig terecht gekomen. Partij
congressen moeten het nu slechts hebben van 'toe
vallige interventies' gericht op de actualiteit van dat 
moment, zoals op het congres in februari 1996 de 
ingrepen in de Ziektewet het beeld bepaalden. De 
countervailinB rol van de partijraad tegenover de par
tijtop is evenmin door het partijbestuur overgeno
men. Het partijbestuur heeft in de geschiedenis van 
de PvdA zelden onzichtbaarder en krachtelozer 
geleken. 

Het aantalleden van de PvdA is sinds 1990 afge
nomen van 91.ooo in 1990 tot ongeveer 63.000 

leden in 1997. De PvclA-campagnestrategie in 1994 
was een catch-all strategie gericht op stemmen
maximalisatie. Het is onwaarschijnlijk dat daar in 
1998 verandering in zal komen. De onderlinge ver
schillen in electorale positie zijn zo klein, de afstand 
tussen de hoofd- en de nooduitgang (door het 
onvoorspelbare zwevende kiezersblok) zo gering, 
dat maximalisatie meer dan ooit noodzakelijk is. 

Voor wat betreft de financieringsstructuur van 
de leden heeft de PvdA zich in 1996 uitgesproken 
voor rechtstreekse financiering van politieke partij
en, hetgeen het belang van inkomsten uit het leden
aantal zal relativeren. Bovendien steunt de PvdA 
het voornemen om de specifieke geldstromen van
uit de rijksoverheid op te nemen in lump-sum 
financiering. Daardoor bestaat de kans dat het pro
gramma van de afzonderlijk gefinancierde nevenin
stellingen binnen een gecentraliseerd beleidspro
gramma wordt opgenomen. 

Om tegenwicht te bieden tegen het worden van 
louter 'regeringspartij' heeft de partij blijvend uit
eenlopende rapporten vervaardigd en daarmee 
debatten geëntameerd. Dat is in de afgelopen 
periode met overtuiging gebeurd. Het rapport 
Sociale Zekerheid bij de Tijd is daarvan het meest ge
slaagde voorbeeld . 

In Nieuwe Rozen concludeerde ik begin 1997 dat 
ontwikkelingen als hierboven beschreven wijzen in 
de richting van een catch all-partij. Dat betekent 
uiteraard niet dat de PvdA reeds een catch all partij 
zou zijn. Maar op alle criteria van Koole's moderne 
kaderpartij scoren de lichte en ingrijpende ontwik
kelingen in de PvdA sinds 1990 negatief. De bewe-

ging is contrair aan de toen nog door hem geschet
ste. Er kan zeker gewezen worden op enkele tegen
voorbeelden: vermaatschappelijking (onder andere 
via het ROSA-project en Kamerleden van buiten het 
partijcircuit) en op eigenstandige creativiteit ('de 
omweg als methode') naast bestaande kaders. Het 
zijn met name deze laatste twee ontwikkelingen die 
niet aansluiten bij de ontwikkeling naar de catch all 
partij. Maar deze kunnen die ontwikkeling alleen 
keren als zij aantoonbaar de koers en de cultuur van 
de partij beïnvloeden. Daarvoor ontbreken de insti
tutionele waarborgen. 

Hoasse zuiskracht 
Recent hebben zich twee nieuwe ontwikkelingen in 
de PvdA voorgedaan die de beweging in de richting 
van de catch-all partij danig hebben versterkt. Ik 
doel hier op de opstelling van het verkiezingspro
gramma en de kandidaatstelling voor de nieuwe 
Tweede Kamer-lijst. 

Om met het eerste te beginnen: het door het 
partijbestuur ingestelde programberaad is dit voor
jaar gestart met veel open discussies. Maar na de 
zomer heeft de Haagse leiding het proces naar zich 
toegetrokken. Zelfs in zo'n mate dat het oorspron
kelijke programberaad de slottekst van het program 
niet heeft geaccordeerd, terwijl het partijbestuur, 
de opdrachtverlener, slechts drie-en-een-half uur 
kreeg om de concept-tekst te bediscussiëren. De 
reden: 'de volgende dag moest het naar de druk
ker'. Geconcludeerd moet dus worden, dat de tek
sten door de 'Haagse parlementaire poot' werden 
opgesteld, dat de door het PB ingestelde commissie 
buiten werking is gesteld en dat het PB een tekst 
gepresenteerd heeft gekregen die niet werd geac
cordeerd door het door hem zelf ingestelde officiële 
beraad. 

En dan de kwestie van de kandidaatstellingspro
cedure. Uit betrouwbare bron valt te vernemen, 
dat het eindresultaat van de Commissie Dunning, 
ingesteld om het partijbestuur inzake kandidaatstel
ling te adviseren, tot twee keer toe in informeel 
overleg is besproken met de politieke trojka Kok, 
Wallage en Adelmund. Er moet nog antwoord 
komen op de vraag of, en zo ja in welke mate, de 
finale lijst in opnieuw gewijzigde vorm naar het 
bestuur van de PvdA werd gezonden. Waar het hier 
evenwel om gaat, is dat ook hier de mogelijkheid 
werd gecreëerd om in 'Haagse vertrekken' tijdens 
de procedure en buiten de formele afspraken om te 
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interveniëren. En dat terwijl de Commissie 
Dunning niet de partijtop, maar de leiding van de 
vereniging, het partijbestuur, direct moest advise
ren. 

Bij beide procedures is dus sprake van verder
gaande Haagse, parlementaire centralisatie binnen 
de partij en werd er ingegrepen in de formele pro
cedure. In beide gevallen had het bestuur van de 
ledenorganisatie feitelijk het nakijken. Hier ont
breekt dus het noodzakelijke dualisme en 'counter
vailing power'. Dat hoeft niet per se aan het dub
belmandaat van de partijvoorzitter te liggen. Maar 
aan de Haagse zuigkracht is geen weerstand gebo
den, die is eerder versterkt. Als gevolg van dit alles 
dreigen partijvoorzitters met een dubbelmandaat 
een nieuwe taakinvulling te krijgen: ze worden 
superkamerleden met buiten-parlementaire be
voegdheden. 

Daarbij komt dit. In het verkiezingsprogramma 
wordt voorgesteld om politieke partijen meer 
rechtstreeks door de overheid te laten subsidiëren, 
en wel op basis van het kiezersaantaL Voor subsidie 
is het ledenaantal van een partij niet van belang. 
Maar een politieke partij is een ledenorganisatie . 
Als de leden ook als inkomstenbron van afnemend 
belang gaan worden, zal hun positie verder worden 
gemarginaliseerd. En dat versterkt het proces van 
centralisatie . 

Een soortgelijke ontkoppeling van het ledenaan
tal speelt bij de jongerenorganisatie Jonge Socia
listen. Die krijgt er plotseling nieuwe leden bij. Om 
in aanmerking te komen voor een hogere subsidie
bijdrage van het Rijk hebben partijbestuur en J s in 
een zeldzame joint venture besloten om alle PvdA
leden onder 28 jaar automatisch lid te maken van de 
J s. In het Amsterdamse huisorgaan van de J s wordt 
het partijbestuur bedankt voor het nieuwe 'subsi
dievee' . Aan werving van leden hoeft niets meer te 
worden gedaan. Dergelijke tendensen dreigen het 
belang van leden verder te ondergraven: het ken
merk van de catch-all party1. 

Partijdemocratie en mentaliteit 

Het is dus niet zonder reden dat er onder het PvdA
kader veel onzekerheid heerst over de positie van 

de vererugmg. Na de structuurveranderingen, 
voortvloeiend uit het rapport Van Kemenade, en na 
de noodzakelijke partijvernieuwing onder het par
tijvoorzittersduo Rottenberg en Vreeman staat de 
PvdA voor een aantal nieuwe vragen8 . Partijver
nieuwing en verandering zijn evenwel continue 
processen. Er is een permanente zoektocht naar de 
functie van politieke partijen. Zo stelde de voorma
lig directeur van de Wiardi Beekman Stichting Van 
den Berg, dat de moderne kaderpartij een tussenfa
se naar verdere vernieuwing vormt. Hij benadrukte 
de omvorming van de sociaal-economische tegen
stelling, waarop de PvdA zich van oudsher heeft 
georiënteerd en georganiseerd, naar een cultuur
politieke polariteit in de Nederlandse politiek. 
'Zulk een partij zal zijn oriëntatie niet meer van 
bovenaf per beginselprogramma en congresbesluit 
kurmen decreteren maar van onderop, in voortdu
rend en open debat, moeten opsporen: met zijn 
leden maar ook met symphatiserende buitenstaan
ders. De partij is daarin geen programmamachine 
maar een platform, een forum waar de discussie 
wordt georganiseerd. Daarbij zal zij van alle 
moderne technieken en faciliteiten van communi
catie gebruik moeten maken', aldus van den Berg.9 
Nieuwe tegenstellingen vragen om nieuwe vormen 
en een nieuwe fundering. Daarbij geldt de nood
zaak van 'een democratische mentaliteit' naast een 
doorzichtige interne partijdemocratie. 

Het is nu juist deze verhouding die cruciaal is 
voor de toekomst. Want over welk forum of debat 
spreken we? Het forum of het debat is een mystifi
catie. Het idee van één politiek debat miskent de 
verschillende posities, belangen en relaties binnen 
een politieke partij . Ik meen dat er tenminste drie 
sferen van debat zijn, die tamelijk los van elkaar 
opereren. Ik zal ze elk kort benoemen en er tussen 
haken, als illustratie of metafoor, een actuele naam 
uit de PvdA aan toevoegen. De eerste sfeer noem ik 
het ethische debat. Daarbij valt het accent op de 
normatieve afweging van een vraagstuk, zonder 
zich te vergewissen van compromissen en de poli
tieke realiteit (Pronk). De tweede sfeer is het fasci
natie-debat. Daarbinnen worden debatten gevoerd 
waarbij het debat zelf het hoogste goed vormt. De 

7.lbid. 
8. Zie voor een latere uitwerking van de 
vernieuwingsvoorstellen o.a. Partij
bestuur PvdA, Idee en Beweaina en ldeeiin, 
Personen en Praktijken, Amsterdam, 199S 

en deel 2 in 1997 , Voor een repliek op 
de kritiek op de partijvemieuwin?, zie: 
Rottenberg, F. en Vreeman, R., De 
vloek van Miehels en de zucht van 
Tromp', in: Socialisme en Democratie, jrg 

.P. nr.3, 199), blz. 127 ev. 
9· Berg,J.Th.J. van den, 'Politieke par
tijen naar een nieuwe fundering', in: 
Socialisme en Democratie, jrg. so, nr.6 , 
1993, blz 242 ev. 
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agenda-keuze komt voort uit botsingen van menin
gen binnen de sociaal-democratie. De uiteindelijke 
uitkomst is daar een afgeleide van en kan daarom 
goed verdedigd worden (Rottenberg). En ten 
derde valt er een bestuurlijk-parlementaire debat
sfeer te onderscheiden. Pragmatische oplossingen 
gebaseerd op beleidsmatige afwegingen bepalen de 
reikwijdte van het debat (Wallage). Kunnen deze 
sferen langdurig los van elkaar opereren? Of zijn ze 
zeker nu, als pluriforme waarde, essentieel om 
brede partijen zonder eenduidige achterban en 
omringd door zwevende kiezers, bij elkaar te hou
den? 

