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C O L U M N

De levenslooprekening
Hans Wijers liet als minister indertijd een over
leg met de Tweede Kamer afzeggen omdat zijn 
dochter jarig was. Ad Melkert maakt als het even 
kangeen afspraken voor 10.00 uur ’sochtends 
om zijn dochters naar school te kunnen brengen. 
Deze ‘publieke geheimen’ over vaders in de po
litiek zijn nuttig. Ze bieden een interessant rol
model en kunnen ook bijdragen aan een andere 
politieke cultuur.

Maar soms wordt de inzet van het persoon- 
lijkleven in de politiek iets te veel. Jan Peter 
Balkenende heeft bij mij de grens nu wel bereikt. 
Sinds hij fractievoorzitter van het cda is, wordt 
hij niet moe te vertellen over de deeltijdbaan van 
zijn vrouw Bianca en de sinaasappelhapjes die 
hij zijn dochter Amelie ’s ochtends geeft. Bal
kenende heeft wat uit te leggen. Hoe kan hij als 
drukbezette fractievoorzitter de ideologie van 
een ontspannen gezinsleven aan de mensen ver
kopen? Hij doet verwoede pogingen ideologie 
en praktijk bij elkaar te brengen. Maar gemak
kelijk gaat dat niet. Balkenende verkeert in een 
spagaat; hij predikt de moderne gezinsideologie, 
maar moet het zelf hebben van quality-hours.

Het CDA-verkiezingsprogramma zal de zo 
noodzakelijke verandering niet brengen. Dit 
kenmerkt zich toch vooral door grote lastenver
lichting voor gezinnen, en weinig concrete 
maatregelen om arbeid en zorg beter te kunnen 
combineren. Maar het is altijd nog beter dan 
de vvd die aan de combinatiestress geen woord 
vuil maakt.

De modernisering van de verzorgingsstaat 
zal dus echt van de PvdA moeten komen. Een 
eerste aanzet is gegeven met de Wet arbeid en 
zorg die vorige maand in werking is getreden, 
de eerste nieuwe sociale wet sinds vijftienjaar. 
Met deze wet bestaat nu recht op kortdurend 
zorgverlof, adoptieverlof en kraamverlof. Maar

er is meer nodig. Zo moet er een collectieve zorg- 
verlofverzekering komen voor situaties waarin 
mensen voor een langere periode te maken krij
gen met een ernstig ziek kind of geliefde. En er is 
veel meer tussen- en naschoolse opvang nodig, 
zodat ouders meer dan alleen gestolen uurtjes 
kunnen werken.

Dit alles noopt tot een andere ordening van 
rechten en voorzieningen. Modernisering kan 
immers niet een ongelimiteerde uitbreiding van 
nieuwe voorzieningen betekenen. Dat zijn wel 
leuke dingen voor de mensen, maar passen niet 
bij het idee van een activerende verzorgings
staat. Bovendien is het probleem breder, want 
behalve de combinatie van arbeid en zorg, gaat 
het er ook om nieuwe combinaties van werken 
en leren en van uitrusten en werken beter moge
lijk te maken en te spreiden over de levensloop.
Er is geen standaardlevensloop meer; variëteit 
en solidariteit dienen de beginselen te zijn van 
een nieuw stelsel. Daarbij valt te denken aan 
een levenslooprekening, een tijdbankwaarje 
tijd kunt lenen en beleggen, uitbreiding van 
verlof- en tijdspaarregelingen, bonuspunten 
bij het sparen voor goede doelen zoals sparen 
voor ouderschapsverlof, flexibilisering van pre
pensioen en post-leerplicht vouchers.

Vanuit dat perspectief is de Wet arbeid en 
zorg nog maar het begin van een hernieuwde 
modernisering van de verzorgingsstaat. 3

J ET BU SSEM AKER
Lid van de Tw eede Kam er voor de PudA, 
lid redactieraad S&D
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De vloek van de smalle marges
Het hete hangijzer volgens Thijs Wöltgens

Zelfs verstandige uitspraken kunnen te vaak 
gebruikt worden. Als cliché gaan zij zichzelf in de 
weg zitten. Neem de befaamde ‘smalle marges’, 
die Den Uyl in de politiek ontwaarde. Op dat 
moment was dat gezond tegengif tegen het in- 
dertijd nog virulent maakbaarheidsgeloof. Maar 
nu bestaat daarover zo’n verpletterende consen
sus, dat van s p tot s g p deze Den Uyl met graagte 
geciteerd wordt. En dat is weer niet onbegrijpe
lijk, want de ‘smalle marges’ waren de moderne 
vertaling van een adagium met een lange ge
schiedenis: de Bijbel, Burke en Bernstein waren 
hem reeds voorgegaan. Na de Tweede Wereld
oorlog kreeg met name Karl Popper grote 
bekendheid met zijn pleidooi voor piece-meal- 
engeneering, de politiek van de kleine stapjes.

In de context van de totalitaire dreiging be
rustte dit pleidooi op het nuchtere inzicht, dat 
geluk niet maakbaar is en dat we mensen niet 
tot hun geluk mogen dwingen (een element, dat 
in de huidige globaliseringsdiscussie nog wel 
eens vergeten wordt). Buiten die context fun
geert het al gauw als quasi-filosofische onder
bouwing van de onmaakbaarheid van de samen- 

4 leving en derhalve van het meestal impliciete 
geloof, dat we nu al in de best denkbare van alle 
werelden leven.

Den Uyl zelf verbond aan zijn smalle marges 
echter de metafoor van de oceaan-tanker, die met 
een graduele koerswijziging uiteindelijk wel een 
volstrekt andere haven binnenloopt. De beperkt
heid van de koerscorrectie beperkte niet de hori-

Over de auteur Thijs Wölttjens is voorzitter van
de redactieraad  uan S&D en PudA-senator

zon van zijn uitzicht. En dat is bij de huidige 
generatie politici wel anders. Zij houdt in het ge
heel niet meer van ‘vergezichten’.

Vergezichten zijn in hun ogen intellectuele 
Spielerei; als zij al niet gevaarlijk zijn, dan zijn ze 
in elk geval gespeend van realisme. Daarin open
baart zich een vorm van populisme, die voor 
iedere politicus iets verleidelijks heeft en dat is 
anti-intellectualisme.Bolkestein — ook hier niet 
ongevoelig voor de veronderstelde vox populi — 
weigerde dan ook zichzelf intellectueel te noe
men. Het had ook wel iets van een bezwerings
formule: op die manier hoopte hij wellicht te 
ontkomen aan het lot van zovele intellectuelen, 
die zich achteraf als politiek dwaallicht ontpopt 
hebben. Maar dat helpt niet echt. Ook de niet- 
intellectueel Bolkestein is in zijn opvattingen 
altijd de erfgenaam van meestal dode denkers, 
zelfs als hij de namen daarvan niet zou (willen) 
kennen. En dat geldt eveneens voor aldiegenen, 
die zich graag als nuchtere pragmatici affiche
ren. In die zin zou je zelfs Dijkstal een intellec
tueel kunnen noemen.

Er is een groot nadeel aan deze zelf-verordon- 
neerde weerzin tegen vergezichten en deze zich
zelf-feliciterende visieloosheid. Zij plaatst je 
immers buiten spel in de discussie over de vraag 
in welke haven de tanker het beste kan landen. 
Als dat ergens zichtbaar wordt, dan is het wel in 
het debat over de toekomst van Europa.

EUROPEES VERGEZICHT

Toen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, 
Joschka Fischer, als gastdocent van de Univer
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siteit van Berlijn zijn beeld van het nieuwe Euro
pa ontvouwd had, volgde in Nederland een oor
verdovend zwijgen. Desgevraagd liet Wim Kok 
weten, dat hij niet zo veel op had met ‘vergezich
ten’. Onze staatssecretaris voor Europa, Dick 
Benschop, moet Fischers rede ervaren hebben als 
een ouderwetse oprisping van de doodgewaande 
behoefte aan visie. Zij stond in elk geval haaks op 
zijn eigen filosofie (nou, ja) van Europa als net
werk, dat via ‘benchmarking’, ‘best practices’ en 
‘peer reviews’ zijn vorm zou vinden. Wie zo be
scheiden is in zijn inhoudelijke ambities beleeft 
al snel zijnjïnesthourals hij België een stempunt 
kan afsnoepen en onze netto-contributie kan 
verlagen (waardoor we nu te veel Europees geld 
hebben voor te weinig werklozen).

De verlegenheid met het Fischer-initiatief 
was in Nederland kamerbreed. Toen het in dat 
kader kennelijk onvermij delijk was, dat er een 
soort charta van Europese burgerrechten zou 
worden geformuleerd, heeft ook de Kamer be
rust in het feit, dat de betekenis daarvan al bij 
voorbaat gemarginaliseerd werd. Het mocht 
hooguit een inventarisatie zijn zonder nieuwe 
rechten en het mocht al helemaal niet dienen 
als document, waarop de Europese burger zich 
bij de rechter zou mogen beroepen.

Intussen dendert de trein voort. Duitsland en 
Frankrijk zijn het erover eens, dat er een Euro
pese Grondwet moet komen. Zij hebben daar
mee de verreweg belangrijkste staatkundige ver
nieuwing van de komende j aren geagendeerd. 
Daarmee vergeleken zijn onze vaderlandse peri
kelen over het referendum even interessant als 
de discussie over het Volksbegehren in Beieren. 
Maar hebben we ook maar enig idee over wat 
Nederland en de Nederlandse politieke partijen 
denken over een Europese Grondwet? En is deze 
potentieel zeer ingrijpende staatkundige ver
nieuwing ergens onderwerp van debat, binnen 
de partijen, maar ook tussen de partijen bij de 
komende verkiezingen? Ik hoor alleen de echo 
van de eerdere stilte. En dat is onbegrijpelijk. 
Want het gaat niet over niks.

Het gaat bijvoorbeeld over de toekomst van 
Nederland als staatkundig fenomeen. Op welke

beleidsterrein behoudt ons land nog politieke 
bevoegdheden? Komt er (wat ik zeer zou toejui
chen) een Europees Constitutioneel Hof, dat de 
wetgeving mag toetsen aan de nieuwe constitu
tie en dat de regeringen mag dwingen om met 
wetgeving te komen, als de ‘Verfassungswirk- 
lichkeit’ niet overeenkomt met de grondwette
lijke bedoelingen? Je kunt er nu al zeker van zijn, 
dat zo’n hof de benoemde burgemeester en com

missaris strijdig zal vinden met het Europese 
constitutionele recht. Ons gedoogbeleid en onze 
euthanasiewetgeving zullen het ook niet makke
lijk hebben. Dit illustreert, dat de Europese dis
cussie over de Grondwet veel belangrijker is in 
haar mogelijke consequenties dan de meeste dis
cussies die op de nationale agenda staan.

Afgezien nog van een mogelijk Constitutio
neel Hof, welk soort staatsidee wordt in die nieu
we Grondwet verankerd? Is het een idee van een 
Europese nachtwakersstaat, die zich beperkt tot 
de klassieke overheidstaken op EU-niveau en 
voor de rest vooral toeziet op economische 
mededinging? Daarmee openen we wel de deu
ren voor een globalisering naar Anglo-Ameri- 
kaans model. Of wordt het idee van het Rijnlands 5 
model naar Europees niveau getild, waarbij ook 
de eu zelf zich als sociale rechtsstaat ziet en zich 
daarmee schrap zet tegen de aanpassingsdruk 
vanuit de wereldmarkt?

Juist Nederland heeft er alle belang bij om 
zich in die discussie te roeren. Duitsland en 
Frankrijk zullen er ongetwijfeld voor zorgen, dat 
de consequenties van de nieuwe Grondwet niet 
al te zeer afwijken van de effecten van hun eigen 
relatief moderne constituties. Nederland daaren-

Eris een groot nadeel 
aan de zelf-verordonneerde 
weerzin tegen vergezichten 
en de zichzelf-feliciterende 
visieloosheid
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tegen heeft een wat wonderlijke Grondwet, die 
ons in de buurt van het Verenigd Koninkrijk 
brengt, dat het al eeuwen zonder doet. Wij doen 
het weliswaar met, maar laten de wetgever zich
zelf toetsen en deze toets is bepaald niet vrij van 
politieke willekeur: de invoering van de euro 
mag zonder grondwetswijziging, maar de geko
zen burgemeester weer niet.

In de Nederlandse politiek speelt de Grond
wet zelden een beslissende rol. Misschien is dat 
wel de reden, waarom we de Europese Grondwet 
niet serieus genoeg nemen. Bij ons zijn Grond
wetswijzigingen zelden dramatische verande
ringen, wijzigingen vergen immers een heel 
brede gekwalificeerde meerderheid in beide 
Kamers. Afgezien van technische veranderingen 
en vanuit de internationale rechtsorde aange
dragen aanpassingen, gaat het dus om codificatie 
van al eerder gegroeide consensus. Zulke wijzi
gingen zijn ondanks de voorwaarde van tussen
tijdse verkiezingen voor de definitieve vaststel
ling van de nieuwe Grondwetstekst in het verle
den zelden onderwerp geweest van electorale 
strijd. (De onafhankelijkheid van Indonesië 
vormt de uitzondering.)

De invoering van een EU-Grondwet is echter 
iets totaal anders dan onze Grondwetswijzigin
gen. We hebben nu nog geen EU-Grondwet 
die regelt hoe een EU-Grondwet tot stand moet 
komen. Het wordt dus een proces suigeneris, 
wellicht vergelijkbaar met de invoering van de 
euro. Een verdragstekst wijzigt de facto onze 
Grondwet.

JURIDISCH VACUÜM

Het lijkt voer voor juristen: hoe komt een Con
stitutie op constitutionele wijze tot stand, als er 
nog geen constitutie is? Maar het is allerminst 
een juridisch vraagstuk. Want de vorming van 
een Constitutie is bij uitstek het momentum van 
het politieke primaat, dat later pas weer gevolgd 
wordt door de rechtsgeleerdheid. De vorming 
van een Constitutie is niet de uitkomst van een 
behoedzaam proces, dat zich keurig binnen de 
bestaande juridische kaders afspeelt. Zij is veel

eer het product van instabiele, soms bijna revo
lutionaire simaties en van machtsverschuivin
gen, die zich buiten het bestaande juridische 
systeem voltrekken. Grondwetten ontstaan juist 
in een juridisch vacuüm. Dat geldt voor alle be
langrijke Grondwetten, te beginnen met de 
Amerikaanse Grondwet. De verschillende Franse 
Grondwetten volgen het patroon van revolutio
naire situaties tot en met de huidige Grondwet 
van de Vijfde Republiek. Duitse Verfassungen 
vertonen hetzelfde beeld. Weimar was revolutio
nair en de huidige Grondwet van 1949 ontstond 
in een juridisch vacuüm en onder niet geringe 
inwerking van buiten (de westelijke geallieer
den). Zelfs in Nederland is dat patroon te herken
nen: in elk geval voldoen de Grondwetten van 
1805/1806 (Bataafse Republiek), van 1848 (Thor- 
becke), van 1917/18 (revolutiedreiging) en ten
slotte de reeds genoemde aanpassing als gevolg 
van de Indonesische revolutie. In alle gevallen 
voltrok zich het momentum buiten het bestaan
de politiek-juridische systeem. De legitimatie 
van de nieuwe Grondwet komt van buiten het le
gale stelsel en dus red je het in dit soort simaties 
niet met een beroep op bestaande procedures.

Onze buren maken een onderscheid tussen 
Ordnungspolitik en Ablaufpolitik. Dat is een beetje 
vergelijkbaar met wat Jan Tinbergen kwanti
tatieve en kwalitatieve politiek genoemd heeft. 
Wij Nederlanders voelen ons het meest thuis 
bij de kwantitatieve afwikkelingspolitiek.
Met cijfers kun je nu eenmaal middelen en dus 
naar hartelust polderen. Nergens is het geloof in 
de econometrie dan ook zo verbreid als in ons 
vaderland. We hebben veel meer moeite met 
ordevraagstukken. Die hebben iets digitaals. Het 
is of privatiseren of socialiseren. Eigenlijk willen 
we ook daar het liefste middelen. Daar hebben 
we dan ook de problemen van de spoorwegen en 
van de gezondheidszorg aan te danken.

De vraag naar een Europese Grondwet stelt 
ons voor een hele reeks van of/of-vragen. En we 
kunnen ze niet ontlopen, omdat het ontlopen 
van de Grondwet ook een buitengewoon politie
ke keuze is. Zij is de keuze om het Europees inte
gratieproces te beperken tot de voltooiing van de
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negatieve integratie, dat is de voltooiing van de 
gemeenschappelijke markt. En dat is dus een 
keuze tegen de eu als slagvaardige politieke ge
meenschap met een eigen identiteit. Ik word wat 
wantrouwig van de veelvuldige verzekering van 
Nederland, dat de uitbreiding van de e u tij dig 
plaats moet vinden. Die verzekering steekt im
mers schril af tegen de afwezigheid van Neder
landse inbreng om de waardengemeenschap, die 
de eu ook behoort te zijn, te codificeren.