Maar dan blijft de vraag wat de positie van de 
PvdA is als politieke vereniging en als politieke 
beweging. Is de PvdA veroordeeld tot procedurele 
politiek, faciliteert ze nog slechts debatten, recru
teert ze voor de samenleving of voor een politieke 
beweging en is het daarmee een eigenstandige scha
kel in de politieke besluitvorming met in potentie 
meer macht dan welke andere maatschappelijke 
organisatie dan ook? En wie beslist er dan binnen 
een vereniging en met welke geldigheidsduur? In de 
volgende paragraaf wordt op een aantal van deze 
vragen ingegaan. 

Naar een Berlusconi-partij? 

Er zijn voor de PvdA op vier terreinen vragen te 
onderscheiden en alle hangen ze in meer of mindere 
mate samen met de partijvernieuwing van de afge
lopen jaren. De eerste vraag richt zich op het toene
mende centralisme binnen de PvdA. De belangrijk
ste doelstelling van het partijbestuur in de afgelo
pen jaren was gericht op de organisatie van het poli
tieke debat en de implementatie van de voorstellen 
uit het rapport van de Commissie Van Kemenade 
(bijvoorbeeld de centrale kandidaatstelling). De 
politieke verantwoordingsfunctie van de partijraad 
heeft hij, zoals gezegd, niet overgenomen. Mede 
daardoor is er onvoldoende sprake van tegenspel 
namens de ledenvereniging ten opzichte van de 
Haagse leiding. 

Een tweede vraag betreft het belang van de hui
dige formele organisatorische structuren van de 
PvdA. De organisatorische indeling van de partij 
langs de lijnen van het openbaar bestuur sluiten 
slechts in beperkte mate aan bij de maatschappelijke 
en politieke-strategische keuzes van de partij. Ook 
de wijze waarop nieuwe bevolkingsgroepen en hun 
cultuur aansluiten bij onze verenigingsstructuur 

verdient daarbij bijzondere aandacht. Dat is van 
groot belang voor een brede culturele openheid van 
de partij. En er zijn nieuwe functionele gemeen
schappen bij de partij te ontwikkelen die hun plaats 
moeten krijgen binnen de structuur en partij-orga
nisatie (bijvoorbeeld 'de digitale afdeling', de orga
nisatie van deskundigheid). 

Veel kleine afdelingen zijn niet langer in staat 
om het hoofd boven water te houden, de gewesten 
hebben nog slechts een zeer beperkte politieke rol 
van betekenis. Gewestbestuurders zijn druk met 
veelal organisatorische zaken en leven met name op 
rond (verkiezings-)congressen. De niet-politieke 
verenigingszaken overheersen en dus mag de vraag 
gesteld worden of dat de huidige aparte politieke 
bestuurslaag rechtvaardigd. Gaat dat niet ten koste 
van de noodzakelijke prioriteitstelling van tijd, geld 
en menskracht. De partij organiseert daarom om de 
bestaande oude verenigingsstructuur heen het 
zogenaamde ROSA-programma, gericht op poli
tiek-maatschappelijke vraagstukken in de zogehe
ten ROSA-steden. 

De PvdA kent zoals gezegd twee jongerenclubs, 
en naast het officiële ledenblad is er het wekelijkse 
vlugschrift. De vraag is of de partij op lange termijn 
dit alles naast elkaar wil blijven ontwikkelen, vanuit 
het perspectief van een pluriforme partij, danwel 
kiest voor samenhang en overzicht en het stellen 
van prioriteiten. Voor beiden is overigens veel te 
zeggen. 

Ten derde zijn de lokale fracties en afdelingen 
onvoldoende in staat om een eigen lokaal profiel op 
te bouwen. Slechts in zeer beperkte mate worden 
binnen de partij van onderop politiek-maatschappe
lijke signalen ontwikkeld of binnen de partij door
gegeven. Veel bestuurders zijn verzand in bestuur
lijke vraagstukken. De afstand tussen de landelijke 
en lokale politiek lijkt erg groot. Op lokaal niveau 
hoopt men dit keer op een positieve 'Kok-impuls' 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan ver
volgens ieder voor zich weer 'aan de gang gaan'. 
Maar terwijl partijen zich opmaken voor een nieu
we ronde campagnes en verkiezingen, wees de 
publicist Bordewijk er onlangs terecht op dat geë
mancipeerde burgers steeds meer de behoefte heb
ben om ook bij lokale verkiezingen eigen keuzes te 
maken. Partijen op lokaal niveau beconcurreren 
elkaar niet alleen met programma's maar ook met 
personen en de stijl van werken, 'de vraag hoe daar
mee om te gaan zal de komende tijd niet op de 
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agenda van de PvdA mogen ontbreken' 10 . Er wordt 
echter vooralsnog weinig aandacht besteed aan de 
toekomst van landelijke politieke partijen op lokaal 
niveau 1 1 

• Ook om die vraag kan de PvdA in de toe
komst niet heen. 

Ten vierde zal de PvdA moeten aangeven hoe zij 
de voortschrijdende 'personifiëring' en professio
nalisering birmen politieke partijen beoordeelt. 
Hoe verhoudt dit zich tot een vereniging en leden
organisatie? Neem politieke campagnes. In moder
ne campagnes is de betekenis en het belang van de 
traditionele partij en de rol van haar vrijwilligers 
voor de einduitslag beperkt. Het belang van perso
nen, ondersteund door professionals, komt daar
voor in de plaats en lijkt alleen maar verder toe te 
nemen. Met het toenemende belang van professio
nele politieke communicatie zullen vragen die tot 
voor kort voor de Nederlandse politiek tamelijk 
theoretisch waren aan actualiteit winnen. Het 
belang van (betaalde-) media zal toenemen, zeker 
voor wat betreft de televisie. Daardoor zullen cam
pagnes duurder worden. De partij zal zich de vraag 
moeten stellen of er grenzen zijn aan de campagne
budgetten in relatie tot het verenigingsbudget? En 
is er een visie op de invloed van geld op onze cam
pagnes en het democratische systeem? Moeten daar 
grenzen aan gesteld worden? Dit zijn vragen met 
een morele en ook een partij-politieke dimensie, 
Maar de 'Berlusconi-partij' behoeft ook voor 
Nederland geen sciencefiction meer te zijn. Daar
naast dreigt het gevaar dat door concentratie op een 
beperkt aantal issues het brede politieke debat in 
een campagne tot een aantal haalbare beleidspunten 
wordt teruggebracht. Eerder stelde ik in s&P dat 
die concentratie op issues in campagnes nog wel 
verdedigbaar is, maar het is de vraag of uiteindelijk 
ook de dagelijkse politiek niet teruggebracht zal 
worden tot herkenbare en tamelijk kleine issues. 12 

Dit in contrast met geïntegreerde politieke visies 
op de inrichting van de samenleving. 

En er is de ongekend belangrijke ontwikkeling 
van electoraal onderzoek. Dat onderzoek, de zoge
naamde private-polls, kan steeds meer de strategie 
gaan bepalen. Het is daarom van groot belang te 
weten wie birmen een politieke partij toegang tot 
de resultaten van die onderzoeken heeft. De resul-

taten van onderzoek zijn een machtsbron die dik
wijls een overtuigende kracht in discussies kan heb
ben. ln een gecentraliseerde partij zonder duidelij
ke achterbannen en regionale bindingen met kie
zers valt het zwaar om onderzoeksresultaten terzij
de te schuiven. De grens tussen contents- en polldri

ven politics is flinterdun. Ook daar lijkt tegenwicht 
vanuit de vereniging op zijn plaats. 

Politieke partijen zullen de komende jaren door 
geavanceerde professionalisering, teruglopende 
ledenaantallen en met minder kader steeds meer op 
interne 'culturele' problemen stuiten. De 'partij 
cultuur' bestaat uit tenminste drie lagen: de cultuur 
van de vrijwilligersorganisatie, dat is de traditionele 
basis van de partij; de politieke cultuur van de waan 
van de dag die haar eigen dwang op de organisatie 
legt en de cultuur van de professionals op centraal 
niveau, die door het teruglopende aantal leden en 
kader in toenemende mate tussen deze twee cultu
ren in moeten functioneren. 

Vier voorstellen 

Er is een aantal maatregelen denkbaar die de positie 
van de politieke partij als vereniging zou kunnen 
verhelderen en versterken, zonder dat sprake is van 
een terugkeer naar oude, achterhaalde modellen. 