Die afwezigheid heeft historische wortels. De 
vooroorlogse neutraliteit heeft plaats gemaakt 
voor een soort anti-nationalistisch nationalisme. 
Het anti-nationalisme scherpt ons oog voor het 
nationalisme elders, maar de balkin eigen oog 
belemmert het zicht op onze eigen zelfgenoeg
zaamheid. Wij zijn Europees, omdat Europa het 
nationalisme van onze buren tempert. Wij zelf 
hebben het goed genoeg met elkaar getroffen. 
Wij hebben dus geen nieuwe waardengemeen
schap nodig, zij wordt zelfs als bedreigend erva
ren. Niet voor niets maakte Den Haag zich in 
de tijd van Drees bezorgd over de komst van een 
Vaticaans Europa, met mensen als Adenauer en 
De Gasperi aan het roer. Konden we ookhier 
maar middelen: profiteren van de Europese 
markt en toch nog een beetje neutraal blijven.

We zouden geen Nederlanders zijn, als we 
voor deze houding geen ethisch welluidende 
argumenten hadden. Het eerste is het beruchte 
‘democratisch tekort’. Maar juist in dat opzicht 
kan een Europese Grondwet van grote betekenis 
zijn. En het democratisch tekort zou nog meer 
verminderen, als politieke partijen de Europese 
agenda onderwerp van de verkiezingsstrijd zou
den maken.(Overigens is dit tekort ook een be
langrijk tekort van de media.)

Een tweede welluidend argument richt zich 
tegen het dreigende ‘fort Europa'. Je zou toch bij
na verlangen naar zo’n fort, als je ziet hoe knullig 
Europa weer eens zijn verdeeldheid geëtaleerd 
heeft bij de Afghanistancampagne. Er is mon
diaal dringend behoefte aan zo’n fort Europa, 
net zo goed als er mondiaal dringend behoefte 
was aan een reserve-valuta naast de dollar. De 
mondiale behoefte aan een eensgezind Europa is

de vraag naar een model van globalisering, dat de 
sociaal-culturele diversiteit beschermt.

De Europese integratie is zo’n model. Na vele 
onderlinge oorlogen heeft Europa besloten een 
eenheid te worden teneinde de diversiteit te be
schermen tegen elk hegemoniestreven op het 
oude continent. Nederland en zijn cultuur kun
nen zich binnen de e u veiliger voelen dan in de 
vooroorlogse situatie van een telkens uitgedaagd

evenwicht tussen Duitsland, Frankrijk en Enge
land.

Europese gezindheid is daarom geen overtref
fende trap van nationalisme. Het oude nationa
lisme homogeniseerde zijn bevolking en sloot 
anderen uit. Het Europeanisme berust daaren
tegen op de verzoening van verscheidenheid. 
Europese vaderlandslievendheid is daarom geen 
etnisch uitvergroot chauvinisme; het is de trots 
op de gezamenlijke kracht van onbedreigde 
diversiteit. Europees patriottisme is dus vooral 
Verfassungspatriottismus. Daar zijn we weer bij 
de Europese Grondwet. 7

De interne diversiteit van de eu maakt haar 
een geloofwaardige beschermer van de mondiale 
diversiteit, voor zover die bedreigd wordt door 
een cultuur-nivellerende globalisering. Europa 
moet wel een mondiale macht zijn om die be
scherming te kunnen bieden. Net zo goed als zij 
een macht moet zijn om een rechtvaardiger eco
nomische wereldorde te bereiken. De angst voor 
een fort Europa betekent niets anders dan de 
onderwerping aan de Pax Americana. De gang

Europese gezindheid is 

geen overtreffende trap van 
nationalisme. Europese 
vaderlandslievendheid 
is de trots op de gezamenlijke 
kracht van onbedreigde 
diversiteit.

S & D  1 | 2 0 0 2



DE H E T E  H A N G I J Z E R S  ThijsW öltgens

van zaken rond het Internationaal Strafhof heeft 
ons daarvan een klein voorproefje 
gegeven. Duitsland en Frankrijk hebben gekozen 
voor een Europese identiteit zowel naar de Euro
pese burgers als ook naar de buitenwacht. Daarin 
is de Europese Grondwet van cruciaal belang, het 
immaterieel complement van de euro. Het feit, 
dat het Grondwetsproject gedragen wordt door 
de as Berlijn-Parijs, maakt het onmogelijk om 
het nog af te doen als intellectuele Spielerei, als 
luchtspiegeling voor liefhebbers van vergezich
ten. Het is ook geen project voor de zo dierbare 
kleine stappen-politiek. Hier versaagt piece-meal- 
engeneering; zoals je ook niet stap voor stap wat 
zwangerder kunt worden.

De marges van de nationale politiek zijn in
derdaad smal. Niet alleen de focus-groepen, maar 
ook de afnemende beleidsvrijheid op nationaal 
niveau drijven de partijen naar het smalle mid
den. De extreme vorm daarvan is het beroemde 
t inA-woord van Thatcher: there is no altemarive. 
Als er geen alternatief is, gaat de verkiezings
strijd alleen nog om de regeringsmacht omwille 
van de macht zelf. En dat biedt outsiders weer 
ideale mogelijkheden om alle gevestigde partij
en op een hoop te gooien.

Maar uitgerekend die gevestigde partijen 
maken ook deel uit van Europese politieke for
maties. En op dat Europees niveau zijn de marges 
veel minder smal. Daar hebben ideologische ver
schillen zeer wel een functie. Op dat niveau zijn 
sociaal-democraten en conservatief-liberalen 
eikaars tegenvoeter. Daar valt nog veel te kiezen.

Helaas is dat inzicht geen uitkomst van opi- 
nie-onderzoek, maar wel van een onderzoek 
naar de Europese werkelijkheid. En daarom zal 
de verkiezingsstrijd gaan over datgene, waarbij

we weinig te kiezen hebben. Tegelijkertijd blijft 
de kiezer verschoond van de noodzaak om een 
oordeel te geven over onderwerpen, waar de po
litiek er inderdaad nog toe doet.

Daarmee hebben Den Uyl’s smalle marges een 
opmerkelijke carrière gemaakt. Begonnen als op
roep tegen te gespannen verwachtingen zijn ze 
nu geëvolueerd tot een doel op zich: hoe smaller 
de marges, hoe beter, want realistischer. Zo krij
gen we dus in Nederland een realistische verkie
zingsstrijd. Die strijd gaat over de realiteit van de 
Haagse kaasstolp. Maar niet over de realiteit van 
de Europese deelstaat Nederland.

Dit artikel is voor een deel de bewerking van een 
aantal paragrafen uit het in boekvorm verschenen 
essay 'De overwinning van de erfzonde of de ziel 
van Europa’, Nijmegen 2001.

Bovenstaande bijdrage maakt deel uit van de serie 
beschouwingen, polemieken en terzijdes die S&D 
in de afgelopen ja a r g a n g  is gestart onder het motto 
‘De hete hangijzers van verkiezingsjaar 2 0 0 2 ’ . 
Vooruitlopend op de gemeente- en Tweede Kamer- 
verkiezingen komen in deze serie aan bod: de 
verkiezingsprogram m a’s, de verkiezingscam pagne  
(de rol van de media en de media-manipulatoren), 
coalitie-bespiegelingen en uiat dies meer zij.
Wat zijn de netelige kwesties? Waar moet het debat 
echtouergaan?
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Het evangelie van 
Oosteriuijk
Een secretaris-generaal die de hypotheekrente
aftrek ter discussie stelt! Het leek een prettige 
verrassing, na een PvdA-congres dat zich op dit 
punt, na een interventie van Ad Melkert, uiterst 
terughoudend opstelde.

Maar, anders dan persberichten suggereerden, 
is de hoogste ambtenaarvan het ministerie van 
Economische Zaken, J.W. Oosterwijk, in zijn ge
bruikelijke nieuwjaarsboodschap in Economisch- 
Statistische Berichten, bijna netzo voorzichtig als de 
sociaal-democraten. Hij beperkt zich tot een 
verwijzing naarde al maanden geleden verschenen 
fiscale ‘Verkenning’ van het kabinet, waarin voor 
grondslagverbreding in het belastingstelsel wordt 
gepleit. ‘Diverse opties’, schrijft Oosterwijk, ‘zijn 
daartoe bestudeerd, bijvoorbeeld in de sfeer van 
de oude dagen de eigen woning.’ Hoe serieus hij 
die opties neemt, laat hij jammer genoeg in het 
midden.

Ook in andere opzichten is de nieuwjaarsbood
schap, getiteld ‘Kerend tij: de economie op de 
proef gesteld’, bepaald geen spannend verhaal. 
Controversiële onderwerpen buiten het gangbare 
economische beleidskader heeft Oosterwijk kenne
lijk willen vermijden, ook al liggen ze anno 2002 
voor het opscheppen— van het thema arbeidsim- 
migratietot de (recentelijk in ondernemerskring 
gestelde) vraag of Nederland weereen ‘industrie
beleid’ moet gaan voeren; van de pro’s en contra’s 
van ‘globalisering’ na 11 september tot de verhou- 
dingtussen economische groei en milieu. In plaats 
daarvan zet de secretaris-generaal de economi- 
sche-liberale uitgangpunten waarop het beleid van 
e z  al jaren rust, en die experts en geïnteresseerde 
buitenstaanders inmiddels wel kunnen dromen, 
nog eens uiteen.

‘Het verbeteren van het aanpassingsvermogen

en het versterken van het duurzaam groeivermogen 
van de Nederlandse economie’, schrijft Oosterwijk, 
‘zullen de komende jaren centraal moeten staan’.
De verslechterde conjunctuur legt de zwakke plek
ken bloot van die nationale economie, hoe bevre
digend ze de afgelopen jaren ook gefunctioneerd 
heeft. In navolging van de vs zullen markten en 
instituties flexibeler moeten worden. De arbeids
markt bijvoorbeeld moeten we beter laten func
tioneren door de ‘armoedeval’ voor uitkeringstrek- 
kers te beperken; lonen te matigen en te differen
tiëren; en door het beleid van lastenverlichting 
voort te zetten. Verder moet het grote aantal ar
beidsongeschikten worden teruggedrongen door 
krachtiger financiële prikkels en door scherpere 
keuringen.

Gezonde overheidsfinanciën kunnen we volgens 
Oosterwijk veiligstellen door de overheidschuld 
verderafte bouwen en doorzeerterughoudend te 
zijn met extra uitgaven voorde publieke sector sec
tor— ook al omdat het lastenverlichtingsbeleid 
door moet gaan. Ruimte voor nieuwe investeringen 
in zorg, onderwijs en dergelijke zal gecreëerd moe
ten worden door efficiencyverbetering, de al ge
noemde grondslagverbreding en door bezuinigin
gen in de sectoren zelf. En tenslotte dient het 
marktwerkingbeleid (scherper markttoezicht, 
marktwerking in de publieke sector) te worden 
voortgezet. De consument zal ‘nog centraler moe
ten staan’. Individuele keuzevrijheid (van consu
menten, ondernemers en werknemers) is het de
vies. 9

Maar was er met die marktwerking in de publie
ke sector, bijvoorbeeld bij de spoorwegen en in de 
thuiszorg, niet iets aan de hand? Welnee! ‘Stap voor 
stap’, zo verzekert Oosterwijk, ‘gaan bedrijven en 
consumenten de vruchten plukken van de marktor- 
deningoperaties die in het afgelopen decennium 
zijn gestart’. En als er al problemen zijn, zijn dat 
‘transitieproblemen’. Nieuwe marktordeningsope- 
raties ‘zouden moeten starten met een uitgewerkt 
ordeningsplan’ (!), terwijl het waarborgen van het
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publiek belang ‘een lastige materie (blijkt), temeer 
daar de afbakening van het publiek belang door 
voortschrijdend inzicht een “bewegend doel” is’. 
Waarmee de secretaris-generaal het privatiserings- 
beleid in ons land afdoende besproken acht.

Lang niet alles in Oosterwijk’s nieuwjaarsbood
schap is betwistbaar. Dat de Nederlandse economie 
minder ‘robuust’ is dan we dachten, is waarschijn- 
lijk juist; dat hij het vraagstuk van relatief lage 
arbeidsparticipatie in ons land aan de orde stelt en 
aandacht vraagt voor de ‘productiviteitsagenda’, 
is terecht. Uiterst problematisch daarentegen 
is de vanzelfsprekendheid waarmee hij, als het om 
oplossingen gaat, aan de economisch-liberale 
beleidsagenda van dejaren negentig vasthoudt. 
Waarom verklaart hij bijvoorbeeld, bij een nog al
tijd hoge staatsschuld, het streven naar lastenver
lichting heilig? Wat is er mis met het idee dat bur
gers voor meer en betere publieke dienstverlening, 
hogere belastingen zouden moeten betalen?

Of neem de individuele keuzevrijheid van bur
gers, die Oosterwijk, ook als het om de publieke 
sectorgaat, zo’n centrale plaats wil geven. Dat 
klinkt modern, maar de vraag rijst hoe die doelstel- 
lingzich verhoudt tot de meest dringende proble
men in die publieke sector, bijvoorbeeld in het 
onderwijs. Het hoge percentage drop-outs in delen 
van het voortgezet onderwijs (in het bijzonder het 
beroepsonderwijs) is zo’n dringend probleem. Het 
heeft ook alles te maken met het vraagstuk van de 
arbeidsparticipatie. Maar met individuele keuze
vrijheid? Hier wordt een thema dat wellicht voor be
paalde groepen (beter-betaalde, hoger opgeleide) 
burgers relevant is, uitvergroot tot de belangrijkste 
doelstelling op onderwijsgebied in het algemeen -  

10 ten koste van degenen die zich in deze samenleving 
minder goed kunnen redden.

En dan, als laatste voorbeeld, de ‘armoedeval’. 
Een probleem, dat is zeker. Maar hoe belangrijk is 
het precies? Als individuele huursubsidie en andere 
inkomensafhankelijke regelingen uitkeringstrek- 
kers nog altijd de prikkel tot werken ontnemen, hoe 
valt dan te verklaren dat in de afgelopen jaren zo
veel werklozen weeraan de slag zijn gegaan? En: 
hoe belangrijk is de armoedeval eigenlijk voorde 
huidige groep langdurig werklozen — in vergelij

king met andere handicaps als gebrek aan scho
ling, e.d.? Worden financiële prikkels in het huidige 
beleidsdenken niet overschat? Dergelijke (toegege
ven: lastige) vragen komen bij Oosterwijk niet op. 
Wat het Ministerie doet, zo suggereert zijn hele 
artikel, is welgedaan— zowel in tijden van hoog- 
alsvan laagconjunctuur. Eens gelijk, altijd gelijk.

Is de gewoonte om de nieuwjaarsboodschap van 
de hoogste ambtenaarvan ez in esb te publiceren, 
aan herzieningtoe? Ik denkvan niet. Ze geven de 
lezereen goede indrukvan de ruimte die erop 
het ministerie bestaat voorwetenschappelijke 
en beleidsmatige innovatie; van d e  bereidheid en 
het vermogen om van gebaande banen afte wijken 
en om het eigen beleid te evalueren. Wat dat 
betreft is het artikel van Oosterwijk niet erg hoop
gevend.

PAUL KALMA
Directeur van de W m d i Beekman Stichting; 
redacteur van S&D

Multicultureel
misdaaddrama?
Frits Rüter, de even charmante als eigenzinnige 
strafrechthoogleraar, waarschuwde er onlangs in 
Buitenhof voordat mensen het recht in eigen hand 
dreigen te nemen. Onze op zichzelf tolerante 
samenlevingzou het niet langer meer pikken.
En ‘het’ staat dan met name voor door allochtone 
jongeren gepleegde misdaad. Hij doelde op de 
inmiddels beruchte voorbeelden van Schiphollijn 
en Station Lelylaan; allochtone groepsverkrachtin
gen; het gesloten zwembad in Sloten/Slotervaart. 
Eerder sprak de even beminnelijke als eigenzinnige 
(straf)rechtssocioloog Kees Schuyt in zijn aan 
‘interpersoonlijk stadsgeweld’ gewijde Volkskrant- 
column (2/1) zonder met zijn ogen te knipperen van 
‘het tot farce en fictie geworden geweldsmonopolie 
van de staat’. En dan hebben we het nog niet eens 
over het weinig geruststellende alarmisme van de 
politie zelf: geen week en zekergeen nieuwjaars-
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rede gaat voorbij of een hoge ome van de politie 
meldt dat het water aan zijn lippen staat. ‘We 
redden het nauwelijks meer, het loopt allemaal uit 
de hand, de burgerij zelf moet de ordebewakers 
assisteren wil ervan ordebewaking überhaupt nog 
sprake zijn’, zo wordt ons telkenmale in uniform 
meegedeeld.

Misdaad begint ook in de betere kringen een al 
maar hotter topic te worden en dan gaat het vooral 
om bezorgdheid over door allochtone nieuwkomers 
bedreven criminaliteit. Oud politie-commissaris 
Nordholt heeft school gemaakt.

Watje ziet is dat van het door Paul Schefferop 
het toneel gebrachte multicultureel drama een 
tweede bedrijf steeds meer op de voorgrond treedt. 
Hoe intellectueel-moedig Scheffers interventie 
ook was, laverend tussen de klippen van politieke 
correctheid en xenofobie, zijn benaderingvan het 
multicultureel drama was toch wel ergcultura- 
listisch en intellectualistisch van toonzetting. Je 
hoeft er De T eleg ra a f o f  E lsevier maar op na te slaan 
of Opsporing Verzocht voorte kijken, om te zien dat er 
ook altijd een volksere variant van het multicultu
reel drama in omloop is geweest. Namelijk één die 
de dramatiek nietzozeerzoekt in het verzaken van 
de Nederlandse culturele waarden door autochto
nen en allochtonen gezamenlijk, maar in het feno
meen van multiculturele criminaliteit. Iets waar- 
doorde gemiddelde burgerzich platweg bedreigd 
voelt. En nietten onrechte. Het valt niet mee met 
criminaliteit in het algemeen en allochtone crimi
naliteit in het bijzonder.

Iemand die in dit tweede bedrijfvan het multi
cultureel drama een curieuze gastrol speelt, is 
criminologie-hoogleraar Frank Bovenkerk. Naar 
eigen zeggen had hij ‘in de jaren tachtig een zekere 
reputatie opgebouwd als onderzoeker die de belan
gen van minderheden verdedigde’, tegenwoordig 
staat hij te boek als de aanzegger bij uitstek van het 
probleem van allochtone criminaliteit. Hij kwam 
destijds in opspraak bij de werkzaamheden van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsme
thoden, de Commissie Van Traa, waarvoor hij 
onderzoek deed naarde aard en om vang van de 
georganiseerde misdaad in Nederland. Zijn onthul
lingen over de betrokkenheid van etnische minder

heden bij de drugscriminaliteit — enkeletientallen 
procenten van de volwassen Turkse en Koerdische 
mannen zouden in bepaalde wijken in Amsterdam- 
West, Arnhem en Nijmegen betrokken zijn bij de 
drugshandel — gaven aanleidingvoorveel publi
citair misbaar. In zijn studie De m affia van Turkije 
(1998) heeft Bovenkerk, samen met Yücel Yesilgöz, 
deze bevindingen overigens niettemin verder 
onderbouwd.

Het thema van de ‘betrokkenheid van etnische 
minderheden bij nieuwe vormen van misdadigheid’ 
voertinzijn recent verschenen boek M isdaadpro- 
fe le n  (Meulenhof, 2001) opnieuw de boventoon. 
Bovenkerk neemt daarin enerzijds afstand van zijn 
eigen politiek correcte verblinding uit het verleden 
(de affaire-Entzinger), tegelijk verbaast hij zich over 
de mate waarin het discours over immigratie en de 
multiculturele samenleving is opgeschoven: ‘Intel
lectueel Nederland doet, zeker sinds Paul Scheffers 
beroemde essay in NRC H andelsblad  in het voorjaar 
van 2000 over het drama van de multiculturele 
samenleving, zijn best om de meest intolerante 
opinies met nog meer onwelgevallige uitspraken 
over minderheden te overtreffen. (...) Het is nu 
politiek correct om tégen de multiculturele samen- 
levingte zijn. Tien jaar geleden werden de politieke 
vertegenwoordigers van extreem rechts strafrech
telijk vervolgd om de meningen die de scribenten 
van nu heel gewoon vinden’.

Het zou nu mijn stelling zijn dat de deels zeer 
wel verdedigbare, deels doorschietende verschui
ving van het minderheden-discours medeterugte 
voeren is op onderzoeksbevindingen van het type 
zoals Bovenkerk die zelf naarvoren brengt. De 
empirische werkelijkheid inzake ‘misdaad & boete’ 
maakt dat al te goedgelovige en naïeve voorstellin- 11 
gen over‘de nobele vreemdeling’ of de ‘deernis
wekkende vluchteling’ helaas ontregeld en ver
stoord zijn geraakt. Zelfziet hij dit verband ook.
Doelend opzijn rol als boodschappervan het slech
te nieuws overTurks-Koerdische criminaliteit:
‘Achteraf spijt mij nog het meest dat ik hiermee 
onderdeel ben geworden van de verschuiving van 
het spectrum van meningen waarin het minder- 
heidsdebat op dit moment wordt gevoerd’.

Nou moet worden gezegd dat zijn M isdaadpro-
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fielen wat dat aangaat niet bepaald nuance en 
tegendruk oplevert. Verre van dat. Dat boek bevat 
onder het motto ‘waarom etnische minderheden 
zo scherp geprofileerd zijn in de georganiseerde 
misdaad’ een uiterst gewelddadig portret van de 

jo eg o -scen e  van Amsterdam (hoezo is criminaliteit 
een zaak van ‘sociale marginalisering’; in dit geval 
spreekt hetjungle-rechtvan de sterkste) en van de 
Antilliaanse jeugdcriminaliteit in Nederland. Joe- 
goslaven blijken in de Nederlandse ‘multiculturele 
onderwereld’, zoals Bovenkerk dat noemt, traditio
neel de rol te spelen van geweldsspecialisten: body
guards, afpersers, huurmoordenaars. ‘Anders dan 
bijvoorbeeld Turken
(heroïne), Marokkanen (hasj) ofColombianen (co
caïne) beschikken de voormaligjoegoslaven niet 
overeen eigen hulpbron in hetdrugscircuit’. Van de 
Antilliaanse jongeren die afkomstigzijn uit de be
ruchte volkswijken van Willemstad roept Bovenkerk 
een schrikaanjagend beeld op. Steden als Den Hel
der of Dordrecht hebben feitelijk te maken met 
Noord-Amerikaanse ofCaraïbische getto-crimina- 
liteit, waarbij vooral het ‘onnodige’ surplus aan ge
welddadigheid opvalt.

De enig echte nuance die dit boek bevatten aan
zien van het allochtone misdaadprofiel, is de schets 
van een serieuze autochtone misdaadcasus: de ge
organiseerde inpandige teelt van nederwiet in 
zwak-sociale buurten van de Nederlandse steden, 
ondertirannieke regie van mensen uit het woon
wagenmilieu (‘kampers’). Bovenkerk spreekt hier 
van ‘de nieuwe economie van de onderklasse’ en 
van het meest letterlijke voorbeeld van ‘georgani
seerde misdaad’ in Nederland.

Hoe dit alles ook zij: het door Bovenkerkzo pijn- 
12 lijk aan de oppervlakte gebrachte vraagstuk van de 

‘multiculturele onderwereld’ stelt met name een 
progressieve solidariteitspartij als de PvdA voor 
problemen. De PvdA ontkomt in een politiek spec
trum, waarin extreem-rechts (ondergronds), For- 
tuyns Leefbaar N ederland  en Henk Kamps w d  in 
sterk aflopende mate hun voordeel wensen te doen 
met racistische danwel xenofobe sentimenten, niet 
aan een zekere politiek correcte (tegen)positie. En 
eris niets mis meteen houdingvan politieke cor
rectheid tegenover dit soort sentimenten. Maarte

gelijk moet worden onderkend en geproblemati
seerd dat die houding wordt ontregeld en verstoord 
doorfenomenen als allochtone criminaliteit, ‘asiel- 
misbruik’ e.d. Meer dan de islam, schotelantennes, 
hoofddoekjes of dubbele nationaliteiten heeft juist 
criminaliteit ‘wigdrijvende’ potentie. Strategisch 
bevindt ‘links’ zich wat dat aangaat in dezelfde po
sitie als de gemiddelde, bonafide Turken, Koerden, 
Antillianen, Joegoslaven ofMarokkanen die mis
schien nogwel het meeste te duchten hebben van 
negatieve allochtone criminaliteits-beeldvorming. 
Zij voelen aan den lijve wat stigmatisering kan be
tekenen.

Toch valt aan een stigmatiseringsparadox niet 
te ontkomen. Want juist daar waar de onderbuik, 
reëel en ingebeeld, hooggestemde gevoelens van 
solidariteit in de weg dreigt te gaan zitten, hebben 
mensen van goede wil baat bij het zo onbevangen 
mogelijk onder ogen zien en bestrijden van pro
blemen als ‘allochtone criminaliteit’. Politieke 
hypercorrectheid is ‘antropologisch’ netzo naïef als 
geen rekening houden met reëel bestaand racisme. 
Dit besef is van belang om uiteindelijk de multi
culturele werkelijkheid te kunnen de-dram atiseren.

REN É CU PER U S
M edew erker W iardi Beekman Stichting, 
redacteurS&D

Duits kiesstelsel: 
remedie of kwaal?
Aan de vooravond van het PvdA-congres in decem
ber bracht de Volkskrant het grote nieuws dat de 
PvdA zich had uitgesproken vooreen nieuw kies
stelsel, naar Duits model. De ochtendkrant trok 
hieruit de slotsom dat er nu een meerderheid in de 
Tweede Kamer bestond voorde invoering van zo’n 
semi-districtenstelsel in Nederland. De basis van 
dit alles was een interview in dezelfde krant met 
partijvoorzitter Ruud Koole, waarin deze een 
discussie over bijvoorbeeld het Duitse kiesstelsel 
voor wenselijk hield. Op het PvdA-congres werd
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vervolgens het verkiezingsprogramma voorde aan
staande Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. 
Dit bevat geen enkel voorstel tot verandering van 
het kiesstelsel. De dag daarna verscheen minister 
Klaas de Vries op de televisie (Buitenhof) om daarte 
verklaren dat het Duitse kiesstelsel in de formatie- 
besprekingen betrokken moest worden en dat dit 
moest leiden tot opname in het regeerakkoord van 
het besluit om dit nieuwe stelsel vóór de volgende 
Kamerverkiezingen in te voeren. Kamerlid Peter 
Rehwinkel kondigde de dinsdag daarop alvast aan 
met andere fracties overdit thema in overlegte 
treden.

De dubieuze verdiensten van het Duitse kies
stelsel blijven hier buiten beschouwing (zie Gerard 
Visscher, ‘Is het kiessstelsel aan veranderingtoe?, 
S&D, 7/8,1991. Zijn belangrijkste conclusie: ‘Het 
Duitse tweestemmensysteem werkt niet —  alleen 
als fopspeen; het is veel te ingewikkeld voor gewo

C U R S IE F : HET ‘OPEN P O D IU M ’ VAN S&D

Cursief is de naam van een nieuwe 
rubriek in S&D. Het is in zekere 
zin de opvolgervan ‘Hoofden 
&Zinnen’ uit voorgaande jaar
gangen. Cursief is voor hen 
die iets te cursiveren hebben.
Het is de S&D-rubriek bij uitstek 
voor korte, al dan niet tegen
draadse commentaren op de 
actualiteit of het‘lopende publie
ke debat’. Of voor verrassende 
gedachten over PvdA-beleid en 
-program of over politiek

ne kiezers en zelfs voor politici en kiesrechtdeskun- 
digen en het nodigt uit tot gesjoemel’). Die verdien
sten zijn trouwens ook niet aan de orde gesteld 
door de voorstanders. Nee, wat de aandacht trekt is 
het gemak waarmee de democratie, in en buiten de 
partij, met voeten wordt getreden teneinde die
zelfde democratie te redden, althans een ander 
kiesstelsel in te voeren. Uit zorg over de gebrekkige 
invloed van de kiezer op de politiek, wordt zomaar, 
buiten program en regeerakkoord om, de invoering 
van een nieuw kiesstelsel verordonneerd zonder dat 
diezelfde kiezer de kans krijgt zich daarover bij ver
kiezingen uit te spreken. Een betere illustratie van 
wat er in Nederland mis is met de verhoudingtus- 
sen een kiezer en zijn gekozene valt moeilijk te ver
zinnen.

BART TROM P
RedacteurS&D

& wetenschap in algemene zin. 
Redactie-en redactieraadsleden 
zullen zich niet onbetuigd laten, 
maar bijdragen van abonnees en 
lezers van S&D zijn van harte 
welkom (op s&d(a) pvda.nl of 
op het postadres: Redactie S&D, 
Wiardi Beekman Stichting, Post
bus 1310,1000 bh Amsterdam).

Cursief wil nadrukkelijk als ‘open 
podium’ van S&D fungeren. 
Bijdragen zijn bij voorkeur niet

langer dan 750 woorden. Zij 
vallen onder de S&D-kwaliteits- 
beoordeling, wat zoveel wil zeg
gen dat de redactie zich het 
recht voorbehoudt om bijdragen 
te weigeren, in te korten danwel 
te redigeren.

Cursief is er niet voor recht
streekse reacties op artikelen 
in S&D; daarvoor is de rubriek 
‘S&D Polemiek’ (de opvolger 
van ‘Pen op papier’).
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Privatisering: 
ophouden of doorgaan?

Hoe moet de publieke sector georganiseerd worden, nu 
de vergaande verzelfstandiging c.q. privatisering van 

sommige overheidsdiensten ronduit mislukt is, tegenvallende 
resultaten oplevert dan wel nieuwe vragen oproept?

De Commissie Van Thijn van de Wiardi Beekman Stichting, 
die aan een rapport over marktwerkingen de hervorming 

van de verzorgingsstaat werkt, meent dat er geen simpele weg 
terug is naarde overheid als enige publieke dienstverlener. 

Marktwerking in de publieke sector, schreef ze in 
een discussienota ten behoeve van het op 6 oktober 2001 

gehouden Politiek Forum van de PvdA, mag niet afgeschreven 
worden. Wel zal de hervorming van die publieke sector 

‘een veel pluriformer karakter moeten krijgen dan indejaren 
negentig het geval is geweest. Privatisering is maar één 
(en in veel gevallen niet het beste) middel om kwaliteit 

en effectiviteit van de publieke dienstverleningte verbeteren.’ 
S&D publiceert de discussienota van de 

Commissie Van Thijn integraal, samen met commentaren 
van Pieter Boot, Ferd Crone, Arnold Heertje,

Wibo Koole en Frans van Waarden. Het definitieve rapport 
van de commissie zal in het voorjaarverschijnen.
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Privatisering: ophouden o f doorgaan? (1)

Privatisering en 
de hervorming van de 
publieke sector

C O M M I S S I E  VAN T H I J N  / W I A R D I  B E C K M A N  S T I C H T I N G

Marktwerking in en rond de publieke sector 
heeft jarenlang op brede politieke instemming 
kunnen rekenen. Daarin is inmiddels verande
ring gekomen. Optimisme over het nut van li
beralisering en privatisering heeft, ook onder- 
coalitiepartijen, plaatsgemaakt voor een terug
houdender stemming.

Voor een dergelijke terughoudendheid be
staan ook goede argumenten. Veel privatise- 
ringsoperaties die in de j aren negentig zijn ge
start of doorgevoerd, blijken niet het verwachte 
resultaat op te leveren en/of negatieve effecten te 
sorteren. Dat geldt niet alleen voor de Neder
landse Spoorwegen, maar ook bijvoorbeeld voor 
de Vrijgemaakte’ energiemarkt, die de consu
ment (nog) niet de toegezegde prijsvoordelen 
lijkt te gaan opleveren. Het geldt voor de (nu 
ijlings weer ter discussie gestelde) privatisering 
van de bewaking van Schiphol; voor de teleur- 

16 stellende experimenten met marktwerking in 
de thuiszorg; en voor de geprivatiseerde bedrijfs
gezondheidszorg, die in het geheel niet aan de 
verwachtingen voldoet en die het hoge aantal 
arbeidsongeschikten in ons land niet heeft we
ten terug te dringen.

Over de auteurs Leden uan de commissie zijn:
Ed uan Thijn (voorzitter), Willem Salet, Hans 
Simons, Margo  Trappenburg, Lenny Vulperhorst,
Paul Kalma en Frans Becker (secretaris)

- Het zijn niet de enige problemen. Het gevoer
de beleid roept vragen op die beleidsmakers en 
beleidsadviseurs indertijd vergaten te stellen. 
Kan het kortgeleden nog zo bloeiende kp n fail
liet gaan — en wat gebeurt er dan met het lokale 
telefoonnet? Hoe groot blijft op lange termijn de 
zeggenschap van ons land over de energievoor
ziening, als de elektriciteitsproductiebedrijven 
geheel in buitenlandse handen komen? Wat zijn 
de maatschappelijke en economische kosten en 
baten van internationalisering van Schiphol? 
Wat betekent de verdere commercialisering van 
de markt voor vrije beroepen als notarissen en 
advocaten voor de publieke taak die zij in onze 
rechtsorde te vervullen hebben? Welke normen 
en waarden dienen voormalige overheidsbedrij
ven te hanteren in hun bedrijfsvoering? Was de 
privatisering van nutsbedrijven en zorginstel
lingen werkelijk bedoeld om het management 
aan vorstelijke beloningen te helpen en om voet
balclubs te sponsoren?