1 • Er valt iets voor te zeggen, dat de beoogd 
lijsttrekker zelf de verkiezingsprogram-com
missie gaat leiden. Een program van een com
missie wordt nooit met overtuiging iemands 
eigen program. Dat is van belang voor de inzet 
bij de kabinetsformatie. Het doet recht aan een 
toch al informeel gegroeide situatie waarbij de 
tekst zonder handtekening van de partijleider 
niet naar buiten gaat. En het kan de partijleider 
bovendien dichter bij de partij brengen. Vol
gens velen is die afstand te groot. De oorzaak 
daarvan kan overigens evenzogoed bij de partij 
als bij de partijleider liggen. 
2 . Het is hoogst merkwaardig dat bij de invul
ling van kabinetsposten de partij langs de kant
lijn staat toe te kijken. Congressen voeren ritu
ele stemmingen voor plaats dertig op de lijst, 
terwijl over de belangrijkste en gezichtsbepa
lende posten noch het fractie-, noch het partij-

10. Bordewijk, p., ' Lokaal bestuur in 
verwarring' , Socialisme en Democratie, 
jrg. 52, 1995, nr.J, blz.126 . 
1 1. Eijk, C, van der, de noodzakelijke 

terugtreding van de nationale partijen: 
de electorale uitdaging', in: Voerman, 
G., Politiek zonder partijen. Over de horizon 
van de panijpolitiek, 1994. 

12. Monasch, J., S., 'Politieke campag
nes na Clinton en Blair', Socialisme&.. 
Democratie,jrg.s4, 1997, blz. 324ev. 

547 



s &..o 12 1997 

bestuur enige zeggenschap, laat staan inspraak 
hebben . De keuze van de posten voor bewinds
personen lijkt mij in eerste instantie een keuze 
van de politieke leider in het kabinet. Die keuze 
zal moeten worden voorgelegd aan het PB. Dat 
PB zou hearings met de kandidaat-bewindsper
sonen kunnen organiseren met de mogelijkheid 
van een veto voor een kandidaat. De huidige 
haastige en soms ondoordachte keuzes voor 
bewindspersonen doet geen recht aan de zware 
eisen die zowel aan het ambt mogen worden 
gesteld, als aan het 'vertegenwoorderschap' 
namens een partij. 
3. Dat politieke partijen ledenverlies lijden is 
algemeen bekend. Dat diezelfde partijen lange 
tijd niet of nauwelijks eigen initiatief hebben 
genomen om dit ledenverlies te stoppen is min
der bekend. Daar i's pas zeer recentelijk bij een 
aantal partijen toe overgegaan. Maar het staat in 
geen vergelijking tot de inspanningen die ande
re maatschappelijke organisaties op dit vlak 
doen. Alleen de s P vormt daarop een positieve 
uitzondering. Om het belang van de ledenorga
nisatie te verdedigen kunnen aan het verlenen 
van subsidies aan politieke partijen nadere 
voorwaarden worden gesteld. Het belang van 
leden kan versterkt worden door het aantal 
leden te koppelen aan de hoogte van het subsi
diebedrag. Daar gaat een incentive vanuit om 
het aantalleden uit te breiden. Bij het achter
wege blijven van een dergelijke koppeling 
neemt het belang van leden als inkomstenbron 
af en wordt de financiële band tussen leden en 
partij verzwakt en wellicht op termijn, als bij
voorbeeld de subsidiebedragen op basis van kie
zers stijgen, doorgeknipt. 
4· De keuze van de volksvertegenwoordigers is 
verregaand gecentraliseerd. Bij andere partijen 
zijn wijzigingen in de top van de lijst aange
bracht door de directe of indirecte invloed van 
de leden, bij de PvdA waren de eerste r o plaat
sen in 1993 applaus-benoemingen. De PvdA 
zou de partij verder moeten openbreken door 
de lijst, na het advies van een commissie, recht-

'3· Koole, blz. 86. 
14. Praag, P. van, 'Heeft de politieke 
partij nog toekomst? ' ,in: Socialisme en 
Democratie, jrg. so, nr. 10, 1993, blz. 
440 ev. Van Praag stelt dat er op basis 
van een aantal door hem besproken stu-

streeks door de leden te laten vaststellen. Dat 
dwingt vertegenwoordigers rekening te houden 
met hun 'direkte achterban' en maakt substan
tiële wijzigingen in de lijst mogelijk. 

De ironie van de vernieuwins 

De huidige organisatievorm van de PvdA lijkt niet 
meer adequaat voor een moderne politieke partij in 
de volgende eeuw. Dat kan evenzogoed gelden 
voor een aantal andere politieke partijen. De huidi
ge ontwikkelingen zijn bedreigend voor de instand
houding van de moderne kaderpartij en dus voor de 
daarmee samenhangende interne democratie van 
partijen. Hier is meer aan de hand dan een terug
keer van de aloude 'regentensfeer' '3 . De tenden
sen tot centralisatie en professionalisering worden 
nu niet langer afgeremd door een krachtig dualisme 
of een doorzichtig systeem van cheques and balances 

in de partijorganisatie. De structuren verleiden niet 
tot participatie en invloed op de macht. In een tijd 
van afnemend belang van politieke partijen en 
dalende ledenaantallen is het de vraag waar tegen
macht of countervailina powers nog vandaan kunnen 
komen '4. Het gevaar dat de PvdA na de eerste golf 
van partijvernieuwing nu bedreigt, is dat openheid, 
debat en transparantie teveel een proces vormen 
zonder een duidelijke inhoudelijke richting, met 
bijbehorende dragende personen en iconen. 
Pluralisme als doel in zichzelf kent geen inhoud, 
geen procedure en politieke vertaling, het is louter 
proces. '5 De ironie van de vernieuwing is dat 
beweging, dynamiek en vooruitgang tegelijkertijd 
zekerheid en een vast kader vereisen waar men zich 
tegen af kan zetten en veranderingen in kan 
bewerkstelligen. Dat kader, de structuur van de 
vereniging en het type partij dat daar bij aansluit, 
moet opnieuw geformuleerd worden. Gebeurt dat 
niet dan treedt wederom stolling van de organisatie 
op. Dit keer niet aan de basis, maar aan de top. 

Er zal daarom een nieuwe commissie à la Van 
Kemenade benoemd moeten worden die na de ver
kiezingen aan het werk kan. Daarbij zal het waar
schuwende beeld voor ogen moeten worden 
gehouden dat de oude overgedemocratiseerde 

dies weinig reden is om de toekomst van 
de politieke partij met vertrouwen tege
moet te zien. 
15 . Lowi,T. ,J., The End '![Liberolism: The 
second republic '![ the United States, New 
York,1979, blz. 63. 
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PvdA tot een ondoordringbare vereniging leidde. 
Het vermogen ontbrak om de partij bij de eigen 
haren uit het moeras te trekken. Die les blokkeert 
elke terugkeer naar oude modellen. Laat een nieu
we commissie een eerste tussenrapportage op het 

huishoudelijk congres van 1999 presenteren. Op 
het congres in 2ooo moet duidelijk worden voor 
welke partij de PvdA kiest. Een partij waar leden mee
tellen lijkt een aardige werktitel! 
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Lokatie Vlissingen, de haven, de laatste 
boei in het verschiet. 

Wat het nieuwe jaar in petto heeft 
weten we niet, vandaar het motto: 1 N 

DEN VREEMDE ... 

met foto (zwartwit) en tekst kunt u daar 
uw hand in hebben! 
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3. Wanneer de deur 

van het wachthuis 

voor de veerboot 

opengaat 

waait de zee 

naar binnen 

2 • de kok in de keuken 

zingtmee 

I . voor het eten 

haal ik de zee 

2 • voor het eten 

haal ik de zee 

3· keuken 

als vliegveld ingericht 

waar op kranten 

gespreid 

tussen steeds 

dezelfde oevers. 

2. concentratie van vogels 

1 • uit volle borst 

om vervolgens te verdwijnen 

naar onbekende bestemming 

door de drukte het weer 
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De universiteit 
à la Daalder 

Job Cohen bespreekt: 1 

H. Daalder, Universitair Panopticum; 

herinneringen van een gewoon hoogleraar, 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997 . 

Hans Daalder, emeritus hoogle
raar in de wetenschap der politiek 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
heeft zijn universitaire herinne
ringen op schrift gesteld. Zij 
lopen van de periode dat hij zich 
in 1 946 inschreef bij de Univer
siteit van Amsterdam tot het 
moment van zijn afscheid als 
hoogleraar in 1993, waarmee een 
periode van bijna vijftig jaar 
geboekstaafd is. En wat voor 
jaren! Jaren van enorme verande
ringen voor universiteiten, en 
zeker niet voor hen alleen. 

De ondertitel Herinnerineen 
van een sewoon hoosleraar geeft de 
inhoud van het boek mooi weer 
waarbij ik graag stipuleer dat het 
begrip sewoon maar op één 
manier gelezen moet worden -
want zo gewoon was het hoog
leraarschap van Daalder nu ook 
weer niet. Alleen al uit de be
schrijving van wat hij meege
maakt heeft, blijkt wat hij gepres
teerd heeft: hij is een spin in het 
web geweest van de nationale en 
de internationale politicologie, 
waarbij met enige nadruk aange
tekend moet worden dat dat web 
niet bestond toen hij zich als een 
van de eerste studenten inschreef 
bij de Zevende faculteit van de 
Gemeente Universiteit. In die zin 
geeft het boek een interessant 
overzicht van de ontwikkeling 
van de politieke wetenschap, die 
sinds de Tweede Wereldoorlog 

een enorme bloei heeft doorge
maakt. Overigens is het zeker 
geen volledig overzicht. Dat was 
ook bepaald Daalders bedoeling 
niet, en kon dat ook niet zijn, 
gegeven diens wijze van weten
schapsbeoefening: sterker ge
richt op beschrijving dan op theo
rievorming, zoals hij uiteenzet in 
het hoofdstuk dat gewijd is aan 
zijn promovendi; overigens het 
soort uitspraken dat men eerder 
van oude rotten in het vak hoort, 
dan van jongeren die nog bezig 
zijn de wereld te veroveren. 
Maar dat de wetenschap der poli
tiek de afgelopen halve eeuw de 
wind mee heeft gehad, dat is 
overduidelijk - al blijkt dat niet 
zo één, twee, drie uit Daalders 
Panopticum; ik kom op die uit
spraak natuurlijk terug. 