Toch is er ons inziens geen reden om, onder 
het motto: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald’, liberalisering en privatisering overal 
een halt toe te roepen. Om te beginnen zijn er 
ook redelijk geslaagde vormen van marktwer
king, zoals in de volkshuisvesting (we komen 
daar straks op terug). Verder is marktwerking in 
de publieke sector een internationale ontwikke
ling, waaraan Nederland zich niet zo maar kan
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onttrekken. Maar het belangrijkste is wel dat 
met het afwijzen van liberalisering en privatise
ring de problemen niet verdwijnen waarvoor ze 
geacht werden een oplossing te bieden: ondoor
grondelijke beleidssystemen, onvoldoende con
trole op de uitvoering en gebrekkige toedeling 
van verantwoordelijkheden; oplopende kosten 
en achterblijvende productiviteit en innovatie in 
delen van de publieke sector; onvoldoende kwa
liteit en variëteit van de dienstverlening. Er is 
geen simpele weg terug naar de overheid als eni
ge publieke dienstverlener; het is noodzakelijk 
een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling te 
vinden tussen overheid, maatschappelijke orga
nisaties, private ondernemingen en individuele 
burgers.

In dat licht bezien is het privatiseringspro- 
gramma zoals dat de afgelopen jaren op natio
naal en lokaal niveau is uitgevoerd, niet zozeer 
een vergissing geweest, als wel een hervor- 
mingsproject a. dat te snel en vaak ook noncha
lant is uitgevoerd; b. dat onvoldoende doordacht 
is op negatieve bijwerkingen en op strijdigheid 
met andere, in integrale beleidskaders vastgeleg
de doelstellingen op lange termijn; c. dat te wei
nig gedifferentieerd en onvoldoende op specifie
ke situaties toegesneden is uitgevoerd; en d. dat 
veel te sterk gefixeerd is op één einddoel, name
lijk op hoog rendement gerichte exploitatie door 
particuliere ondernemingen — met voorbijgaan 
aan andere vormen van verzelfstandiging (waar
onder overheids-Nv’s, non-profitorganisaties), 
maar bijvoorbeeld ook aan een grotere medezeg
genschap van gebruikers bij de vormgeving van 
publieke voorzieningen.

De hervorming van de publieke sector, zo 
luidt de stelling die we in het navolgende zullen 
verdedigen, moet een veel pluriformer karakter 
krijgen dan in de jaren negentig het geval is ge
weest. Privatisering is maar één (en in veel geval
len niet het beste) middel om de kwaliteit en ef
fectiviteit van de publieke dienstverlening te 
verbeteren. En waar ze wordt toegepast, zal de 
wijze van ondernemen aangepast moeten wor
den aan de publieke doelstellingen die worden 
nagestreefd. In dat verband zullen we een plei

dooi houden voor ‘publiek ondernemen’, dat wel 
ruimte voor ondernemen veronderstelt (met de 
bijbehorende vrijheid inbedrijfsvoering), maar 
tegelijkertijd gebonden is aan publieke taakver
richting en waarvoor andere regels kunnen gel
den dan in het'gewone’ bedrijfsleven — bijvoor
beeld met betrekking tot de bestemming van de 
winst en de beloning van het management.

Met dat alles komt ook de rol van de overheid 
in een nieuw licht te staan. Liberalisering en pri

vatisering suggereerden al gauw vermindering 
van politieke bemoeienis, terwijl ze in de prak
tijk ook om meer bemoeienis c.q. om een scher
pere omschrijving van doelstellingen en midde
len kunnen vragen. De kunst zal zijn om nieuwe 
vormen van aansturing en toezicht te ontwik
kelen, die enerzijds een zelfstandige bedrijfs
voering mogelijk maken, maar die anderzijds 
recht doen aan de verantwoordelijkheid van de 
politiek inzake publieke goederen. In dat kader, 
zo zullen we betogen, kunnen vraagtekens gezet 
worden bij de gangbare, te eenzijdige opvattin- 17 
gen over mededingingsbeleid (‘zoveel mogelijk 
concurrentie') en over de publieke taak en orga
nisatievorm van toezichthoudende organen (‘zo 
onafhankelijk mogelijk’). Daarmee gaat het aan 
mogelijkheden voor politieke sturing, controle 
en verantwoording ontbreken — een risico dat 
zich ook voordoet bij de (niet-commerciële) zelf
standige bestuursorganen (ZBO’s).

Wij hopen met dit stuk een zinvolle bijdrage 
te leveren aan de aanzwellende discussie over

Privatisering verdient een 
belangrijke plaats in de komende 
verkiezingscampagne — 
minstens zo belangrijk als 
de begrotingsregels waaraan 
een volgend kabinet 

zich zou moeten houden
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privatisering en marktwerking in ons land, en 
aan de discussie in de Partij van de Arbeid in het 
bijzonder. Privatisering, zo voegen we daar aan 
toe, is een thema dat zowel voor het dagelijks le
ven van burgers als voor de inrichting van onze 
sociaal-economische orde (en de balans tussen 
‘publiek’ en 'privaat’ in het algemeen) van grote 
betekenis is. Het verdient dan ook een belangrij
ke plaats in de komende verkiezingscampagne 
— minstens zo belangrijk als, bijvoorbeeld, de 
begrotingsregels waaraan een volgend kabinet 
zich zou moeten houden.

DE CONTEXT

Alvorens de problemen die marktwerking in 
de publieke sector blijkt op te roepen, nader te 
analyseren, schetsen we in het kort de context 
waarin het beleid tot stand kwam — en waarmee 
ook bij herziening van dat beleid rekening ge
houden zal moeten worden.

Een belangrijke ontwikkeling vormt de veel
besproken internationalisering van de econo
mie. De ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën, in het bijzonder op het terrein 
van de informatie- en communicatietechnolo
gie; het nationale en internationale beleid van 
liberalisering van het handels- en kapitaalver
keer; en de verder toegenomen internationalise
ring van het bedrijfsleven hebben een proces in 
gang gezet dat in twee opzichten van invloed is 
op de publieke sector. In de eerste plaats vermin
dert het internationaliseringsproces de beleids
vrijheid van de nationale overheden op het ter
rein van de financieel-economische (inclusief de 

18 fiscale) politiek. De onderlinge concurrentie- 
strijd om de gunst van buitenlandse investeer
ders leidt tot een zekere mate van beleidsconver- 
gentie. De ruimte om op nationaal niveau afwij
kende financieel-economische keuzen te maken 
is afgenomen.

In de tweede plaats beperkt de internationa
lisering van de economie, in combinatie met de 
technologische vernieuwing en met het sterk 
gestegen welvaartspeil, de mogelijkheden het 
publieke monopolie op (de regulering van) sec

toren als onderwijs, gezondheidszorg en sociale 
zekerheid te handhaven, met alle voor- en nade
len van dien. Wie de gewenste medische zorg 
niet (op tijd) in Nederland kan betrekken, kan 
binnen een paar uur in Duitsland, België of 
Spanje zijn om zich daar te laten behandelen. 
Sommige vormen van onderwijs kunnen via 
de eigen p c of via de televisie gevolgd worden en 
raken zo hun gebondenheid aan een bepaalde 
plaats (en daarmee hun gevoeligheid voor natio
nale regulering) kwijt. En op verzekeringsgebied 
dringt een internationaal, aan de behoefte aan 
keuzevrijheid appellerend aanbod van individu
ele risicodekking de gevestigde, collectief geor
ganiseerde sociale zekerheid in het defensief.

Dat wil niet zeggen dat de wijze waarop en de 
mate waarin het ‘private' in de publieke sector 
doordringt logisch uit de genoemde ontwikke
lingen voortvloeit. De verzorgingsstaat in zijn 
traditionele vorm staat onder druk. Maar hoe 
die drukt verwerkt wordt, is mede een politieke 
kwestie. Als de balans tussen ‘publiek’ en ‘pri
vaat’ de afgelopen decennia is verschoven, dan 
is dat in belangrijke mate door politieke besluit
vorming op nationaal en internationaal niveau 
beïnvloed.

DE EUROPESE INVLOED

Een illustratie daarvan vormt de tweede 'externe’ 
ontwikkeling die op het liberaliserings- en pri
vatiseringsproces in ons land van invloed is ge
weest: de vrijmaking van de Europese markt en 
de bijbehorende regelgeving van de Europese 
Unie met betrekking tot marktwerking en mede
dinging. De Europese integratie heeft, meer dan 
menigeen in Nederland zich realiseert, in het 
teken gestaan van een vergaande en onvoor
waardelijke liberalisering van de Europese 
markt. Het Europese Hof en, later, de Europese 
Commissie verwierven zich ingrijpende be
voegdheden om de lidstaten tot aanpassing van 
hun wetgeving op dit gebied te dwingen. De 
economische vrijheden, en het daarop gebaseer
de mededingingsbeleid, hebben min of meer de 
stams van constitutionele rechten gekregen, die
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niet meer, zoals vroeger, tegen andere rechten 
en belangen kunnen worden afgewogen. De eu- 
regels, zo concludeert de Duitse politicoloog 
Pritz Scharpf, geven de voorstanders van ver
gaande marktwerking in en rond de publieke 
sector een grote voorsprong op degenen die 
daar kritisch of afwijzend tegenover staan. 
'Interventionist politics, and the interests they 
could serve, are systematically disadvantaged in 
the process of European integration.’

De landen van de Europese Unie hebben in
middels besloten tot gefaseerde, meer of minder 
vergaande liberalisering in sectoren als die van 
de post, de telecommunicatie en de elektriciteits
voorziening. Daarnaast kunnen de lidstaten re
kenen op permanente bemoeienis vanuit Brus
sel met die onderdelen van het beleid waarop het 
etiket ‘concurrentievervalsing’ zou kunnen wor
den geplakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor voor
stellen om publieke en private organisaties in 
sectoren als het onderwijs en de gezondheids
zorg te laten samenwerken. Dergelijke voorstel
len zijn al gauw strijdig met de EU-regel dat 
commerciële en overheidsactiviteiten strikt ge
scheiden moeten blijven. Het geldt ook voor 
overheidssubsidies, voor zover die als een ver
kapte vorm van staatssteun aan eigen (nationale 
of lokale) bedrijven opgevat zouden kunnen 
worden.

Het begrip 'bedrijf’ wordt daarbij door de eu 
opvallend ruim opgevat; het is ook van toepas
sing op semi-overheidsbedrijven, op ziekenhui
zen en zelfs op voetbalclubs. Overheidssubsidie 
voor een containerterminal van een regionale 
huisvuilcentrale, is, zo blijkt uit een overzicht in 
HetFinancieele Dagblad (10 september 2001) al 
gauw strijdig met Europese regelgeving en moet 
op z’n minst bij de rijksoverheid aangemeld wor
den. Een gemeentelijke bijdrage aan de finan
ciering van een nieuwe stadion voor de plaatse
lijke voetbalclub mag het van EU-wege gestelde 
maximum van 10% van de totale investeringen 
niet overschrijden. En wie als gemeentebestuur 
beperkte bedragen beschikbaar stelt om buurt- 
winkels, ten behoeve van de leefbaarheid in be
paalde wijken, open te houden, dient zich bij het

coördinatiepunt staatssteun decentrale overhe
den van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
te vervoegen.

Overigens is hetliberaliserings- en privatise- 
ringsbeleid van de Europese Unie niet vrij van 
ambivalenties en bovendien inzet van politieke 
strijd. De onwil van Frankrijk bijvoorbeeld om 
haar traditie van een sterke publieke dienstverle
ning waarin de overheid herkenbaar aanwezig is 
(de zgn. ‘service public’) op te geven, wordt voor
lopig getolereerd en leidt op termijn wellicht tot 
andere afspraken. In het algemeen valt, sinds het 
Verdrag van Amsterdam, een grotere gevoelig
heid waar te nemen (zowel bij de lidstaten als bij 
de Europese Commissie) voor de risico’s van een 
ongeremd privatiseringsstreven. Des te opval
lender is het dat Nederland, althans tot voor kort, 
vaak voorop liep bij de implementatie van het 
Europese privatiseringsbeleid — en de marges 
voor behoedzaamheid en nadere afweging niet 
heeft verkend, laat staan benut.

STAAT EN MAATSCHAPPIJ VERVLECHT

Tenslotte wijzen we, in de derde plaats, op het 
specifieke karakter van de verhouding die er in 
Nederland, door de eeuwen heen, tussen het 
‘publieke’ en het ‘private’ resp. tussen overheid, 
markt en maatschappij is gegroeid. In ons land 
is de regulering van overheidswege, in vergelij
king met veel andere landen, sterk ontwikkeld; 
we zijn een gereglementeerde natie.

Maar dat wil niet zeggen dat de uitvoerende 
rol van de overheid hier zwaar is aangezet. Zeker, 
in het Interbellum hebben sociaal-democraten 
een activistische gemeentepolitiek gevoerd, 19
waarbij de overheid een belangrijke rol kreeg 
toebedeeld in, bijvoorbeeld, de levensmiddelen- 
politiek, de volkshuisvesting en de gezondheids
zorg. Maar op nationaal niveau is van overheid- 
sactivisme op economisch gebied (in de vorm 
van nationalisaties of van overheidsdeelnames 
in grote bedrijven) zelden sprake geweest. En bij 
de opbouw van het huidige stelsel van publieke 
voorzieningen lag, als het om de uitvoering van 
het beleid ging, sterke nadruk op het particuliere
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(vaak: verzuilde) initiatief. Maatschappelijke 
organisaties hebben een sterk stempel op de 
Nederlandse verzorgingsstaat gedrukt — van 
het onderwijs tot de sociale zekerheid, van de 
gezondheidszorg tot de volkshuisvesting.

Een dergelijke vervlechting van staat en maat
schappij heeft haar nadelen (zoals gebrek aan 
transparantie en particuliere belangenbeharti
ging op maatschappelijke kosten), die onder an
dere met bepaalde vormen van marktwerking 
bestreden kunnen worden. Maar die vervlech
ting belichaamt ook een traditie waaruit, op zoek 
naar vernieuwing van de publieke sector, inspi
ratie valt te ontlenen; waarmee een alternatief 
kan worden geboden voor het ééndimensionale 
'markt, markt en nog eens markt’.

EEN ROOSKLEURIGE VISIE OP DE MARKT

Na aldus de context te hebben geschetst, waarin 
het privatiseringsbeleid van de afgelopen perio
de moet worden geplaatst, willen we de gebre
ken van dat beleid nader onder de loep nemen. 
Waaraan schortte het precies? Wat is er de oor
zaak van dat één van de hoofdpunten van het 
paarse programma inmiddels als een ‘misluk
king’ (de Volkskrant, 19 september) te boek is ko
men te staan?

Vooropgesteld zij dat lang niet alles wat de af
gelopen jaren op het terrein van marktwerking 
en deregulering in gang is gezet, die kwalificatie 
verdient. De starre wet op de winkelsluitingstij- 
den werd terecht versoepeld; startende onder
nemers kregen met minder bureaucratische, 
overzichtelijker regelgeving van doen; en het 
zgn. persoonsgebonden budget in de gezond
heidszorg heeft de handelingsvrijheid van be
paalde groepen patiënten vergroot. Ook wat de 
grote verzelfstandigings- en privatiseringsope- 
raties betreft is niet alles kommer en kwel, 
zoals de toegenomen efficiency en dienstverle
ning in de telecommunicatiesector laten zien. 
Maar de balans van deze operaties als geheel valt 
toch negatief uit. Daarvoor kunnen twee algeme
ne oorzaken worden aangewezen. De betrokken 
beleidsmakers hebben zich enerzijds onvoldoen

de gerealiseerd dat uitbesteding van publieke 
taken om helder omschreven, toetsbare publieke 
doelstellingen vraagt (‘wat willen we precies?’). 
Ze hebben zich anderzij ds door een veel te roos
kleurige visie op marktwerking als instrument 
van overheidsbeleid laten leiden.

Explicitering en afweging van de doelstellin
gen die men met privatisering wilde bereiken, 
hebben in de besluitvorming onvoldoende aan
dacht gekregen. Die doelstellingen werden vaak 
op een hoog abstractieniveau geformuleerd en 
droegen, indien geconcretiseerd, niet zelden het 
karakter van modieuze management-statements 
(‘Schiphol moet de wereldmarkt op'). Soms wer
den de beleidsdoelen al genuanceerd vóór de 
betreffende privatisering goed en wel op gang 
was gekomen (zoals bij het prijsvoordeel dat 
kleinverbruikers van de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt zouden hebben); soms wis
selden ze elkaar in hoog tempo af (zoals bij 
de Nederlandse Spoorwegen, die nu eens geacht 
werden treinreizigers, ook in de spits, markt
prijzen in rekening te brengen, dan weer als 
belangrijkste taak kregen om de Nederlandse 
bevolking uit de auto te krijgen).

Bij de vraag of en vooral: op welke termijn tot 
privatisering moest worden overgegaan, speel
den financiële motieven een minstens zo grote 
rol als sectorinhoudelijke doelstellingen. Bezui- 
nigingsoverwegingen vormden bijvoorbeeld een 
belangrijke factor bij de verzelfstandiging van de 
n s . En bij de verkoop van energie- en kabelbe
drijven was de gretigheid van lokale en provinci
ale bestuurders om voor hun gemeente of pro
vincie groot geld binnen te halen, aanzienlijk — 
en lang niet altijd evenredig met hun kennis van 
de betreffende (buitenlandse) markt. Dergelijke 
financiële belangen maakten verbetering van de 
kwaliteit van de betreffende productie of dienst
verlening tot een afgeleide in plaats van een 
hoofddoelstelling.

Ook een psychologische factor zal een rol heb
ben gespeeld. Beleidsmakers meenden dat zij 
met het ‘afstoten’ van overheidstaken naar de 
markt nu ook van de bijbehorende verantwoor
delijkheden waren verlost, en deze binnen be-
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paalde randvoorwaarden, aan marktpartijen 
konden overlaten. Daarvan kan, als het om pu
blieke taken en verantwoordelijkheden gaat, 
geen sprake zijn. Niet alleen dient de overheid in 
deze gevallen altijd een eigen (eindverantwoor
delijkheid te behouden; uitbesteding aan de 
markt vraagt bovendien om een scherp omlijnd, 
aan harde beoordelingscriteria gebonden visie 
op wat er in de betreffende sector moet gebeu
ren. Wat dat betreft is privatisering de afgelopen 
j aren voor de politiek te vaak een excuus gewor
den om van een eigen, ambitieus en uitvoerbaar 
beleidsprogramma af te zien.

ONBEDOELDE GEVOLGEN VAN DE MARKT

Een al te zonnige kijk op de werking van het 
marktmechanisme, waarbij de nadelen van over- 
heidssturing worden uitvergroot en de nadelen 
van marktwerking worden gebagatelliseerd, 
heeft z’n sporen in het Nederlandse privatise- 
ringsbeleid nagelaten.

Vergeten werd meestal — dan komen we bij 
de tweede oorzaak voor het gebrek aan succes bij 
enkele grote privatiseringsoperaties — dat het 
verre van eenvoudig is marktprocessen te ‘stu
ren’ — misschien nog wel moeilijker dan het 
toch al lastige aansturen van overheidsorganisa
ties; en dat het creëren van markten een nog veel 
complexere, geduld en maatwerk vergende aan
gelegenheid is. Markten zijn niet simpelweg als 
instrument van overheidsbeleid aan te wenden; 
zij kennen hun eigen dynamiek en onbedoelde 
gevolgen. Hoe het mis kan gaan bewijzen de 
Arbo-diensten, die pakketten bedrijfsgezond
heidszorg (preventie, begeleiding van zieke 
werknemers, reïntegratie) mochten gaan ver
kopen — zonder nadere regels m.b.t. prij sstel- 
ling, de omvang en kwaliteit van het pakket, etc. 
Geen wonder dat veel bedrijven er zich op deze 
markt met een koopje van afhebben gemaakt.

Het optimisme over het 'in de markt zetten’ 
van publieke goederen heeft het zicht belem
merd op de economische mechanismen en de 
machtsverhoudingen die het privatiserings
proces mede beïnvloeden. Achter de begrijpe

lijke en soms gerechtvaardigde roep om ‘consu- 
mentensoevereiniteit’ gingen niet zelden de 
ambities van het nieuwe management van de 
te privatiseren ondernemingen schuil, of over
heersten wensen van de nieuwe marktpartijen, 
aan de aanbodzijde (banken en verzekerings
maatschappij en in het geval van de gezondheids
zorg en de sociale zekerheid) of aan de vraagzijde 
(industriële grootverbruikers in het geval van de 
elektriciteitsproductie) waar de particuliere con

sument niet speciaal mee gebaat is. Daarmee is 
het pleit allerminst ten nadele van privatisering 
beslecht. Maar een en ander vraagt wel om een 
grondiger afweging en om een breder perspec
tief dan de afgelopenjarengebruikelijkwas.

Een ander, weinig belicht gevolg van de na
druk op privatisering van de uitvoering van 
publieke taken is dat alternatieve vormen van 
vernieuwing van de publieke sector nauwelijks 
aan bod kwamen. Het ‘gewone’ bedrijfsleven stel
de de norm voor het functioneren van onderne
mingen op de nieuwe, voormalige publieke 21
markten. Op de woningcorporaties na, die wet
telijk een maatschappelijke taak kregen opgedra
gen, kwam het niet tot (onderzoek naar) meng
vormen van publiek en privaat initiatief, nieuwe 
vormen van maatschappelijk ondernemerschap, 
experimenten met non-profit organisaties in 
een markt-setting, e.d. Geen van de grote verzelf- 
standigingsoperaties zijn aangegrepen om de 
medezeggenschap van consumenten verregaand 
te versterken of nieuwe vormen van betrokken-

Privatisering is de afgelopen 

jaren voor de politiek 
te vaak een excuus 
geworden om af te zien 

van een eigen, 
ambitieus en uitvoerbaar 
beleidsprogramma
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heid van werknemers te stimuleren, bijvoor
beeld via aandelenbezit.

Aldus werd niet alleen het hervormingsper- 
spectief op de publieke sector onnodig versmald, 
maar werd ook onvoldoende aandacht besteed 
aan de mogelijkheid van een minder gelukkige 
afloop van privatiseringsoperaties. Aan de vraag 
hoe negatieve bijwerkingen te bestrijden en hoe, 
bij blijvende teleurstelling, decollectivisering 
weer ongedaan kan worden gemaakt. Achterwe
ge bleef ook een meer principiële discussie over 
de inrichting en het functioneren van het markt- 
toezicht, in het bijzonder op publieke en semi- 
publieke markten. Wie controleert de contro
leurs? Wat is de gewenste verhouding tussen de 
overheid als ‘marktmeester’ en de diverse mede
dingingsautoriteiten? Waarom zijn deze nieuwe 
organen (al was het maar bij wijze van counter- 
vailing power tegenover druk uit de eigen sector) 
niet politiek aanspreekbaar? En in welke mate 
dienen ze (door de Nederlandse en de Europese 
rechter) juridisch aangesproken te kunnen wor
den?

Agendering van dit ingewikkelde vraagstuk 
zou een kabinet dat zoveel marktwerking in zijn 
beleid gedaan heeft, niet hebben misstaan.

CONSUMENTENPERSPECTIEF

Het hier bekritiseerde marktoptimisme reikt 
overigens verder dan het privatiseringsbeleid 
van achtereenvolgende kabinetten. In de wereld 
van de beleidsadvisering, in ambtelijke kring en 
in de grote politieke partij en heeft een beleids- 
denken postgevat, waarin de markt als vanzelf- 

22 sprekend referentiekader geldt. Kenmerkend 
voor dit denken is de centrale plaats die aan de 
consument en zijn/haar behoefte aan keuzevrij
heid en kwaliteit wordt toegekend in de vorm 
van individuele keuzevrijheid (vouchers, rug
zakjes etc.).

Hoe belangrijk dit type consumentenperspec
tief voor een goed functionerende, doelmatig in
gerichte verzorgingsstaat ook is, het is ontoerei
kend als enig en uitsluitend uitgangspunt voor 
het denken over de (re)organisatie van de publie

ke sector, en wel om drie redenen. Allereerst 
heeft de consument niet zoveel profij t van 
zijn/haar rugzakje als er onvoldoende aanbod 
aan collectieve goederen of publieke diensten is. 
Als de gezondheidszorg niet aan de vraag kan 
voldoen, schiet de patiënt weinig met het per
soonsgebonden budget op. De politiek is verant
woordelijk voor en aanspreekbaar op het aanbod 
van publieke diensten als openbaar vervoer, 
onderwijs en gezondheidszorg. Deze diensten 
zullen zo moeten worden georganiseerd dat de 
gebruikers hun kwaliteit roemen. Maar om dat 
te bereiken is keuzevrijheid niet genoeg; politiek 
en overheid houden een aanbodsverantwoorde- 
lijkheid.

In de tweede plaats bestaat er een onvermijde
lijke spanning tussen individuele keuzevrijheid 
en collectief resultaat. Mobiliteit en milieu vor
men daarvan treffende voorbeelden; burgers er
varen dit spanningsveld dagelijks. Met de ener
gievoorziening en het openbaar vervoer zijn niet 
alleen individuele, maar ook collectieve voorkeu
ren gemoeid, zoals energiebesparing en andere 
milieudoelstellingen. Sociale zekerheid is niet al
leen een kwestie van inkomensbescherming, 
maar ook van ‘sterkste schouders, zwaarste 
lasten’. Het is aan de politieke besluitvormers — 
en daarmee indirect aan de burgers zelf — om 
vast te stellen waar de grens loopt tussen indivi
duele keuzevrijheid en collectieve zelfbescher
ming.

En ten derde: het kenmerk van publieke goe
deren is nu juist dat zij niet alleen met maatsta
ven van individueel nut en profijt gemeten kun
nen worden. Goed onderwijs is ook een maat
schappelijk belang. Onderwijs en gezondheids
zorg laten zich maar gedeeltelijk in economische 
termen van vraag en aanbod, productie en con
sumptie ‘vangen’ — en overheidstaken die direct 
met de inrichting en het functioneren van de 
rechtsstaat verbonden zijn al helemaal niet. Als 
wij de uitvoering van sommige publieke taken 
binnen het bereik van de overheid willen hou
den, dan is dat niet alleen omdat tegenover fi
nanciële besparingen (ifany) tal van negatieve 
maatschappelijke effecten kunnen staan, maar
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vooral omdat de democratische rechtsstaat en 
zijn instituties een uitdrukking vormen van ge
zamenlijke (politieke) afspraken tussen burgers 
onderling; van wat die burgers onderling bindt 
— en dus ten principale in het publieke domein 
thuishoren.

EEN NIEUW PERSPECTIEF: VIJF STELLINGEN

Het eenzijdige privatiseringsstreven, zoals dat in 
de jaren negentig ook in ons land ingang heeft 
gevonden, moet worden doorbroken, zonder het 
instrument zelf terzijde te schuiven. Hoe ziet 
een minder ideologisch getinte, breed aangezet
te hervorming van de publieke sector er uit — 
en op welke uitgangspunten is ze gebaseerd?

Wij laten ons daarbij door de volgende uit
gangspunten leiden. De sociaal-democratie kan 
voortbouwen op een traditie waarin publieke 
waarden zijn geformuleerd die uitgaan boven 
een louter economische denktrant. Deze publie
ke waarden of dimensies betreffen a. de demo
cratische rechtsstaat; b. sociale rechtvaardigheid 
(solidariteit, gelijkwaardigheid en sociale cohe
sie die op een brede maatschappelijke basis steu
nen); c. culturele ontplooiing (waarin traditie en 
vernieuwing, vrijheid en pluriformiteit gevrij
waard van andere motieven de ruimte krijgen); 
d. de kwaliteit van het bestaan (op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, milieu e.d.). Deze 
waarden worden niet alleen door de overheid 
bevorderd, maar wortelen in de samenleving als 
geheel. Maar de overheid speelt wel een cruciale 
rol bij het garanderen en beschermen van deze 
waarden — zoals de subtiele balans in de wereld 
van cultuur en onderwijs laat zien.

De wijze waarop deze waarden of dimensies 
tot gelding worden gebracht laat ons niet onver
schillig (zie stelling 1), maar is in de discussie 
over privatisering te sterk op de voorgrond ko
men te staan. In sommige gevallen is directe 
overheidsbemoeienis gewenst, in andere geval
len kan veel aan andere partijen worden overge
laten. Steeds zal het gekozen arrangement aan 
drie criteria moeten voldoen: een duidelijke for
mulering van publieke doelstellingen en politiek

beleidskader; een transparante verantwoorde
lijkheidsverdeling; een organisatie van het toe
zicht die zowel voldoende onafhankelijkheid als 
publieke inkadering garandeert.

In de volgende vij f stellingen doen we een 
poging om de contouren van een hervormings- 
strategie van de publieke sector te schetsen; zo 
men wil: de kritiek op het marktdenken te ge
bruiken om een stap vooruit te doen, in plaats 
van op verouderde opvattingen (‘wat de overheid 
doet, is welgedaan’) terug te vallen.

Stelling 1
Een markteconomie, geen marktmaatschappij

Het is de sociaal-democratie er nooit alleen om 
te doen geweest om het functioneren van de 
markt aan bepaalde (sociale, ecologische, demo
cratische) criteria te binden. Ze wil sommige 
maatschappelijke domeinen ook vrijhouden van 
de werking van het marktmechanisme resp. 
voorkomen dat het er een (te) overheersende 
plaats gaat innemen; grenzen stellen aan het eco
nomisch denken en handelen op terreinen waar 
het weinig te zoeken heeft. ‘We willen een 
markteconomie, geen marktmaatschappij’, zo 
benadrukken Europese sociaal-democraten als 
Lionel Jospin en Tony Blair. Wat moet daaronder 
worden verstaan?

Daar zijn in de eerste plaats de dragende insti
tuties van de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht: politie, justitie en het gevan
geniswezen; het leger; ambtelijke kerndiensten.
De publieke taakvervulling van deze instellingen 
die de democratische rechtsstaat dragen, dient 
buiten de sfeer van de marktwerking te blijven. 23 
Zij horen immers een publieke in plaats van lou
ter economische moraal te vertegenwoordigen. 
Hetzelfde geldt voor politieke partij en en kandi- 
daat-bestuurders en -volksvertegenwoordigers.
Ze zijn op steun, ook financieel, vanuit de sa
menleving aangewezen, maar dienen in alle 
opzichten onafhankelijkheid te bewaren tot 
de economische machten. Een democratie ver
wordt, zonder krachtige regelgeving terzake, 
tot een plutocratie.
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Daarnaast gaat het, in de tweede plaats, om 
sectoren met een sterke sociale dimensie (solida
riteit, toegankelijkheid), waarin de overheid 
doorgaans een belangrijke rol speelt, zoals de 
sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de 
volkshuisvesting. Marktwerking en commercië
le exploitatie, inclusief publiek-private samen
werking, kunnen een bijdrage leveren aan het 
doelmatig functioneren van deze voorzieningen. 
Maar dat vereist wel regulering en toetsing aan 
maatschappelijke doelstellingen — en daarmee 
een kaderstellende rol voor de overheid.

In de derde plaats zijn er de sectoren met een 
belangrijke culturele functie, waarin vrijheid 
(pedagogisch, wetenschappelijk, artistiek, jour
nalistiek, levensbeschouwelijk) en plurifor
miteit centraal staan. Het zijn sectoren die in 
meerdere of mindere mate vormen van markt
werking kennen, maar die de sociaal-democratie 
wenst te vrijwaren van een dominantie van de 
markt, onder meer door: beperking van machts
concentraties in de mediawereld; beperking van 
de rol van particuliere bijdragen (zowel sponso
ring als ouderbijdragen) in het onderwijs; verde
diging van het onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek; stimulering van vrije, belangenloze 
artistieke expressie; bescherming van de (fysieke 
en digitale) openbare ruimte tegen overmatige 
commerciële uitbating. Ookhier zijn overigens 
interessante mengvormen van publieke en 
private samenwerking, profït- en non-profit- 
elementen denkbaar.

Met de bescherming van maatschappelijke 
domeinen tegen marktwerking als dominant 
principe streeft de sociaal-democratie een type 

24 samenleving na waarin andere motieven en
waarden dan economische de maatschappelijke 
dynamiek helpen bepalen; waarin het rende- 
mentsdenken aan grenzen gebonden is.