Wat zijn de mooiste hoofd
stukken in Daalders boek - en 
misschien tegelijkertijd de mooi
ste hoofdstukken in Daalders 
professionele leven? Het begint 
onmiddellijk met het eerste 
hoofdstuk, waarin hij zijn studie
tijd beschrijft, met portretten van 
zijn leermeesters (Presser, Den 
Hollander, Baschwitz, Kieere
koper en Barents, met over ieder 
wel een fraaie dan wel verschrik
kelijke uitspraak) en de politieke 
strijd rond hun benoemingen. 
Daalder beschrijft ook de inrich
ting van de studie, of liever, het 
gebrek daaraan (van de eerste 
lichting slaagden na negen jaar 
negen procent!), en de ponte
neur van de hooggeleerden: hij 
beschrijft hoe Kieerekoper zijn 
afstuderen bijna onmogelijk 
maakte, en hoe zijn vriendschap 
met promotor Barents omsloeg 
in een door Barents gevoelde vij 
andschap met opnieuw bijna de-
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sastreuze gevolgen. Je ziet voor je 
dat deze academie niet kon blij
ven bestaan, zeker niet met de, 
overigens juist om dit soort rede
nen, groeiende behoefte aan 
democratie, alsmede met de 
groei van de aantallen studenten 
die eraan stond te komen. 

Daalder beschrijft daarna hoe 
hij zijn vleugels uitsloeg, interna
tionale contacten legde die de 
rest van zijn leven zouden blijven 
bestaan, hoe hij angelsaksisch 
georiënteerd raakte om dat nooit 
meer kwijt te raken, om tot zijn 
eigen verrassing in I963 het aan
bod te krijgen voor een nieuwe 
leerstoel in de wetenschap der 
politiek in de faculteit der rechts
geleerdheid in Leiden. 

Een belangrijk hoofdstuk gaat 
over die 'vroede faculteit': hij 
treft daar een atmosfeer die hij 
weldadig vindt, en waar hij vol
gens mij de rest van zijn leven 
naar terug is blijven verlangen: 
een minimum aan bestuur, met 
overigens grondige aandacht 
voor benoemingen, maar amper 
voor inrichting van onderwijs, 
onderzoek of zelfs maar de meest 
elementaire zaken van beheer. 
(Pas onder zijn decanaat in I 969 
werden de functies van faculteits
directeur en secretaresse van het 
faculteitsbestuur ingesteld.) 
Daartegenover stond een maxi
mum aan vrijheid, dat niet alleen, 
en zelfs niet in de eerste plaats 
voortkwam uit een vorm van 
benien neelect, maar vooral uit de 
daar heersende liberale traditie, 
waar slechts oog was voor kwali
teit, en niet voor persoonlijke of 
politieke tegenstellingen - de 
laatste zeker niet. De grote voor
delen van die mentaliteit mogen 
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duidelijk zijn, de nadelen ervan 
naar mijn stellige overtuiging 
ook, zeker in een tijd waarin uni
versiteiten, en zeker juridische 
faculteiten, zo.enorm groeiden. 

Autoritaire democratiserinB 

Het spreekt vanzelf dat de demo
cratisering vervolgens een pro
minente plaats in het boek in
neemt. Daar zijn, denk ik, ver
schillende verklaringen voor te 
vinden. Hoezeer Daalder oog 
heeft gehad voor de onvolkomen
heden die voor I 968 aan universi
teiten bestonden (ik noemde er al 
een paar), als rechtgeaarde soci
aal-democraat moest hij niets 
hebben van de revolutionaire 
storm die vervolgens door de aca
demie trok, waarvan hij de auto
ritaire trekken doorzag en waar
tegen hij zich teweer stelde. 2 Hij 
vreesde zeer de aanslag op de aca
demische vrijheid en was aller
gisch voor zwakke ruggegraten, 
die hij meer dan hem lief was aan
trof. Overigens, dat hij er zoveel 
aantrof, had naar mijn overtui
ging ook te maken met zijn al
lergie daarvoor; ik ben tenminste 
geneigd lang niet zoveel onder 
die kwalificatie te rangschikken 
als hij doet, zo goed als ik meen 
dat hij wel erg weinig oog heeft 
voor de tijdgeest waarin dit alles 
zich afspeelde. Ongetwijfeld is 
dat mede een gevolg geweest van 
zijn nauwe betrokkenheid bij de 
zaak-Daudt, die om allerlei rede
nen en voor allerlei personen als 
een zwarte bladzijde te kenschet
sen valt. Maar ook al is er met de 
uit die storm resulterende w u B 

van alles mis gegaan, onder deze 
wet is ook een heleboel tot stand 
gekomen, zo~ls Daalder zelf be
schrijft in de hoofdstukken over 

de Leidse universiteit. Uit het 
boek proef je dat hij dat niet 
alleen toeschrijft aan de Leidse 
mentaliteit, die een stuk minder 
opgewonden is dan de Amster
damse, maar ook aan het feit dat 
een aantal getrouwen met voort
durende argwaan zich hebben 
ingespannen om de zaak goed te 
laten komen. Daalder zal onge
twijfeld zeggen dat veel van wat 
tot stand gekomen is, tot stand 
gekomen is ondanks de wus, 
maar ik vrees dat die discussie 
snel academisch van karakter 
wordt . 

Na de democratiseringshoofd
stukken volgen twee 'internatio
nale' hoofdstukken: één over het 
Europeon Consortium jor Politica] 

Research en één over zijn verblijf 
in Florence. Het zijn de hoofd
stukken waaruit Daalders belang 
en positie in de internationale 
wereld van de politieke weten
schap blijkt. Na zijn verblijf in 
Florence keert Daalder terug 
naar Leiden. Dat deel van zijn 
carrière beschrijft hij in de vol
gende hoofdstukken die handelen 
over de opbouw van een vak
groep, over de elkaar opvolgende 
sturingsinstrumenten en her
structureringen met bezuiniging 
en expansie, over de bekende 
TVC- en s KG-operaties, in het bij
zonder met de ingrijpende gevol
gen daarvan voor de politieke 
wetenschap in Leiden en Rotter
dam onder de veelzeggende titel 
De winter van RJ. in 't Veld. Het 
boek wordt besloten met een 
hoofdstuk over het promoveren 
("ars promovendi") en een hoofd
stuk waarin Daalder terugblikt op 
'een veranderend hoogleraar
schap'. Dat laatste doet hij aan de 
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hand van drie redes die hij eerder 
hield: (a) a view jrom below (toen al 
het perspectief van een gewoon 
hoogleraar!) over de toegenomen 
bureaucratie in het hoger onder
wijs op een oE co-conferentie in 
1984 die handelde over het 
Daalder bepaald niet aanspreken
de onderwerp Fjfective institu

tional manasement on external and 

interna I issues; (b) zijn dankrede 
bij de uitreiking van de Konink
lijke/Shell Oeuvre-prijs, eerder 
gepubliceerd in NRc/Handels
blad en toen naar zijn gevoel 
doodgezwegen; en (c) zijn af
scheidsrede Van oude en nieuwe 

reaenten, die overigens een veel 
bredere strekking had. 

Besturen tenen wil en dank? 
Een in mijn ogen merkwaardig 
groot deel van de memoires van 
Daalder is gewijd aan universitair 
bestuur. Merkwaardig veel, al
thans voor een gewoon hoogle
raar die 'zich in wezen nooit be
haaglijk had gevoeld in het uni
versitaire bestuur.' Het past ove
rigens wel bij hem, in aanmerking 
nemend dat hij over democratise
ring en bureaucratisering even
eens veel heeft gepubliceerd. Ik 
ben trouwens niet de enige die 
daar een beetje van staat te kij
ken: Daalder beschrijft dat ook 
binnen zijn vakgroep en faculteit 
zijn 'preoccupatie met de geva
ren van politieke verwording in 
de universiteit' gezien werd als 
'reactionaire aberratie' (zo erg 
was het natuurlijk niet!), terwijl 
ook zijn 'zo serieuze vergelijken
de studie' Universities, Politicians 

and Bureaucrats werd gezien als 
een 'niet al te gelukkige hobby, 
die op het onderzoeksprogram
ma geen plaats kreeg.' 
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Deze twee onderwerpen, poli
tiek c.q. democratisering ener
zijds, en bureaucratisering ander
zijds moeten overigens wel 
onderscheiden worden. Wat de 
democratisering betreft, denk ik 
dat Daalders standpunt is dat die 
in de jaren zestig en zeventig is 
doorgeslagen. Hij heeft duidelijk 
oog gehad voor de voor de hand 
liggende wensen van staf en stu
denten om mee te doen in het 
universitair bestuur -het zou ook 
wel gek wezen wanneer dat 
anders was geweest, met de 
voorbeelden van Kieerekoper en 
Barents ongetwijfeld levendig in 
zijn herinnering aanwezig. Het is 
de manier geweest, waarop die 
democratisering heeft vorm ge
kregen, die hem angst heeft inge
boezemd, een angst die met het 
voorbeeld van Daudt zo nabij, 
bepaald niet onbegrijpelijk was. 
Zeker niet voor iemand als 
Daalder die, ook dat blijkt uit het 
boek, voortdurend en zo over
duidelijk hart heeft voor zijn 
naaste omgeving. (Ik weet dat 
ook uit eigen ervaring: Daalder 
sjouwde zich suf om voor mede
werkers in tijdelijke dienst mini
maal drie vangnetten te creëren, 
zo bezorgd was hij om hun posi
tie). Een dubbele vrees dus: voor 
politisering van de universiteit en 
voor beschadiging van personen; 
beide niet onbegrijpelijk maar 
met een hevigheid beleefd die 
eigenlijk weinig recht doet aan 
hetgeen hij in zijn eigen naaste 
omgeving meemaakte; ik geloof 
dat hij nog steeds verbaasd is dat 
het in Leiden goed gegaan is. 

Intussen is er, ook wat die demo
cratisering betreft, net iets meer 
aan de hand. Ik zei al eerder, dat 

hij zich het behaaglijkst (om zijn 
eigen terminologie te gebruiken) 
heeft gevoeld in de oude hoogle
rarenfaculteit van de Leidse juris
ten. Zo te kunnen besturen: zo 
gemakkelijk, zo sine ira et studio, 

en toch op het scherpst van de 
snede. En niet te vergeten: daar 
maar zo weinig tijd aan besteden, 
niet overdag maar 's avonds, met 
als enige papier de convocatie 
voor de vergadering. Eigenlijk 
ademt het boek heimwee naar die 
tijd, terwijl tegelijkertijd Daalder 
als geen ander weet dat die tijd 
echt voorbij is en hij de dubbele 
bezwaren daarvan met de meest 
simpele voorbeelden treffend 
heeft weergegeven: enerzijds de 
willekeur en rechteloosheid die 
studenten kon treffen wanneer zij 
gevangen waren in de armen van 
almachtige hoogleraren (over 
beschadiging van personen ge
sproken!), anderzijds het gebrek 
aan organisatie: geen fotoko
pieermachine, geen secretariële 
ondersteuning, geen onderwijs
organisatie, niets. 