Stelling 2
Naar een 'gemengde'publieke sector

Privatisering, dat wil zeggen: het doen verrich
ten van publieke taken door particuliere onder
nemingen, heeft de afgelopen periode het den

ken en handelen m.b.t. de hervorming van de 
publieke sector overheerst. Wat een beperkt, 
maar nuttig beleidsinstrument was, is een be- 
leidsideologie geworden. Daar tegenover moet 
het belang van meervoudige, pluriforme beleids
strategieën (en de bijbehorende experimenten) 
worden benadrukt; een zoektocht worden onder
nomen naar een op variëteit gebaseerde, ‘ge
mengde’ publieke sector. Daartoe staan op z’n 
minst drie wegen open:
> een herwaardering van die vormen van 

ondernemen die noch louter publiek, noch 
louter privaat en op winst gericht zijn: vrijwil
ligerswerk en non-profitorganisaties en 
not-for-profit maatschappelijk ondernemen 
— met de bijbehorende verplichtingen m.b.t. 
aansturing, overleg en verantwoording. 
Fixatie op de verhouding mssen ‘markt’ en 
‘staat’ heeft in ons land het zicht benomen op 
de waarde van de ‘derde sector’ (particuliere 
initiatieven, wederdiensten in plaats van 
monetaire transacties, ideëel gericht onder
nemerschap) voor de organisatie van verzor
gingsstaat en economie — en dat terwijl 
Nederland over een rijke, pluriforme traditie 
op dit gebied beschikt;

> versterking van de positie van de professio
nals zowel als van gebruikers/consumenten 
in het onderwij s, de gezondheidszorg, maar 
ook in verzelfstandigde of geprivatiseerde 
nutsbedrijven. ‘Vraagsmring’, bijvoorbeeld 
in de vorm van vouchers, persoonsgebonden 
budgetten, en dergelijke kan hierbij aanslui
ten, maar draagt het gevaar in zich dat de 
organisatie van het aanbod en de aanbods- 
verantwoordelijkheid van de overheid naar 
de achtergrond verdwijnen;

> in het geval van liberalisering en privatise
ring: stimuleren van vormen van particulier 
ondernemerschap dat sociale, eventueel wet
telijke vastgelegde doelstellingen nastreeft — 
en waarvoor met betrekking tot de mobilise- 
ring van kapitaal, de winstbestemming en 
de beloning van het management andere 
regels gelden dan voor gewone particuliere 
bedrijven.
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De liberalisering van de volkshuisvesting is in 
dat verband een interessante casus. Ze kan als 
een geslaagde vorm van verzelfstandiging in de 
publieke sector worden beschouwd. Sociaal 
ondernemerschap heeft hier de vorm gekregen 
van private ondernemingen die onder publieke 
condities operen. Deze constructie laat tegelij
kertijd vragen open over de positie die de verzelf
standigde woningcorporaties in de toekomst 
moeten gaan innemen. Moeten ze verder gepri
vatiseerd worden, zoals de betrokkenen in de 
sector zelf willen? Moet er een scherpere grens 
worden getrokken tussen publiek en privaat?
En in welke mate kan medezeggenschap van ge- 
bruikers(organisaties) ertoe bijdragen dat priva
te organisaties aan hun publieke verantwoorde
lijkheid worden gehouden?

Men zou willen dat het lopende debat hier
over indertijd ook in de vervoerssector (open
baar vervoersbedrijven) en in de energiesector 
(productie- en distributiebedrijven) was ge
voerd.

Stelling3
De publieke onderneming

Met name op het gebied van de fysieke infra
structuur opereren in ons land bedrijven die 
enerzijds op afstand van de (lokale, provinciale, 
nationale) overheid dienen te staan — vanwege 
de eisen die de interne bedrijfsvoering stelt; de 
noodzaak om bij wegvallende grenzen interna
tionale samenwerkingsverbanden aan te gaan 
en (investerings)beslissingen te nemen die een 
specifiek bestuurlijk niveau te boven gaan; etc.; 
maar die anderzijds niet voor privatisering in 
aanmerking komen, omdat:
> er veelal van een natuurlijk monopolie sprake 

is;
> uiteenlopende, soms conflicterende beleids

doelstellingen in het geding zijn;
> de (infrastructurele) betekenis van het be

trokken bedrijf te groot is om van een gewo
ne’ onderneming te kunnen spreken.

In deze leemte tussen een normaal particulier

bedrijf en een overheidsdienst zou kunnen wor
den voorzien door de 'publieke onderneming’.
Daarbij kan gedacht worden aan verschillende 
juridische of organisatorische constructies, zoals 
bijv. de in Nederland niet onbekende, maar met 
de opkomst van het marktdenken uit de mode 
geraakte overheids-NV, waarin overheden de 
meerderheid van de aandelen in bezit dienen te 
hebben; het intern toezicht in handen blij ft van 
een aan het bedrij fsbelang in algemene zin ge
bonden, maar onafhankelijke Raad van Commis
sarissen; de politieke aansturing van het bedrijf 
plaatsvindt via concessies en/of contracten, met 
het overheidseigendom van grond en infrastruc
tuur als waarborgen voor het algemeen belang.

Onderzocht zou moeten worden of een derge
lijk model van de ‘publieke onderneming’ toe
pasbaar is op de luchthaven Schiphol en het Ge
meentelijk Havenbedrijf Rotterdam (waarvoor 
een dergelijk model al in discussie is gebracht).
Zo’n juridische structuur is overigens geen vol
doende voorwaarde om goed te functioneren, zo
als de Nederlandse Spoorwegen laten zien (die 
overigens geen overheids-N.V. mochten blijven).
Waar het bij publieke ondernemingen om gaat is 
dat zij ruimte hebben voor zelfstandige bedrijfs
voering, maar tegelijkertijd opereren binnen een 
duidelijk geformuleerde publieke taakstelling 
onder een regime van publieke en transparante 
verantwoording en toezicht.

Stelling 4
De rol van de politiek

Relativering van het ‘sturend’ vermogen van de 
markt m.b.t. publieke goederen maakt het vraag- 25 
stuk dat zich bij de zg. Zelfstandige Bestuurs
organen (z b o ’s) al opdringt, des te urgenter: hoe 
organisaties de voor een doelmatig functioneren 
noodzakelijke ruimte te verschaffen, maar tege
lijkertijd hun handelen richting te geven en ver
volgens effectief toezicht te houden op de resul
taten die zij boeken.

Het is een ingewikkelde problematiek, ook 
al omdat zich in de omgang met uitvoerende or
ganisaties al gauw tal van dilemma’s en tegen-
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strijdigheden voordoen (wat blijft er van de ge
geven ‘ruimte’ over als betrokkenen nauwkeurig 
op resultaat worden ‘afgerekend’; hoe geleverde 
prestaties adequaat te meten; hoe ‘op hoofdlij
nen’ te sturen, terwijl de kloof tussen beleidsvor
ming en uitvoering misschien wel het grootste 
probleem van de overheidsorganisatie is?).
Wat in ieder geval nadruk verdient, is dat dit 
alles niet een technisch-bestuurlijke, maar een 
politieke aangelegenheid is. En wel in twee op
zichten:
> de noodzaak om politiek-inhoudelijk richting 

te geven aan het overheidsbeleid is groter 
dan ooit. De verzelfstandiging van overheids- 
en andere publieke organisaties (w.o. privati
sering) heeft bewindslieden en parlementa
riërs tot een sterk procedurele opstelling 
verleid, terwijl ze juist op een heldere, toets
bare visie van het publiek belang op het be
treffende beleidsterrein vraagt. Om een voor
beeld te geven: het falend beleid inzake de 
Nederlandse Spoorwegen, inclusief alle 
zwenkingen van de afgelopen jaren (wel
prij scontrole, geen prij scontrole; wel beurs
gang, geen beursgang; wel concurrentie op 
het spoor, geen concurrentie op het spoor) 
is uiteindelijk terug te voeren op het ontbre
ken van een duidelijke, onderbouwde opvat
ting — bij alle grote politieke partijen — 
over de toekomst van het spoor (in Nederland 
en Europa) en van het openbaar vervoer in 
het algemeen;

> verzelfstandiging in haar verschillende vor
men ontslaat regering en parlement niet van 
hun verantwoordelijkheid voor wat de betref-

26 fende organisaties presteren. De neiging om 
toezichthoudende organen (inspecties, mede
dingingsautoriteiten, voedselautoriteiten) 
geheel onafhankelijk van de politiek te ma
ken, is hiermee in strijd — en maakt deze 
organen teveel afhankelijk van de persoon
lijke opvattingen van de toezichthouders en 
van de druk van de ‘eigen’ sector. Integratie 
in de departementale structuur, zonder een 
duidelijke bevoegdheidsverdeling, is geen 
alternatief. Zelfstandigheid, gecombineerd

met politieke inkadering op duidelijk om
schreven hoofdlijnen, blij ft geboden.

De aanpassingen die deze vraagstukken van de 
organisatie van politiek en overheid vragen, zijn 
nog maar net begonnen.

Stelling 5
Het al te liberale Europa

Het streven in ons land naar privatisering van 
publieke diensten is mede in de hand gewerkt 
door het beleid van de Europese Unie. Liberalise
ring van de Europese markt stond in Brussel en 
Straatsburg voorop; het streven naar concurren
tie in de nutssector, naar een strikte scheiding 
van publieke en private bedrijfsvoering en naar 
verregaande beperking van ‘marktverstorend’ 
overheidsoptreden heeft voorrang gekregen — 
ook waar het zou kunnen botsen met het waar
borgen van publieke belangen.

Frontaal stelling nemen tegen deze ontwikke
ling is onverstandig. Ze ligt voor een deel veran
kerd in Europese verdragen die niet gemakkelijk 
te veranderen zij n; ze vraagt in veel gevallen eer
der om nuancering dan om een complete veran
dering van het gevoerde beleid; en ze draagt de 
sporen van ambivalenties, beleidsaanpassingen 
en politieke verschillen van inzicht. De laatste 
jaren valt bij lidstaten en Europese organen een 
grotere gevoeligheid waar te nemen voor de ge
varen van een ongeremd privatiseringsstreven. 
Nederland zou daarop moeten inhaken door:
> in Europees verband op te komen voor een 

grotere handelingsvrijheid van nationale en 
lokale overheden waar het de afweging van 
economische vrijheden tegen andere (sociale, 
ecologische, culturele) doelstellingen betreft; 
voor de erkenning van de spanning die er, 
bijvoorbeeld, kan bestaan tussen mededin
gingsbeleid en de ‘ecologische modernisering’ 
van sectoren als de landbouw; tussen ruimte
lijke ordening en privatisering van de grote 
infrastructurele bedrijven; tussen een markt
conform overheidsbeleid en regionale steun 
voor sociaal-culturele voorzieningen;
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> verband te leggen tussen het beleid m.b.t. 
de organisatie van de publieke sector en het 
streven om in meer algemene zin een ‘sociale 
markteconomie' in Europa te handhaven; 
om een type markteconomie na te streven 
dat van een krachtig democratisch bestuur en 
van een actieve ‘civil society’, nationaal en 
internationaal, het gewenste tegenspel krijgt;

> de mogelijkheden te onderzoeken van boven
nationale samenwerking tussen nutsbedrij
ven — als aanvulling op c.q. alternatief voor 
concurrentie tussen particuliere onderne
mingen op dit terrein. Waarom zou het 
spoorverkeer in Europa in de toekomst gedo
mineerd moeten worden door enkele grote, 
concurrerende bedrijven — in plaats van door 
een coöperatie van nationale publieke onder
nemingen? Waarom de onvermijdelijke coör
dinatie van de luchtvaartinfrastructuur in 
Europa voornamelijk overlaten aan gepriva
tiseerde luchthavens, terwijl publieke instel
lingen hier eigenlijk een eerste verantwoor
delijkheid hebben?

CONCLUSIE

Bovenstaande is een poging om enerzijds voor
bij te komen aan de traditionele sociaal-demo- 
cratische visie op de publieke sector (die die sec
tor te veel met de overheid identificeerde en die 
voor de gebreken van de overheidsorganisatie te 
weinig oog had), en anderzijds aan de recentelijk 
zo populaire liberale visie (die marktwerking te 
veel als panacee voor de kwalen van de publieke 
sector opvat). Deze synthese, zo men wil: ‘derde 
weg’, heeft als belangrijke kenmerken:
> afwijzing van marktwerking voor de dragen

de instituties van de wetgevende, uitvoerende 
en rechterlijke macht;

> erkenning van de waarde van gecontroleerde 
marktwerking als beleidsinstrument bij de 
hervorming van de publieke sector, zonder 
haar de voorkeursbehandeling te geven waar
van de afgelopenjaren sprake is geweest;

> verbreding van het hervormingsstreven door 
daarin nadrukkelijkte betrekken: non-profit-

organisaties en andere vormen van particu
lier initiatief; sociaal ondernemerschap zoals 
dat bijvoorbeeld door de geprivatiseerde, 
maar aan maatschappelijke doelstellingen 
gebonden woningcorporaties wordt beoe
fend; de overheids-NV als een nog altijd voor 
de hand liggende organisatievorm voor grote 
infrastructurele bedrijven;

> het inzicht dat heldere politieke normering, 
een transparante uitvoering en effectief maat
schappelijk en politiek toezicht essentiële, 
vaak niet-gerealiseerde voorwaarden zijn 
voor succesvolle verzelfstandiging van pu
blieke taken;

> bevordering van een Europees beleid m.b.t. 
de publieke sector dat minder eenzijdig op 
marktwerking is gebaseerd.

Een aanzet tot een dergelijke pluriforme hervor
ming van de publieke sector treft men aan in het 
verkiezingsprogramma 2002-2006 van de Partij 
van de Arbeid, dat bepaalde overheidorganisa- 
ties, zoals het gevangeniswezen, nadrukkelijk 
van privatisering uitsluit, en dat die privatise
ring in andere gevallen bindt aan de voorwaarde 
dat, ook op lange termijn: 'de dienstverlening 
wordt verbeterd; de dienstverlening voor ieder
een toegankelijlcblijft; er voldoende prijsconcur
rentie is; de investeringen voldoende op peil 
blijven; nadelige externe effecten, zoals beslag 
op de openbare ruimte en het milieu, worden 
voorkomen’.

De PvdA zou daarmee een belangrijke stap 
naar de gewenste relativering van het privatise- 
ringsbeleid zetten. Een gevaar van deze benade
ring is wel dat ze, bij alle impliciete kritiek, op 27 
privatisering als beleidsinstrument gefixeerd 
blijft. Volgende stappen zouden daarom moeten 
zijn: explicitering van alternatieve hervormings- 
strategieën; meer aandacht voor de sterk ver
waarloosde vraag hoe (en niet alleen: of) markt
werking in de publieke sector gestalte kan krij
gen; welk type markt voor de betreffende pu
blieke taken in aanmerking komt.
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Graag nog iets preciezer

PI ET E R  BOOT

De PvdA is op zoek naar een verstandige hervor
ming van de publieke sector. In dat kader heeft 
de commissie Van Thijn een discussienota uit
gebracht waarin gepoogd wordt ‘een belangrijke 
stap naar de gewenste relativering van het priva- 
tiseringsbeleid te zetten’. In deze bijdrage zal ik 
pogen de redeneerlijn van de commissie Van 
Thijn van kanttekeningen te voorzien en enkele 
alternatieven aan te dragen.

Het rapport Van Thijn laat zich als volgt 
samenvatten: Optimisme over nut van liberali
sering en privatisering heeft plaatsgemaakt voor 
een terughoudende stemming, en met goede 
reden. Het privatiseringsprogramma van de 
paarse kabinetten is geen vergissing geweest 
maar te snel uitgevoerd, onvoldoende doordacht 
en te veel gefixeerd op rendement van particulie
re ondernemingen. Hervorming van de publieke 
sector moet pluriformer worden en daarin moet 
'publiek ondernemen’ een belangrijke rol spelen. 
De rol van de politiek moet daarbij toenemen.

Zo samengevat is er niet zoveel tegen de visie 
van Van Thijn in te brengen. Mijn grootste pro
bleem met het rapport is dat de denklijnen zo 
slordig zijn toegepast dat er nauwelijks nauw- 

28 keurige conclusies te trekken zijn, en dat in het
verlengde daarvan de voorgestelde oplossingen 
een grote kans hebben ons van de regen in de 
drup te helpen.