Hier schuilt een tegenstrijdig
heid: zo besturen kan alleen maar 
wanneer de te besturen groep 
buitengewoon klein is, en met de 
omvorming van hooglerarenfa
culteit naar faculteit met aanzien
lijkmeer leden, waarvanhij voor
stander was, kon dat natuurlijk 
niet meer. Maar die omslag naar 
serieus bestuur heeft hij eigenlijk 
niet willen maken: door het hele 
boek spreekt bekommernis over 
de toename van het bestuur, en 
wel in pejoratieve vorm, in toe
name van bureaucratie. Dat is het 
eigenlijke onderwerp waarin ik 
met Daalder van mening verschil. 

Wanneer ik terugkijk op de 
afgelopen veertigjaar, dan vind ik 
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dat we er, alles bijeengenomen, 
geweldig op vooruit zijn gegaan. 
Het allerbelangrijkste daarbij is 
dat er zoveel meer mensen in de 
gelegenheid zijn om te studeren. 
Dat geldt overigens niet alleen 
voor studenten in de eigenlijke 
zin van het woord; het geldt ook 
voor diegenen die daarna kunnen 
doorstuderen, de aio's (wat er 
verder ook op dit instituut aan te 
merken valt), en de zoveel uitge
breidere wetenschappelijke staf. 
Natuurlijk: ook in die categorie 
barst het van de problemen - pro
blemen die er vroeger niet waren 
om de eenvoudige reden dat er 
helemaal geen staf wàs. Merk
waardig is trouwens dat Daalder 
over deze groei als weldaad voor 
de wetenschapsbeoefening hele
maal niet rept: de groei van zijn 
staf en de opbouw van een vak
groep beschouwt hij als iets van
zelfsprekends, om later wel te 
sputteren tegen de bezuinigingen 
- ook al verpakt hij die vooral in 
de manier waarop zij plaatsvin
den. Aardig is het in dit verband 
te zien hoe, wanneer de totstand
koming van een leerstoel be
stuurskunde stokt, Daalder zich 
wendt tot de directeur-generaal 
Piekaar, die de zaak razendsnel, 
zelfs ter plaatse, regelt; een voor
val dat in schril contrast staat met 
- inderdaad ongewenste, maar 
even snelle - ingrepen van een 
van diens opvolgers In 't Veld. 
Uit die beide voorvallen wordt 
niet echt duidelijk, of Daalder 
sturing door het departement nu 
wel of niet wenselijk acht. 
Overigens moet In 't Veld het 
zwaar ontgelden, wanneer het 
om diens bestuurlijke daden gaat. 
Daar staat tegenover (dat is trou
wens typisch Daalder) dat hij 
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diens wetenschappelijke kwali
teiten niet onder stoelen of ban
kensteekt. 

Onmiskenbare verbeterineen 
Aanzienlijk meer studenten dus 
met aanzienlijk meer middelen, 
geen wonder dat daardoor de 
organisatie fors moest worden 
uitgebreid, en er dus nogal wat 
middelen gingen zitten in de 
bureaucratie, in de organisatie 
van het onderwijs, in de organisa
tie van vakgroepen en faculteits
bureaus, en in de ondersteuning 
van die activiteiten, die er alle
maal toe hebben bijgedragen om 
de kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek, ook bij de enorme 
groei die wij gekend hebben (en 
een enkele universiteit nog kent, 
sprak hij tevreden) in stand te 
houden, zo niet te verbeteren . 
Tot je dienst, zal Daalder zeggen, 
dat vind ik allemaal best, maar 
waarom was het nu zo nodig om 
ook zoveel in te zetten op 'strate
gisch beleid'- om eens een term 
te gebruiken waar hij vast van 
gruwt? Ik ben van oordeel dat dat 
in verband met de groei van de 
universiteiten noodzakelijk 
werd, en geleid heeft tot veel 
beter bestuur, met, om eens iets 
te noemen, een veelheid aan ge
gevens en feiten die aanmerkelijk 
meer inzicht bieden in het func
tioneren van universiteiten, 
waardoor het ook mogelijk werd 
om met die gegevens in de hand 
verder te denken over hun ont
wikkeling en beter te reageren op 
die krachten die vinden dat uni
versiteiten wel erg duur zijn, 
zeker als ze niet doen wat ze zou
den moeten doen. Dat die krach
ten er zijn, is niet het gevolg van 
het verminderde aanzien van uni-

versiteiten, maar van het in aller
lei opzichten toegenomen finan
ciële en economische belang van 
de universiteit voor de samenle
ving. 

Ook op het gebied van onder
zoeksbeleid ben ik per saldo een 
stuk positiever (geworden!) dan 
Daalder . Zeker, ik erken dat ook 
hier van nogal wat gekkigheid 
sprake is geweest - en zelfs nog 
wel is, in breedte en diepte bij
voorbeeld. Maar als je nu het 
landschap overziet, dan kan je 
constateren dat er in het alge
meen redelijk consistente onder
zoeksgroepen bestaan die in het 
algemeen uitstekend werk ver
richten . Daalder noemt zelf gun
stige voorbeelden daarvan, ook al 
hebben die niet allemaal over
leefd. Zou dat alles, of iets derge
lijks, ook tot stand zijn gekomen 
zonder de druk van buitenaf, zon
der strategisch beleid of hoe je dat 
ook noemen wilt? 

De groei heeft, gelukkig maar, 
nog iets opgeleverd, te weten een 
veel grotere autonomie, die uni
versiteiten bepaald geen windei
eren heeft gelegd. Vergelijk onze 
universiteiten maar eens met die 
in bijv. Duitsland, waar men nog 
steeds aan het einde van het jaar 
zijn geld op moet maken omdat 
het anders terugvloeit in de schat
kist, en waar men nog steeds voor 
ieder uit te geven kwartje toe
stemming nodig heeft van de 
regering; waar men dus met een 
jaloers oog kijkt naar de autono
mie die hier bestaat. Een autono
mie die er bijvoorbeeld ook toe 
heeft geleid dat hoogleraren niet 
meer door de Kroon worden be
noemd, maar door het College 
van Bestuur - een ontwikkeling 
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die Daalder 'een van de slechtst 
denkbare wijzigingen' noemt, 
omdat 'de wetenschap dat voor
drachten de Kroon bereiken 
garanties bood die bij de meer 
interne benoemingen door colle
ges van bestuur zijn weggeval
len' . Ik vind daar twee dingen 
van. Ik neem hem eerst even mee 
naar zijn oude, Zevende faculteit 
en de puur politieke benoemin
gen waar hij toen zo tegen gepro
testeerd heeft. En ik verbaas me 
er vervolgens over dat hij zo 
bevreesd is voor diegenen die 
'krachtens principieel geboorte
recht' over die benoemingen be
horen te gaan: de hoogleraren 
zelf, want zij zijn het die aan de 
wieg staan van de voordrachten. 
Als universiteiten dat niet kun
nen, ... dan hebben we echt een 
probleem (waarmee, helaas niet 
gezegd is dat dat altijd goed 
gaat!). 

Een grotere autonomie dus, die 
onmiddellijk de eis met zich 
meebracht van het afleggen van 
verantwoording, inderdaad, in 
steeds toenemende mate. Ik ben 
het graag met Daalder eens dat de 
wijze waarop dat in de achter ons 
liggende jaren gegaan is, lang niet 
altijd de schoonheidsprijs heeft 
verdiend, ik erkende dat al eer
der. Sterker nog, we zijn dat met 
vallen en opstaan aan het leren. 
Maar we leren het wel, en we 
hebben er wat aan. Dat geldt wat 
mij betreft ook voor het systeem 
van visitaties dat we hebben ont
wikkeld, waarvan Daalder zo blij 
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is dat hij daar part noch deel aan 
heeft. Ik beweer niet dat bij die 
beoordelingen altijd de laatste 
waarheid verteld wordt, maar ik 
vind wel, als bestuurder van een 
universiteit, dat je wat aan die 
dingen hebt, dat het kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek be
spreekbaar maakt, dat faculteiten 
zich er wat van aantrekken, dat 
we daarmee mechanismen heb
ben die we eerder niet hadden. 
De prijs die we daarvoor betalen 
is inderdaad: meer, en professio
neler bestuur. Ik ben daar niet 
tegen, sterker nog, ik ben ervóór 
- waarbij ik overigens graag en 
met overtuiging aanteken dat 
dergelijke bestuurders hun spo
ren in onderwijs en onderzoek 
verdiend moeten hebben. Maar 
met dergelijk bestuur, zo is mijn 
stelling, is de huidige universiteit 
niet slechter af (en in een aantal 
opzichten zelfs beter) dan die 
waar Daalder met nostalgie op 
terugkijkt. Universitair bestuur is 
zich, nog steeds, aan het ontwik
kelen van iets dat je doet omdat je 
aan de beurt bent en ongeacht de 
vraag of je daar iets van snapt, tot 
een serieus en belangrijk vak. Dat 
is trouwens de beste manier om 
'ambitieuze bestuursrakkers' er 
echt uit te knikkeren, gewoon, 
door ze niet in deze belangrijke 
banen te benoemen. 

Kortom, ik vrees dat ik het vlees 
geworden gelijk van Hans 
Daalder ben: er bestaat nogal wat 
verschil van inzicht tussen de 
gewone hoogleraar die veel be-

stuurlijk gedoe over zich heen 
krijgt, terwijl hij vindt dat er 
belangrijker dingen te doen zijn, 
en degene die een aantal jaren 
werkzaam is in het universitaire 
bestuur en daar, ook al erkent en 
herkent hij veel van die klachten, 
per saldo toch vindt dat dat 
bestuur ergens goed voor is. Uni
versiteiten zijn ingewikkelde or
ganisaties geworden; wat dat be
treft is er een wereld van verschil 
tussen de massa-universiteit en 
de universiteit uit Daalders stu
dententijd en diens eerste jaren 
als hoogleraar. Die ingewikkelde 
organisaties vragen om goed be
stuur, sterker nog, om ambitieu
ze bestuurders, die zich intussen 
één ding altijd voor ogen moeten 
houden: het eigenlijke academi
sche werk doen zij niet zèlf, maar 
maken zij mogelijk: zij moeten, 
daar zijn ze voor, dat werk koes
teren, zij moeten mensen als 
Hans Daalder koesteren, zeker 
als hij ongelijk heeft. 