De eerste vraag is of het privatiseringspro
gramma van de paarse kabinetten zo onbekom
merd is uitgevoerd — met het rendement van

Over de auteur Pieter Boot is econoom 
en werkzaam  bij de Rijksoverheid 
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particuliere bedrijven voorop en het Europees 
beleid zo eenzijdig op marktwerking gebaseerd 
— als wordt gesteld. Het probleem hierbij is 
vooral wat we onder privatisering verstaan. Eco
nomen en juristen denken daarbij aan het ver
anderen van eigendom. In die denkwijze zijn 
de Nederlandse Spoorwegen of Schiphol niet ge
privatiseerd, want de aandelen zijn in handen 
van overheden. Van Thijn stelt privatiseren ge
lijk aan ‘het doen verrichten van publieke taken 
doorprivate ondernemingen’ 1. Daaronder vallen 
dan ook activiteiten als uitbesteden: het verzor
gen van de plantsoenen of ophalen van vuilnis. 
De vraag of het verstandig is alles zelf uit te voe
ren of dat door anderen te laten doen is, denk ik, 
de afgelopen jaren helemaal niet zoveel eenzij
diger beantwoord als voorheen. Wel is die in een 
aantal sectoren aan de orde gesteld waar dat 
voorheen nog niet het geval was — inderdaad, 
met meer en minder succes.

c a su s : sted elijk  openbaar vervoer

Van Thijn heeft gelijk dat de discussie moet star
ten met het vaststellen van wat de publieke taken 
eigenlijk zijn. In de terminologie van de wrr de 
‘wat’-vraag: wat vinden we nu wel en niet tot het 
publiek belang behoren. Dat blijkt helemaal niet 
zo makkelijk te bepalen. Ik denk dat het nog 
veel stelliger geformuleerd kan worden. Juist het 
liberaliseren van voorheen gesloten overheids
markten vereist een veel intensiever debat over 
publieke belangen en een veel zelfbewuster over
heidsoptreden. Een goed voorbeeld is het stede
lijk openbaar vervoer. Voorheen diende het ge
meentelijk openbaar vervoersbedrijf een dienst-
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regeling in die in de gemeenteraad of in regio
nale organen na discussie over enkele details 
werd goedgekeurd. Alle kennis zat bij het bedrijf 
dat in de praktijk een vrijwel autonome dienst 
was, met eigen cultuur en werkwijze. In de hui
dige situatie (die volgens VanThijn geprivati
seerd is) begint het met de gemeentelijke of re
gionale overheid die nadenkt wat de bedoeling 
van goed openbaar vervoer eigenlijk is.

Dat mondt uit in een Plan van Eisen waar 
consumentenorganisaties over kunnen mee
spreken en dat democratisch wordt vastgesteld. 
Vervolgens kunnen vervoersbedrijven offertes 
doen en bekijkt de overheid wie het beste aanbod 
doet, bezien op prijs en kwaliteit. Juist doordat 
er meer afstand is gecreëerd ten opzicht van het 
uitvoerende bedrijf kan de publieke discussie 
veel fundamenteler zijn.

Het is geen toeval dat juist moderne PvdA- 
gedeputeerden hierin het voortouw nemen. De 
PvdA-gedeputeerde in Zuid-Holland heeft de eer
ste openbaar vervoer aanbesteding op het platte
land georganiseerd. Resultaat: een aanmerkelijk 
betere prij s/kwaliteit verhouding dan voorheen. 
De PvdA-gedeputeerde in Noord-Brabant heeft 
het busbedrijf bba verkocht en gebruikt de op
brengst voor een ambitieus vernieuwingspro
gramma, in plaats van een schamel jaarlijks divi
dend te incasseren. Ook hier worden de meeste 
activiteiten openbaar aanbesteed.

ONDERSTROMEN

In het verlengde daarvan is opmerkelijk dat het 
rapport VanThijn zo weinig precies is over de 
betekenis van wat we de ‘onderstromen’ van de 
privatisering kunnen noemen: technologische 
vernieuwing die toetredingsdrempels verlaagt, 
Europese regelgeving die een sector openbreekt, 
consumenten die meer keuze willen dan zwart 
of zwart. Van Delden en Veraart hebben in dat 
verband een werkbare driedeling gemaakt2. 
Ingeval deze onderstromen dominant en onaf
wendbaar zijn is liberalisering de verstandigste 
optie. Dat is bijvoorbeeld in de telecom en bij 
energiebedrijven het geval. De publieke belan

gen moeten op een nieuwe wijze worden ge
borgd en de staatsbedrijven moeten op een eer
lijke wijze in de markt komen te staan. Maar het 
is ook denkbaar dat de onderstromen wel 
krachtig zijn, maar niet zonder meer tot betere 
prestaties leiden. Dan gaat het om revitalisering 
van publieke diensten. De overheid zoekt een rol 
als opdrachtgever en creëert slimme marktprik- 
kels om een goede uitvoering te laten realiseren: 
financieren van de vraag in plaats van het aan
bod, aanbesteding, prestatiefinanciering. Het is 
ook denkbaar dat er geen structuurwijziging 
hoeft plaatst te vinden, vooral in sectoren met 
hoge afbreukrisico’s, grote stabiliteit, weinig 
technologische ontwikkeling. Privatisering 
heeft daar weinig zin, maar ook dan zijn er mo
gelijkheden tot actieve belangenbehartiging 
door klanten of kostenvergelijkingen tussen 
verschillende aanbieders. Dat zou in de water- 
sector het geval kunnen zijn.

Ook in de beschrijvingen van sectoren moe
ten we nauwkeurig zijn. VanThijn c.s. suggere
ren bijvoorbeeld dat de marktwerking in de 
energiesector nog geen voordeel heeft gebracht.
Dat klopt, want die ging — afgezien van de 
grootste verbruikers — pas per 1/1/2002 in. In
teressant is wel dat klanten nu al hun leverancier 
van duurzame energie kunnen kiezen. Het aan
tal verbruikers daarvan is in enkele maanden 
verviervoudigd en het bedrijf dat het meeste 
werk maakt van 'groene stroom’ heeft de meeste 
klanten gewonnen. Zo slecht gaat het niet overal.

Ik kom daarmee aan mijn laatste punt: de op
lossing ‘publiek ondernemen’ is te onnauwkeu
rig als werkend perspectief, omdat het geen 
recht doet aan de totaal verschillende maatschap- 2 9
pelijke kosten en baten van verschillende moge
lijkheden in verschillende sectoren. Ik zou graag 
preciezer zijn.

> We moeten veel beter nadenken over wat de 
feitelijke beïnvloedingsmogelijkheden door 
de overheid zijn. Wetten en contracten zijn 
veel steviger dan eigendom. Het is veel be- 
langrijker om een goede wet te hebben die de 
verantwoordelijkheden in het openbare ver-
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voer regelt en om een goed contract met sanc
ties te sluiten dan om aandelen van openbare 
vervoerbedrijven te bezitten. Dat bezit be
moeilijkt de beïnvloeding in veel gevallen 
zelfs. De gemeente Amsterdam kan veel min
der doeltreffend ongewenst gedrag van het 
eigen gvb bestraffen dan de provincie Gro
ningen van het private bedrijf Arriva. En als er 
tijdig adequate wetgeving was geweest, was 
de n s minder ontspoord dan nu het geval is 
en had minister Netelenbos effectiever kun
nen ingrijpen. In de voorliggende wetsvoor
stellen verschaft de minister concessies — 
zowel voor het landelijk vervoer als het be
heer van de infrastructuur — waarin om
schreven wordt welke rechten en plichten 
ondernemingen hebben. Het kenmerk van 
concessies is dat de overheid precies moet 
omschrijven wat ze wil afspreken. Zo’n sys
teem vereist dat zij zich daarop voor enige tijd 
durft vast te leggen. Ik zie dat als een voordeel, 
omdat het ondernemingen de kans geeft te 
investeren in dienstverlening. Maar Boven
berg en Teulings hebben terecht aangegeven 
dat als de overheid niet weet wat ze wil, het 
beter is bedrijven in de publieke sfeer te laten 
omdat geen contract gesloten kan worden3. 
Privatisering in netwerksectoren vereist juist 
een zelfbewuste en duidelijk optredende 
overheid.

> De overheid moet beter nadenken over de 
‘counter vailing powers’ tegen grote uitvoe
rende instanties, los van wie het eigendom 
heeft. Klanten die zelf kunnen kiezen, of con
sumentenorganisaties van wie het advies op 
wettelijke basis niet zomaar terzijde gescho
ven kan worden, zijn daarvan voorbeelden. 
Beter bestuur en macht aan de mensen. Het is 
j ammer dat Van Thijn de klanten en hem of 
haar vertegenwoordigende organisaties zo 
weinig noemt. Geef hem of haar het recht 
mee te denken met opdrachtgevende overhe
den en uitvoerende bedrijven, zolang daad
werkelijke concurrentie niet mogelijk is. En 
blijf streven naar afbraak van monopolies 
waar dat denkbaar is. In het debat over ener

giebeleid heeft de PvdA dat veelal gedaan. Bij 
het openbaar vervoer kan dat veel resoluter. 
Laat nieuwe kleine bedrijven maar verbindin
gen van regionaal belang verzorgen — dan 
wordt het makkelijker de n s de maat te ne
men.

> Anders dan de commissie Van Thijn sugge
reert is er in de transitie naar meer evenwich
tige markten ju ist behoefte aan krachtig en 
onafhankelijk toezicht — toezichthoudende 
organen die enigszins los moeten staan van 
dagelijkse politieke beïnvloeding. Juist die — 
wettelijk ingekaderde — onafhankelijkheid 
maakt het mogelijk in de transitie de grote be
staande ondernemingen met hun perfecte 
lobby apparaten fier tegemoet te treden. Hij 
heeft geheel gelijk dat ook toezichthouders 
verantwoording schuldig zijn. Maar daar is 
iets aan te doen. In een recent onderzoek van 
de Britse BetterReguianon Task Force zijn vijf 
principes gehanteerd waaraan een toezicht
houder moet voldoen: transparantie; toere
kenbaarheid; proportionaliteit (ingrijpen in 
de mate dat het nodig is); consistentie (wat 
pleit voor een enkele toezichthouder) en doel
matigheid. Dat is niet eenvoudig, maar een 
uitdagende bestuurlijke agenda.

> En laten we ook om ons heen blijven kijken. 
In Engeland is de liberalisering van de spoor
wegen grotendeels mislukt, maar in Zweden 
een groot succes. Sinds jaar en dag worden 
daar regionale spoor- en busbedrijven open
baar aanbesteed. De overheden houden de 
regie stevig in eigen hand en de efficiency is 
aanzienlijk verhoogd. Ook in andere opzich
ten kunnen we van Scandinavische landen, 
met hun tradities die in veel opzichten op de 
onze lijken, veel leren. Noorwegen, Finland 
en Zweden waren (met Nieuw Zeeland) de 
eerste landen ter wereld die de kleine energie
verbruiker een vrije leverancierskeus boden. 
Het Internationaal Energie Agentschap heeft 
in een evaluatie aangegeven dat deze markt
ordening succesvol is verlopen 4, maar ook ge
waarschuwd dat elk hervormingsproces goed 
doordacht moet worden en niet inconsistent
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mag zijn. Interessant in Zweden is ook de 
poging van de overheid om ‘professioneel 
eigenaar' te zijn van die ondernemingen die 
men nog niet kan privatiseren. Daarmee 
bedoelt men dat ook voor die ondernemingen 
— rekening houdend met marktomstandig
heden — de verhoging van de aandeelhou
derswaarde voorop moet staan met inacht
neming van maatschappelijke doelen. De 
daarbij gehanteerde middelen zijn: vergro
ting van transparantie (waarom nodigt de 
Tweede Kamer niet jaarlijks de Raad van Com
missarissen van de ns uit om het jaarverslag 
te bespreken?); toespitsing op uitsluitend 
kerntaken; en een efficiënte raad van Com

missarissen met een samenstelling die de 
maatschappelijke oriëntatie van de te contro
leren onderneming weerspiegelt.5 Dat hoeft 
hier niet precies de uitkomst te zijn, maar we 
moeten het wel in dit soort praktische verbe
teringen zoeken.

Samenvattend: het rapport Van Thijn stelt de 
goede vragen, maar analyseert nog niet precies 
genoeg en komt daarom met suggesties die nog 
onvoldoende bijdrage aan modernisering van 
sociaal-democratische politiek.

Noten

1 Deze definitie is ontleend aan 
de w r r , maar door het kabinet 
niet overgenomen omdat ze
te verwarrend is.

2 Pieterjan van Delden en Maar
ten Veraart, Publieke dienstverke-

ning in de markt, Business 
Contact, Amsterdam/Antwer
pen, 2001

3 Lans Bovenberg en Coen 
Teulings, ‘De grenzen van 
de publieke sector’, Tijdschrift 
voor Politieke Ekonomie mei 
2 0 0 0 .

4 Zie bijvoorbeeld ie  a , Country 
Report Sweden, Parijs 2000.

5 Zweeds Ministerie van in
dustrie en communicatie, 
Annual report Govemment-owned 
companies, Stockholm 2001.
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Ideologie helpt niet!

F E R D  C R O N  E

Het meest treffend omschreef Egbert Kalse in 
nrc  Handelsblad (19.10.2001) hetprivatiserings- 
beleid van minister Annemarie Jorritsma: ‘Eerst 
doen en dan denken’. Een karakterisering die ook 
door de Commissie Van Thijn bedacht had kun
nen zijn, en dat typeert de kracht van haar analy
se. Terecht wij st de commissie erop dat veel pri- 
vatiseringsbeleid plaatsvond zonder dat alle risi
co's vooraf in beeld waren gebracht.

De commissie schiet echter tekort in de ana
lyse van tekortkomingen die achteraf — soms op 
pijnlijke wijze — zichtbaar zijn geworden. Er 
wordt een voornamelijk politiek-ideologische 
beoordeling gegeven, die los is gemaakt van eco
nomische overwegingen, van zakelijke voors en 
tegens. Hierdoor blijft de analyse zweven. Wat 
ookj ammer is, is dat de commissie de ervarin
gen die de laatste j aren in een aantal belangrijke 
sectoren zijn opgedaan niet in het stuk verwerkt 
heeft. Terwijl Paars 2 juist in meer sectoren, zo
als sociale zekerheid, energienetwerken, ns en 
gezondheidszorg, besloten heeft tot nationalisa
tie en het hernemen van publieke invloed, dan 
tot verdere ‘blinde’ privatisering. De commissie 
voert eigenlijk vooral een ideologische strijd te- 

3 2 gen het privatiseringsbeleid van Paars 1 en de 
laatste cd A-kabinetten en mist daarom helaas 
actuele nieuwe inzichten. Omdat de analyse van 
de fouten belangrijke aspecten mist, ben ik ook 
nog niet overtuigd van de voorgestelde alterna
tieven, zoals de publieke onderneming. Maar de 
commissie is nog niet klaar; we beoordelen nu 
een tussenrapportage.

Over de auteur Ferd Crone is financieel w oo rd
voerder van de PvdA-Tweede K am erfractie

De commissie stelt terecht vast dat door een 
te snel, ondoordacht en nonchalant uitgevoerd 
beleid met privatisering veel is mis gegaan. Met 
name de publieke belangen werden vaak onvol
doende geconcretiseerd in contractuele afspra
ken met private partijen, en er was veelal onvol
doende ontwikkeld publiek toezicht op de nale
ving daarvan. Privatisering was inderdaad van 
een beperkt maar nuttig beleidsinstrument ver
heven tot ideologie. Ook ik herken uit de periode 
1994-1998 dat privatisering vaak als een remedie 
tegen alle kwalen werd aangeprezen door vvd 
en d 6 6, met minister Wij ers als boegbeeld voor
op. De goede oude nutsbedrijven werden aan de 
kant gezet als inefficiënt, traag en onvoldoende 
toegerust voor de modernisering van technolo
gie en beheer, laat staan voor het sneller en beter 
vervullen van de wensen van consumenten.
Wie zich daartegen verzette werd al gauw te kijk 
gezet als ouderwetse staatssocialist (dat heb ik 
destijds maar als geuzennaam opgevat).

Maar los van deze ideologische dimensie, 
waar de commissie zich toe beperkt, was er na
tuurlijk wel degelijk sprake van een serieus eco
nomisch probleem waar ook kabinetten vóór 
Paars al mee worstelden. De Commissie Buur- 
meijer had aangetoond dat overheidsbeleid 
(en het gepolder van de sociale partners) van de 
sociale zekerheidsuitvoering een rommeltje had 
gemaakt, met als resultaat de afwenteling van 
verantwoordelijkheden en kosten op de centrale 
overheidskas. In de Rotterdamse haven wilde 
minister Smit-Kroes het loodswezen opfrissen 
door de tucht van de markt. En zelfs het verkie
zingsprogramma van Groenlinks was in 1994 
voor marktwerking in de Ziektewet. In de ener-
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giebedrijven, zo bleek uit studies, zouden effi- 
ciëntieverbeteringen mogelijk zijn van een paar 
miljard per jaar, zelfs zonder aan de cao’s te ko
men die tot de duurste van de Nederlandse ar
beidsverhoudingen behoorden. En bleek bij de 
oude ptt niet dat het lange wachten op een tele
foonaansluiting al ras tot het verleden behoorde 
toen het bedrijf meer onderworpen werd aan de 
tucht van de markt? Ten slotte diende marktwer
king op het spoor zich al aan met de komst van 
Lovers; de David die Goliath zou verslaan in 
klantvriendelijkheid.