JOB COHEN 

is tot januari 1998 Rector 

Maan!ficus van de Universiteit 

Maastricht; daarnaast is hijfractie

voorzitter van de PvdA in de Eerste 

Kamer. 

1 • Dit is de bewerking van een tekst die 
de auteur op een symposium bij de aan
bieding van het boek heeft uitgesproken. 
2 . Daalder heeft daarover zelf opge
merkt dat hij in dit opzicht beslissend is 
beïnvloed door de oorlog die hij als 
opgroeiende jongen heeft meegemaakt. 
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Het sociaal
democratisch tekort? 

René Cuperus bespreekt: 

Kees Schuyt (red.), Het sociaal tekort. 

Veertien sociale problemen in Nederland, 

Amsterdam: Uitgeverij De Balie, 1997 

De Balie had het er, geloof ik, 
graag dit van willen maken: een 
J'Accuse van veertien wetenschap
pers onder leiding van 'huissocio
loog' Schuyt tegen de zelfgenoeg
zaamheid van paars, tegen de 
retoriek van 'het gaat goed met 
Nederland' en tegen de dictatuur 
van het economisme in de heden
daagse politiek. Op de achterflap 
heet het niet voor niets : 'een 
boek voor al degenen die geïnte
resseerd zijn in de sociale keerzij
de van het poldermodel'. Een 
politiek pamflet is Het sociaal 

tekort evenwel niet geworden. 
Het valt zeker te lezen als 'maat
schappijkritisch' boek, maar de 
fraaie ambivalentie van de titel 
kleurt ook de analyse en 'oplos
sing' van de beschreven sociale 
problemen. 

Het boek wil bovenal een 
droom van Kees Schuyt verwer
kelijken: het wil een bestandsop
name van sociale problemen anno 
1997 zijn zoals er eerdere over
zichten van Nederlandse sociale 
problemen werden vervaardigd . 
De ambitie van de redacteur was 
een moderne sociale gids te 
maken met een staalkaart van 
sociale vraagstukken om zo 'een 
samenleving met haar eigen 
sociale problemen te confronte
ren'. En dus zet het boek heel 
nuchter - in de beste traditie van 
de empirische sociologie - de 
sociale problemen in Nederland 
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op een rij. Dat gebeurt niet in het 
luchtledige. De schets van veer
tien sociale problemen maakt 
onderdeel uit van het Balie-pro
gramma 'Een Staat van Zorg', 
waarin Schuyt eerder een drietal 
pubHekscolleges gaf die gebun
deld werden in Sociale cohesie en 

sociaal beleid, een uitgave van de 

Volkskrant en De Balie (1997) . In 
dat boekje definieert hij sociale 
cohesie ondermeer als 'de inter
ne bindingskracht van een sociaal 
systeem' en lokaliseert hij sociale 
problemen aan gene zijde van 
sociale cohesie. 'Het contrast van 
sociale cohesie is: er niet meer bij 
willen horen (droppinB out en 
optinB out); er niet meer bij mo
gen horen ( discrinlinatie and all 

that); er gedwongen niet meer bij 
kunnen horen (werkloosheid of 
armoede)'. Sociale problemen 
ziet Schuyt nu als manifestaties 
van onderliggende structurele 
maatschappelijke vraagstukken. 
Het is de taak van de 'sociologie 
van sociale problemen' om de 
relatie tussen zichtbare, aanwijs
bare, manifeste verschijnselen en 
dieperliggende processen te 
tonen en te problematiseren. 

En zo kwam het dat Kees 
Schuyt veertien op hun gebied 
erkende wetenschapsbeoefena
ren aanzocht om evenzoveel 
sociale problemen in Nederland 
te belichten. De geboden schets 
van Nederlandse sociale proble
men is zeker niet nieuw of verras
send te noemen; evenmin is het 
alle vakspecialisten gelukt om de 
kwesties vernieuwend op te 
schrijven. Als verzameling bij 
elkaar is het uiteindelijk wel een 
indrukwekkend overzicht ge
worden. Kennis en informatie uit 
tamelijk gespecialiseerde 'be-

leidsvelden' zijn samengebracht 
onder de gemeenschappelijke 
noemer sociaal probleem . En 
tezamen vormt dit alles, bedoeld 
en onbedoeld, toch een forse 
nuancering van de notie 'sociaal 
paradijs Nederland'. 

In voaelvlucht 

Welke veertien sociale proble
men werden nu geselecteerd en 
hoe is het gesteld met de urgentie 
en (on)oplosbaarheid van die 
problemen, gelet op de veron
derstelde samenhang tussen aan
wijsbaar probleem en dieperlig
gende maatschappelijke struc
tuur? Hieronder volgt in vogel
vlucht een aanduiding van de 
behandelde problemen en daar
mee van het door Schuyt c.s. 
geschetste sociaal tekort . 

Er is om te beginnen ruime 
aandacht voor veranderingen in 
de structuur van de arbeidssa
menleving. De eerste drie sociale 

· problemen uit het boek - langdu
rige werkloosheid, sociale onze
kerheid en armoede - zijn daar
mee verbonden. SCP-econoom 
Paul de Beer laat zien dat alle 
(neoklassieke) economische ver
klaringen van langdurige werk
loosheid de laatste 1 5 jaar tekort 
zijn geschoten. De kern van het 
probleem schuilt in een even sim
pele als tragische waarheid: 
werkloosheid leidt (veel meer in 
Europa dan in Amerika) tot stig
matisering. Werkloosheid heeft 
een zichzelf versterkend effect: 
naarmate men langer werkloos 
is, wordt de kans om aan werk te 
komen kleiner . De creatie van 
additioneel werk voor langdurig 
werklozen, de strategie van de 
Melkertbanen dus, is in het licht 
van deze analyse een logische 
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keus, maar kan nooit volledig 
soelaas bieden. Uiteindelijk zul
len veel langdurig werklozen, 
aldus De Beer, baat hebben bij het 
relativeren van het belang van 
betaald werk. 

Op een heldere manier 
schetst Romke van der V een de 
lotgevallen van het Nederlandse 
sociale zekerheidsstelsel. Hij laat 
zien hoe de Nederlandse verzor
gingsstaat stilletjes aan is opge
schoven in de richting van de 
Amerikaanse corporate welfare 

state. Bedrijven en bedrijfstakken 
compenseren voor hun werkne
mers het wegvallen van sociale 
bescherming door de overheid. 
Op een andere manier heeft het 
fenomeen van de tweeverdie
ners-huishoudens de sociaal
financiële weerbaarheid van 
velen eerder versterkt dan ver
zwakt. Van der Veen constateert 
dan ook een zich versterkende 
tweedeling in de sociale zeker
heid. Met name 'groepen die niet 
of slecht zijn geïntegreerd in de 
arbeids- of relatiemarkt' zijn het 
slachtoffer geworden van de 
sanering van de sociale zekerheid 
en lopen het risico te worden bui
tengesloten. Hij vraagt zich tot 
slot af of de 'decollectivisering' 
van de sociale zekerheid zijn 
grenzen niet heeft bereikt. Is het 
draagvlak voor universele, pu
blieke arrangementen, zonder 
scheidslijn tussen insiders en out
siders, niet al te zeer ondermijnd 
geraakt? 

G. Oude Engberink heeft het 
felste verhaal aan het boek gele
verd, een filippica tegen de 'niet
armen' in politiek, wetenschap 
en samenleving die zich aanmati
gen te weten wat armoede wel of 
niet zou zijn. 'Het beste zicht op 
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armoede krijgt men wanneer 
men luistert naar de verhalen die 
door de armen worden verteld 
aan de loketten van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst'. 
Onder het motto 'de manier 
waarop een samenleving omgaat 
met haar zwakken is een harde 
indicator voor haar peil van 
beschaving' wordt vooral de con
ceptualisering van de armen (als 
een 'bundel tekorten' bijvoor
beeld) geattaqueerd. 

Deben en Greshof proberen 
op het spoor te komen van dak
en thuislozen in Nederland. 
Schattingen lopen uiteen van 
twintig- tot dertigduizend. Ge
pleit wordt voor meer laagdrem
pelige gemeentelijke 'kamer
hotels'. Erik Vermeulen neemt 
bij zijn schets van de verslavings
problematiek de stelling in dat 
niet zozeer harddrugs, maar alco
holverslaving een ernstig sociaal 
probleem vormt in termen van 
persoonlijke en maatschappelijke 
kosten. Hij geeft aan welke stra
tegie aan de aanbod- en vraagzijde 
gevolgd zouden kunnen worden 
bij zowel alcohol- als harddrug
gebruik. Hij wijst daarbij op het 
bestaan van hele verslavingsin
dustrieën, waarvan ook de staat 
deel uitmaakt. 

Sociaal probleem nummer zes 
is geweld onder jongeren, geana
lyseerd door Josine Junger-Tas. 
Zij constateert een ernstige stij
ging van het aantal geweldsdelic
ten onder met name allochtone 
jongeren en wijst op een heel 
complex aan oorzaken voor 
onder andere een toenemend 
verlies aan zelfcontrole. Zij con
cludeert tamelijk pessimistisch 
'dat we nog geruime tijd zullen 
moeten leven met relatiefhogere 

niveaus van geweld dan we 
gewend waren'. 

Arnold Reijndorp houdt zich 
bezig met de ruimtelijke weer
slag van sociale problemen, in het 
bijzonder de geografische con
centratie van minderheden: het 
vraagstuk van segregatie en get
tovorming. Hij pleit voor een 
ander perspectief op de zogehe
ten achterstands- of concentratie
wijken; 'een perspectief dat min
der uitgaat van het massieve ver
haal van achterstand en verslech
tering en meer de sociale dyna
miek als uitgangspunt neemt, 
minder nadruk legt op de coneen
tratie van bepaalde groepen en 
meer op de groeiende diversi
teit'. 

Jaap Dronkers en Wim 
Meijnen gaan in op het fenomeen 
van de zwarte en witte scholen. 
Zij tonen boeiend aan dat zwarte 
scholen de hedendaagse 'klom
penscholen' zijn. Het gaat hier 
bovenal om een sociale klasse
probleem, een zichtbare terug
keer van de standsscholen van 
vroeger. Zij vragen zich af of de 
grondwettelijke vrijheid van 
schoolkeuze niet gerelativeerd 
zou moeten worden om via sprei
dingsbeleid de geschetste ont
wikkeling van geconcentreerde 
onderwijs-kansarmoede tegen te 
gaan. Het fenomeen van zwarte 
scholen kan op den duur de cohe
sie van de Nederlandse samenle
ving aantasten. 

Ruben Gowricharn laat in een 
bijdrage over de multiculturele 
samenleving zien welke contra
dicties dit concept herbergt. Hij 
kritiseert de probleemdefinitie 
van de autochtone beleidswe
reld. Hij stelt dat het inburge
ringsbeleid te veel naar culturele 
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assimilatie van allochtonen 
streeft en wijst op de differen
tiatie en fragmentatie in minder
heidsgroeperingen zelf. 

Drie andere sociale proble
men raken aan de kwesties van 
zorg en zelfredzaamheid. Paul 
Schnabel toont unveifroren de 
omvang, ernst en maatschappelij
ke belasting van psychische stoor
nissen aan. De toekomstige 
'zorglast' voor demente oude
ren, maar ook voor chronische 
psychiatrische patiënten worden 
verontrustend onderschat. Daar
bij constateert Schnabel een afne
mende maatschappelijke toleran
tie voor 'lastige' mensen, het
geen de steun voor de enorme 
zorgbehoefte zou kunnen onder
graven. Bart van Heerikhuizen 
stelt - in een meer 'ideologiekri
tisch' betoog - de 'verlichtende 
en versluierende kanten van het 
opeens opgedoken argeloze 
woordje zelfredzaamheid' aan de 
orde. Dit moet ontmaskerd wor
den als poging om maatschappe
lijke problemen te herleiden tot 
de moeilijkheden van enkelin
gen. Het is in the end een hard
vochtig begrip, 'omdat de zelf
redzaamheidsretoriek populair 
werd in de periode dat het voor 
veel mensen juist moeilijker 
werd om zelfredzaam te zijn' . 
Jeanne de Bruijn ziet in het feit 
dat zeshonderdduizend vrouwen 
verslaafd zijn aan kalmeringsmid
delen een schrijnend symptoom 
van de 'zorgkloof als sociaal pro
bleem'. Veel blijft neerkomen op 
de schouders van vrouwen, voor
al als het om informele of mantel
zorg gaat. In de volgende eeuw 
zal 'zorgtijd' opnieuw op de 
werkgevers en de overheid moe
ten worden bevochten. 
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Het boek sluit af met twee sociale 
problemen van een iets afwijken
de aard: sexueel geweld en 
milieurisico's. In een complex, 
maar boeiend betoog zet 
Heikelien Verrijn Stuart uiteen 
waarom het inzetten van het 
strafrecht als instrument tegen 
sexueel geweld allerhande 'per
verse' gevolgen heeft. Aan 
slachtoffers kan, zo betoogt zij, 
geen recht gedaan worden in het 
publiek domein van politiek en 
rechtssysteem. T. Mol,J. Frouws 
en G. Spaargaren laten tot slot 
zien hoezeer achter het milieu
vraagstuk een sociaal verdelings
vraagstuk schuilgaat. Zij gaan 
moedig in debat met Ulrich 
Beck's notie van de 'democrati
sche risico-maatschappij' en 
komen tot een herwaardering van 
de rol van technologie en de over
heid bij de aanpak van het milieu
vraagstuk. 

Het miljoen van Schuyt 

Zie hier een korte schets van 
sociale problemen in Nederland. 
Rijp en groen, somberder en 
minder somber van toon. Redac
teur Schuyt komt in zijn zoek
tocht naar een gemeenschappe
lijk patroon uit op een aantal con
stateringen: 

' . het valt op dat de bestudeerde 
sociale problemen tal van posi
tieve en negatieve verbindingen 
met elkaar hebben. In het bijzon
der springt toch steeds weer de 
toonaangevende rol of scharnier
functie van werk en werkloos
heidinhet oog. 'Werk, werk, 
werk', de controversiële leus van 
het paarse kabinet, raakt hoe dan 
ook een kern van veel sociale 
problematiek. 

2 . Er is sprake van een grote 
kloof tussen beleid en werkelijk
heid, tussen het beeld dat be
leidsmakers of politici van de 
werkelijkheid van een probleem
veld hebben en de door de be
trokkenen zelf ervaren en beleef
de werkelijkheid . Dit vormt een 
sociaal probleem op zichzelf. 
3 . Veel van de beschreven sociale 
problemen bevatten de restpos
ten van de samenleving als ge
heel. 'Die samenleving draait 
wel, maar de echt lastige mensen 
oflastige problemen worden 
doorgeschoven naar de rafelran
den', aldus Schuyt. Het gaat om 
mensen die definitief de band 
met de 'officiële samenleving' of 
'het systeem' verloren hebben of 
misschien zelfhebben doorge
knipt. Het gaat om mensen die, 
zoals het zeer Schuyt-achtig heet, 
'uit polder en paradijs zijn 
geweerd'. 

Ik heb in dit verband zelf, bij de 
debat-presentatie van het boek in 
De Balie, gesproken van 'het mil
joen van Schuyt' (zie John Jansen 
van Galen in Het Parool van 2 2 

november). Naar analogie van de 
'tweehonderd van Mertens' (een 
netwerk van machtigen die 
Nederland beheerste in de jaren 
'6o) gaat het bij het miljoen van 
Schuyt - inderdaad: the world up

side down - om een selecte groep 
Nederlanders die in een opeen
hoping van sociale problemen 
verstrikt zijn geraakt. Wat 
immers opvalt als je de veertien 
sociale problemen op je in laat 
werken, is dat het niet zelden om 
steeds dezelfde groep burgers 
gaat, steeds vanuit een ander (dis
ciplinair of beleids-)perspectief 
beschouwd. En juist dat is een 
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uiterst tragische en zorgelijke 
constatering. Het is immers 
moreel onverteerbaar dat het 
'sociale kwaad steeds dezelfde 
mensen lijkt te treffen'. Sociale 
problemen kunnen in toenemen
de mate als exclusieve problemen 
van een beperkte groep mensen 
worden gezien en minder als 
algemeen maatschappelijke pro
blemen, als problemen van de 
samenleving als geheel. Laat ik 
het simpelweg zo stellen: de 
brede Nederlandse middengroe
pen- de resterende 14 miljoen 
komt eigenlijk niet of nauwelijks 
voor in dit boek over sociale pro
blemen in Nederland. Het is een 
boek waarin 'kansarmen', 'zij die 
gekarakteriseerd worden door 
problemen' de absolute hoofdrol 
spelen en dit alles wordt beschre
ven vanuit het perspectief van de 
vermeende 'probleemoplosser': 
de overheid of de 'beleidsweten
schapper'. Het is deze onder-
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huidse logica die in het boek zelf 
naar mijn smaak in onvoldoende 
mate wordt geproblematiseerd. 
Sociale problemen zouden ster
ker nog dan nu gebeurt gedefini
eerd kunnen worden als samenle
vingsproblemen. 

Het is op dit punt dat je het 
gemis voelt van bijvoorbeeld de 
kracht van de vroegere sociaal
democratie: een concept en een 
ethiek die tegelijk de kansarmen 
en de middengroepen in- en 
omsloten. Kees Schuyt zegt het 
zelf zo: 'Niet armoede, maar so
ciale overbodigheid is in Neder
land het grootste probleem. Soci
ale overbodigheid is een uitdruk
king van grove onverschilligheid, 
die erger is dan de kloof tussen 
rijk en arm, erger dan de bestaan
de inkomensverschillen en erger 
dan subjectief gevoelde en door 
de politiek gevoede armoede'. 

Hoe dit ook zij, de PvdA doet 
er goed aan haar proef-verkie-

zingscampagne-slogan Omdat ie
dereen telt nog wat jaren op de 
plank te laten liggen. Want als er 
uit Schuyt' s overzicht van sociale 
problemen iets blijkt, dan is het 
wel dat er velen in Nederland niet 
(meer) meetellen, zeker ook 
deels als gevolg van politiek en 
overheidsbeleid. 

Wat geboden lijkt is een her
nieuwde evaluatie van PvclA-he
leidsinspanningen en -effecten in 
de afgelopen periode. Het sociaal 
tekort biedt volop stof tot fris pro
grammatisch nadenken. Over 
daadwerkelijke armoedebestrij
ding, over de grenzen aan decol
lectivisering, over het gelijk van 
'werk, werk, werk' en de Mel
kertbanen. Het sociaal tekort, 
kortom, biedt soms inzicht en 
uitzicht op het sociaal-democra
tisch tekort. 

RENÉ CUPERUS 

Medewerker w B s, redacteurs &.P 
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Een verkenninB van de 

belonsriJkste trends in 

economie en technolaaie 

De moaelij kheden voor 

economisch stimulerinas

beleid in kaart aebracht 

Nieuwe inzichten en 

bruikbaarheid voor het 

beleid 

Afgelopen zomer is verschenen 
Economisch beleid in een onderne

mende samenlevina, een studie van 
de Wiardi Beekman Stichting 
over de toekomst van de Neder
landse economie en de economi
sche politiek. 

Het centrale thema wordt 
gevormd door de mogelijkheden 
om economische innovatie en 
creatief ondernemerschap te be
vorderen en zo de Nederlandse 
economie te stimuleren. 

Economisch beleid in 
een ondernemende 
samenleving 

De bijdragen in het boek stellen 
reële ontwikkelingen in bedrij
ven en bedrijfstakken voorop en 
stellen diverse gangbare opvat
tingen ter discussie. 

Belangrijke beleidsterreinen 
die worden bestreken zijn: indus
trie- en technologiebeleid, mede
dingingsbeleid, beleid met be
trekking tot het midden- en 
kleinbedrijf en milieubeleid. 

'Economisch beleid in een onder-

nemende samenleving' (rsBN 90 

3 13 r 8 7 r x) verschijnt in de reeks 
WBs-cahiers en kost J 37 ,so. Het 
boek is schriftelijk te bestellen bij 
Bohn StafJeu Van Loghum bv, 
afd. Klantenservice, Antwoord
nummer 2767, 39]o WJ Houten 
(postzegel niet nodig) of telefo
nisch (o3o) 639 57 oo of per fax 
(o3o) 638 )8 39 of per E-mail 
klantenservice@bsl.nl. 

Het boek is ook verkrijgbaar 
via de boekhandel. 
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MEMORIAM MAARTEN 

Jaar en dag ben ik kwijt, 't was 
tweede helft jaren zeventig, in de 
tijd dat inspraak en medezeggen
schap nog welig tierden. De 
PvdA-Tweede Kamerfractie had 
een vacature voor beleidsmede
werker buitenland. Relus ter 
Beek en ik vormden het fractie
deel van de sollicitatiecommissie, 
twee medewerkers completeer
den ons gezelschap. Maarten van 
Traa was sollicitant. Relus en ik 
waren onmiddellijk onder de in
druk, niet zozeer door de voor 
zo'n medewerker toch wel ruime 
ervaring die de kandidaat mee
bracht, als wel door de persoon 
zelf. Intelligent, dwars, warm, 
onafhankelijk. Maarten was niet 
de typische beginnende fractie
medewerker. Dat vonden ook 
zijn toekomstige collega's. Hoe
wel wij tweeën hem met enige 
aarzeling - hij was eigenlijk al het 
stadium van fractiemedewerker 
voorbij - op plaats één zetten, 
stuitte onze kandidaat op een veto 
van de personeelsvertegenwoor
diger. Maarten had te duidelijk te 
kennen gegeven dat op hem niet 
gerekend moest worden als deel
nemer aan al dat inspraak- en 
medezeggenschapsgedoe dat 
toen gebruikelijk was. Dankzij 
die afwijzing is zijn carrière in de 
PvdA echt begonnen. Hij werd 
wat hij wel worden moest: inter
nationaal secretaris, kamerlid. 

In die eerste functie heb ik niet de 
beste herinneringen aan hem. 
Zijn betrokkenheid bij het kruis
rakettendebat aan de kant van de 
vredesbeweging, waar hij ook 
vaak meer voorop liep dan volg
de, heeft me altijd verbaasd. Ik 
heb lang gedacht dat opportunis
tische overwegingen een rol 

VAN TRA A 

speelden. Iemand met zoveel 
kennis van Europese verhoudin
gen, zo Frans 'angehaucht', die 
kon toch niet ... . Intussen denk ik 
dat ik me vergist heb, dat hij echt 
tot de gewone vijanden van 
Pershinas en cruise-missi/es behoor
de. Dat inzicht vloeit niet zozeer 
voort uit wat ik inmiddels over 
die jaren weet als wel uit onze 
contacten later. 

De Maarten van de mensenrech
ten en de asielzoekers had veel 
gemeen met de Maarten van de 
kruisraketten. Omdat ik op
nieuw, maar nu van ~eer nabij de 
tegenpartij vertegenwoordigde, 
heb ik hem in die latere periode 
vrij goed leren kennen. Het was 
de periode Schengen, waarin hij 
als woordvoerder van de fractie 
en ik als staatssecretaris van 19 8 9 
af in voortdurende, zij het per
soonlijk nooit onaangename, aan
varing waren. Schengen was voor 
Maarten de personificatie van het 
moderne kwaad, de overwinning 
van de 'high-tech' informatiesys
temen en anonieme beslissingen 
op de naar een veilige haven zoe
kende vluchteling. Geen hard
nekkiger bestrijder van die be
dreiging dan Maarten, in de 
Kamer, in commissievergaderin
gen, in het ook vaak persoonlijke 
contact dat Aad Kosto en ik in die 
periode met hem hadden. Hij 
bleef proberen en hoewel hij uit
eindelijk de oorlog verloor heeft 
hij toch een belangrijke slag 
gewonnen. De Kamer verwierf 
een beslissende invloed op de 
Nederlandse standpuntbepaling 
in het Schengenkader. Die rege
ling werd ook ingevoerd toen bij 
het Verdrag van Maastricht een 
oplossing gevonden moest wor-
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den voor het niet voorzien zijn 
van Europese parlementaire con
trole op de onderwerpen Justitie 
en Binnenlandse Zaken. 

Mensenrechten, asielzoekers, 
het waren onderwerpen waar
voor hij altijd bereid was tot het 
uiterste te gaan. En als het niet 
lukte was hij vaak niet meer aan
spreekbaar. Een romanticus in de 
politiek? lk weet het bijna zeker. 
Zijn intellectuele scherpte, zijn 
behoefte aan debat, een beetje 
cynisme later ook, hebben er in 
ieder geval toe bijgedragen dat hij 
er aan de politiek niet onderdoor 
is gegaan. Ik blijf dan ook denken, 
en ik geloof dat ik daarbij Bart 
Tromp napraat, dat de politiek 
meer aan Maarten gehad heeft 
dan Maarten aan de politiek. Niet 
dat hij 'het geweten van links' 
was, zoals wel gezegd is, wel dat 
hij uit zijn hart bleef spreken, als 
anderen al aan hun beleidscom
promissen sleutelden en water bij 
hun wijn deden. Hij kon behoor
lijk narrig worden als je hem dan 

probeerde naar jouw kant te trek
ken zonder aan hem aanzienlijke 
concessies te doen. 

Hoewel hij voor het proces van 
Europese economische eenwor
ding maar beperkt belangstelling 
had, was Maarten één van de wei
nige Europeanen in de fractie. 
Europeaan in de zin van iemand 
met een duidelijk breder dan 
Nederlandse achtergrond. 
Frankrijk, Duitsland, Mittel

Europa, cultureel hoorde hij daar 
net zozeer thuis als in het eigen 
Nederland. Hij zag scherper en 
eerder dan de meeste buitenland
specialisten de noodzaak van 
inspelen op de Duits-Franse 
samenwerking in plaats van daar 
altijd tegenspel aan proberen te 
bieden. Hij was een onvoorwaar
delijk voorstander van de uitbrei
ding van de Eu naar Midden- en 
Oost-Europa. Ook die opvatting 
kwam uit het hart. Het antwoord 
op de vraag of de Europese Unie 
zo'n uitbreidingsproces zonder 

t t t 
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teveel schade kon doorstaan was 
voor hem minder relevant. We 
hebben daar veel over gediscus
sieerd in de partijcommissie die 
onder zijn leiding het rapport 
over de buitenlandse politiek van 
de PvdA, dat voorbij de waterli
nie wilde kijken, tot stand bracht. 
Ook in dat rapport kon hij het 
weer niet laten: asiel en immigra
tiezaken, de mensenrechten, het 
waren onderwerpen waar hij 
voortdurend op hamerde. 

Maarten had allang voor hij de 
enquêtecommissie voor mocht 
zitten een duidelijk eigen gezicht 
in de politiek. Het onderzoek 
naar de georganiseerde criminali
teit in Nederland maakte hem een 
nationale figuur . Maar wel een 
heel bijzondere: hij was Maarten 
van Traa gebleven, intelligent, 
dwars, warm, onafhankelijk. Hij 
heeft de Partij van de Arbeid en 
de Tweede Kamer grote diensten 
bewezen. 

PIET OANKERT 
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VAN DE REDACTIE 

Met het verschijnen van dit laat
ste nummer uit jaargang I 997 
komt er een einde aan de samen
werking tussen Uitgeverij Bohn 
StafJeu Van Loghum en de Wiardi 
Beekman Stichting. Het decem
bernummer van Socialisme &. 
Democratie zal het laatste zijn dat 
door Bohn StafJeu Van Loghum 
wordt uitgegeven. De reden 
hiervoor is dat BS L zich gaat con
centreren op uitgaven op de ge
bieden van gezondheidszorg en 
welzijn. De redactie wil hier 
graag uitgeverij Bohn StafJeu Van 
Loghum bedanken voor de pro
duktleve samenwerking over een 
lange reeks van jaren; in het bij
zonder willen wij Frank van der 
Beek en Martin Scheers bedan
ken. 

Met dit nummer komt er te
vens een einde aan de intensieve 
samenwerking met Typography 
& Other Serious Matters, de 
vormgevers van s 8uJ. Het betreft 
hier met name de maandelijks 
terugkerende lay-out-werkzaam
heden; het fraaie s @-ontwerp 
van dit typografische ontwerpbu
reau uit Rotterdam zal worden 
gehandhaafd. De redactie wil Els 
Kerremans, Saskia van Rheeden 

en Bart van Raaij zeer hartelijk 
danken voor de prettige samen
werking en voor hun gepassio
neerde betrokkenheid bij s&P. 

Graag wil de redactie hier, tot 
slot, de nieuwe uitgever presen
teren: vanaf januari I998 zal 
Socialisme 8t. Democratie worden 
uitgegeven door Uitaeverij Boom. 
Dit is, voor wie het niet mocht 
weten, een in Amsterdam geves
tigde uitgever van boeken en tijd
schriften op het gebied van on
dermeer filosofie, geschiedenis, 
sociale en politieke wetenschap
pen en psychologie. 

s 8uJ krijgt een plaats binnen 
het Boom-fonds van politiek
filosofische en sociaal-weten
schappelijke uitgaven. Temidden 
van tijdschriften als Acta Politica, 

Krisis en Beleid en Maatschappij en 
boeken als De ideoloaische driehoek 

van Jos de Beus, Jacques van 
Doorn en Piet de Rooy of Waar 

blijft de politiek? van Jan-Willem 
Duyvendak. 

V oor informatie betreffende 
abonnementen op s 8uJ kan men 
vanaf I januari I 998 contact op
nemen met: Boom distributiecen 

trum, telefoon (o)22) 2)70I2 of 
E-mail: Boompubl@euronet.nl. 
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