Ik noem maar wat anekdotische voorbeelden 
om de poltieke sfeer terug te halen die beginja
ren negentig dominant was. Alles leek beter dan 
voortgezette nutsbedrijven. Terecht stelt de com
missie Van Thijn dan ook dat er geen eenvoudige 
weg terug is, maar het gaat om meer dan anekdo
tiek. Er was niet alleen een ideologische maar 
bovenal een rationale motivering voor privatise
ring die helaas niet wordt behandeld: de tucht 
van de markt is wel degelijk een enorm sterke 
kracht om bedrijven en hun werknemers (van 
hoog tot laag) in beweging te brengen. Het is een 
simpele marktwet, datje ten onder gaat als je 
niet een betere prij s/ kwaliteitverhouding biedt 
dan je concurrent. Dat maakt steeds weer nieuwe 
krachten los om efficiënter te werken, nieuwe 
technologiëen en slimmere processen te beden
ken en toe te passen. Natuurlijk zitten hier ook 
de dierlijke animal spirits achter: concurrentie 
kan bitter en zelfs dodelijk zijn, maar waarom 
willen we die schaduwzijde wel accepteren bij 
traditionele marlctgoederen en niet bij de over
heid? Zijn werknemers in de markt het bescher
men minderwaard dan die bij de overheid? Ook 
is technologische vernieuwing vaak moeilijker 
met traditionele nutsbedrijven te organiseren.
De hypersnelle opmars van mobiele telefonie en 
internet hadden in theorie ook door de oude ptt 
kunnen worden verzorgd, maar er zijn tal van 
voorbeelden van traagheid bij nutsbedrijven.

Energiebedrijven waren in feite vaak logge 
ingenieursbedrijven die zweerden bij grootscha
lige kern- en kolentechnologie. Decentrale duur
zame en warmtekrachtopwekking moest ze van

buitenaf worden opgedrongen. De commissie 
had de economische en technologische kanten 
van marktwerking meer aandacht moeten geven 
om een eerlijke historische terugblik te kunnen 
geven. Dan was het de commissie waarschijnlijk 
ook opgevallen waarom marktwerking niet al
tijd voordelen oplevert. Met name als er onvol
doende concurrentie is, en (private) onderne
mingen een kartel of zelfs monopolie vormen, is 
er natuurlijk geen sprake van de beoogde kosten- 
en technologievoordelen. Monopolies (privaat of 
van de staat) kenmerken zich nu eenmaal door 
hoge prijzen, lage capaciteit en investeringen en 
slechte dienstverlening. De remedie van privati
sering is dan erger dan de kwaal. De laatste jaren 
heeft vooral de PvdA-fractie in de Tweede Kamer 
hier met succes aandacht voor gevraagd: zonder 
concurrentie geen marktwerking, dan nog liever 
een publiek monopolie. En in alle gevallen een 
versterking van het mededingsbeleid, in plaats 
van de weg terug naar de overheid.

EUROPESE INVLOEDEN

Interessant is dat de commissie de internatio
nale, met name Europese, context van privatise
ring belicht. Want veel privatisering is inder
daad voortgevloeid uit coördinatie van de Euro
pese Unie. Het Europese verdrag is van oor
sprong een economisch georiënteerde samen
werking om tot een zo groot mogelijke interna
tionale markt voor zo veel mogelijk goederen en 
diensten te komen. Het is jammer dat de com
missie dit eenzijdig als een negatieve en ideolo
gisch gemotiveerde invloed beschrijft en zelfs de 
redengeving hiervan niet noemt. De achter- 3 3
grond van de interne markt is namelijk evenzeer 
rationeel en gebaseerd op de gedachte dat het 
vergroten van markten tot welvaartsvoordelen 
voor burgers en overheden leidt omdat in grote
re markten op grotere schaal geproduceerd kan 
worden, met de vs als voorbeeld. De daarmee 
samenhangende kostenvoordelen (lagere kos
ten) zijn een voordeel. Zoals niemand zal denken 
dat het goed is wanneer alle landen weer hun 
eigen gloeilampen en koelkasten gaan maken,
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geldt ook voor veel oude nutstaken dat de natio
nale schaal te klein en te duur geworden is.
Ook hier geldt echter dezelfde concurrentietoets. 
Als ook de Europese markt gekartelliseerd is ko
men we van de regen in de drup. De nationale 
(staats)monopolies worden dan vervangen door 
enkele grote geprivatiseerde concerns, zoals zich 
die nu in de telefonie en energie aftekenen. De 
commissie behandelt dit thema niet en mist dan 
ook een noodzakelijke aanbeveling: aanscher
ping van het Europese mededingsbeleid.

TUSSEN WAL EN SCHIP

Omdat de commissie Van Thijn deze economi
sche schaal-, technologie- en mededingings
aspecten nauwelijks behandelt doet zij in feite 
wat ze ook de ‘tegenstander’ verwijt: ze voert een 
ideologisch debat. Dat maakt ook haar eigen 
voorstellen voor een ‘derde weg’ meer ideolo
gisch gedreven dan goed onderbouwd. Bijvoor
beeld de keuze voor een ‘publieke onderneming’ 
kan ons al gauw tussen de wal van de overheid 
en het schip van de marktwerking doen vallen. 
Men wil bij voorzieningen die een natuurlijk 
monopolie zijn, een overheids-NV waarvan de 
overheid de (meerderheid) van de aandelen be
zit, maar waar het management en de Raad van 
Commissarissen onafhankelijk het bedrijfsbe
lang voorop moeten stellen. De politieke aanstu
ring van de publieke belangen geschiedt door 
een concessie of overheidscontract. Dat is een 
minder heldere keuze dan het lijkt, want juist als 
het een natuurlijk monopolie betreft zal er per 
definitie geen concurrentie kunnen zijn en moet 

34 de overheid niet indirect via management of 
concessies sturen maar direct (via een toezicht
houder) de prijzen vaststellen en waarschijnlijk 
ook de capaciteit en investeringen aansturen. 
Met marktwerking heeft dat niets te maken. Het 
lijkt meer de weg terug naar de verzelfstandigde 
overheidsbedrijven (structuur-Nv’s) zoals de 
energiebedrijven van vóór 19 9 8, waar de aan
deelhouders (gedeputeerden en wethouders) te
recht over klaagden dat ze er wel aandeelhouder 
waren, maar zonder invloed op het manage
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ment, terwijl er ook geen concurrenten zijn die 
de onderneming scherp houden omdat er geen 
marktwerking was. Dat is geen derde weg of 
tussenweg, maar een weg die iedereen wilde 
verlaten.

Ik zie wel wat een in een overheids-NV als ju
ridische eenheid om transparantie te bevorderen 
en in gevallen dat verschillende lokale overhe
den eigenaar zijn. Maar dan is een structuurre- 
giem niet adequaat, zoals Maarten Veraart op 
7 september j .1. in het Financiële Dagblad betoog
de. Die overheids-Nv’s vergen wel actief aandeel
houderschap, en niet het overlaten van beleid 
aan het management alleen. Dat ondervindt im
mers niet de tucht van de markt en wordt dus 
niet geremd in het vooropstellen van eigen in
zichten (en belangen?).

Interessanter lijkt het mij om alleen die taken 
te verzelfstandigen ofte privatiseren waarbij er 
gerede verwachting is dat er werkelijk concur
rentie kan plaatsvinden. Dat kan concurrentie op 
hetzelfde moment zijn van andere bedrijven, of 
concurrentie op een later moment van een ande
re onderneming die de concessie kan verwerven 
als hij het beter kan doen dan de eerdere conces- 
sienemer. Dan is een optie van privatisering 
zelfs wenselijk omdat het verwerven van een 
concessie dan een risico impliceert (je kunt hem 
namelijk weer kwijtraken) en bij risicodragende 
activiteiten moet de overheid ver weg blijven; 
daaris juist de private sectorvoor. In de energie
sector heb ik om die reden bepleit om de net
werken (stroomkabels, gasleidingen) niet te ver
kopen, want die zijn een uniek (natuurlijk) 
monopolie. Maar wel kan het beheer daarvan via 
een (tijdelijke) concessie naar de markt worden 
overgeheveld. Als nuon  dan het beheer niet 
goed uitvoert verliest het zijn concessie en gaat 
die naar Eneco of een andere concurrent, zonder 
dat we de netwerken weer terug moeten kopen. 
Deze weg heeft een Kamermeerderheid gekre
gen en wordt nu nader in wetgeving vastgelegd. 
Dan is er geen nieuwe publieke n v , maar een
voudig een overheid die netwerken bezit en een 
private nv die de concessie op beheersdiensten 
probeert te verwerven.

Ideologie helpt niet!
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IS CONCURRENTIE MOGELIJK?

Zeer terecht stelt de commissie dat ook tradi
tionele overheidsbedrijven veel meer aan 
efficiency-prikkels en klantvriendelijkheid kun
nen en moeten worden gehouden. Ze sluit zich 
daarbij aan bij het wRR-rapport over Publieke 
Belangen van Wim Derksen. Ook Joyce Sylvester 
accentueert in haar proefschrift en in een reeks 
artikelen in bijvoorbeeld Openbaar Bestuur juist 
de veelzijdigheid waarmee naar organisatie- en 
verzelfstandigingsvraagstukken van overheids
bedrijven moet worden gekeken. Doorbench- 
marking en andere externe toetsingscriteria is 
hier nog een wereld te winnen. Ik hoop dat de 
commissie dat in zijn eindrapport verder uit
werkt als een geloofwaardig sociaal-democra- 
tisch antwoord op de digitale keuze tussen staat 
en markt. Ook hier een voorbeeld uit de energie
sector: doorbenchmarking stelt de toezichthou
der vast welke productiviteitsverbetering elke af
zonderlijke onderneming kan halen en verlaagt 
de prij s voor de klant daarmee evenredig. Ten on
rechte zegt de commissie hierover dat de prijzen 
in de energiesector stijgen (wat dus niet zo is) en

dat dat komt door privatisering (die hier juist 
niet is). Dan komt echter ook de moeilijke vraag 
aan de orde wat te doen als een bedrijf de opge
legde productiviteistverbetering niet haalt en 
zelfs grote verliezen gaat lijden. Houdt de poli
tiek dan de rug recht en wordt het management 
naar huis gestuurd? Of gaat het bedrijf failliet, of 
worden de tekorten door de politiekbijgepast uit 
de algemene middelen? Benchmarking wordt 
dan een soft instrument, wat management en 
vakbonden al gauw zullen leren.

De kernvraag begint dus niet bij een juridi
sche structuur, maar bij de economische (en 
technologische) vraag of concurrentie eigenlijk 
wel mogelijk is. Is de tucht van de markt of een 
toezichthouder mogelijk en effectief? Daar is 
geen algemeen antwoord op te geven en ideolo
gie voor of tegen marktwerking helpt hier even
min. In plaats daarvan is een zorgvuldige analyse 
per sector nodig. En de commissie Van Thijn 
heeft gelijk: dat ontbrak bij veel privatiserings- 
projecten: het was vaak eerst doen en dan den
ken.
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Privatiseringsgeblunder

A R N O L D  H E E R T J E

Het rapport van de commissie Van Thijn is een 
voorlopige versie. Daarom is het begrijpelijk 
dat het alle sporen van een onvoldragen vrucht 
draagt. Daarbij denk ik niet alleen aan vormge
ving, probleemstelling en opzet van het rapport, 
maar vooral aan de inhoud. Laat ik daarom met 
een enkele opmerking volstaan.

ECONOMISCHE ANALYSE

Men zou verwachten dat het rapport kennis van 
de huidige stand van de economische weten
schap verraadt over de rol van de staat in het eco
nomisch leven, de theorie van de economische 
politiek, de welvaartstheorie, de speltheorie, 
de invloed van onvolkomen of asymmetrische 
informatie op de uitkomst van de allocatie in de 
marktsector en de publieke sector en over de eco
nomische analyse van het recht. Hiervan is geen 
sprake. Het is volstrekt duidelijk dat de bekwame 
leden van de commissie het moeten doen met 
flarden van elementaire economische kennis, 
die zij in vroeger j aren hebben opgedaan.

Deze feitelijke omstandigheid heeft verschei
dene nadelen. In de eerste plaats ontbreekt daar- 

36 door een heldere probleemstelling en structuur 
van het rapport. In de tweede plaats worden ana
lyse en ideologische en politieke gezichtspunten 
niet uit elkaar gehouden. Daardoor wordt niet 
voorbereid op welke vragen van waarderende en 
normatieve aard de sociaal-democratie een ant
woord moet geven.

Over de auteur Arno ld Heertje is bijzonder
hoogleraar in de geschiedenis van de econom ische 
w etenschap, Unii/ersiteit van Amsterdam

Een volgend nadeel is dat een analyse van de 
allocatie in de marktsector versus de publieke 
sector ontbreekt en daardoor ook het perspectief 
op publiek-private constmcties, die hoe dan ook 
bij wijze van nieuwe institutionele vormgeving 
deel gaan uitmaken van de toekomstige econo
mische en maatschappelijke orde. Beschouwin
gen over de invloed van technologische ontwik
kelingen op de hoogte van transactiekosten en 
het verschuivende karakter van publieke goede
ren ontbreken volledig. Hetzelfde geldt voor de 
betekenis van consumentensoevereiniteituit 
een oogpunt van huidige en toekomstige genera
ties, het samengaan van individuele vrijheid en 
de noodzaak van coördinatie uit een oogpunt 
van welvaartspositie van de individuen en voor 
de rol van niet-reproduceerbare goederen. Ten
slotte, ontbreekt het inzicht dat verbeteringen 
van de allocatie gepaard kunnen gaan met verde
lingseffecten, waarover een politiek oordeel kan 
worden gevraagd.

POLITIEKE CONSEQUENTIES

Door het ontbreken van een systematisch en 
theoretisch-economisch draagvlak is het rapport 
een hutspot van observaties van leden van een 
commissie, die in de loop van de jaren ervarin
gen hebben opgedaan met beleid of met het spre
ken over beleid. Kennelijk wordt onderling hef
tig van gedachten gewisseld over eikaars uitspra
ken, zonder deze te herleiden tot analytische uit
gangspunten en vooronderstellingen. Daardoor 
is een baksel ontstaan, waarin zijns- en waarde- 
ringsoordelen op een verwarrende wijze zijn 
ingebakken.
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Nu is het volledige gebrek aan expertise over 
dit onderwerp niet karakteristiek voor de com
missie. Het is zelfs zo dat het in deze vorm gepre
senteerde ontwerp mede het gevolg is van de 
indrukwekkende reeks van blunders die op het 
terrein van de zg. privatisering door ambtenaren 
en bewindslieden zijn gemaakt. Men heeft een
voudig geen enkel benul van de deskundigheid 
die is vereist om welke publiek-private construc
tie dan ook tot stand te brengen. De veilingen 
van frequenties, de Noord-Zuidlijn in Amster
dam, de container-terminal in Amsterdam, de 
Nederlandse Spoorwegen, de Betuwelijn en 
de h s l zijn maar een paar voorbeelden van vol
strekt ondoordachte ontwerpen van publiek- 
private constructies. Het aanleggen van infra
structuur zonder zicht op exploitatie, het niet 
scherp omschrijven van publieke randvoor
waarden, het niet onderkennen van de reikwijd
te en politieke risico’s van een proj eet en het her
leiden van de constructie tot de mate van private 
financiering ervan, zijn slechts enkele aspecten 
van de gebleken ondeskundigheid van de betrok
kenen.

De gebeurtenissen bij de Nederlandse Spoor
wegen berusten niet op privatisering als ver
keerd uitgangspunt, maar op de motivering er
van door de overheid. Den Besten kreeg bij de 
Nederlandse Spoorwegen onder toeziend oog 
van de overheid en de Raad van Commissarissen 
de ruimte als eerste beleidsdaad zijn salaris en 
dat van de andere leden van de Raad van Bestuur 
te verviervoudigen. Dik deed hetzelfde bij o  n . 
Geen wonder dat dergelijke zg. details de werk

nemers woedend hebben gemaakt. Kortom, er is 
gewoon niet nagedacht over de operaties die 
men ter hand nam. De noodzakelijke expertise 
hebben wij niet in Nederland. Die is voorhanden 
bij de grote, internationale investmentbankers.
Al j aren hebben wij erniethetgeldvoor over die 
in te huren. Men denkt het zelf wel te kunnen.
De resultaten zijn desastreus en kosten miljar
den.

Men kan mij niet verwijten hier niet eerder 
op te hebben gewezen. Bij de vorige formatie 
hebben Rick van der Ploeg en ik het thema dui
delijk bij Kok en Wallage op tafel gelegd. Er is 
niets mee gedaan; de secretaris-generaal die er 
begrip voorhad — Ad Geelhoed — is verdwenen. 
De andere secretaris-generaal die kennis van 
zaken had — Sweder van Wijnbergen — is door 
Jorritsma naar huis gestuurd. Veel hoop op ver
betering heb ik niet, tenzij Wouter Bos naar Eco
nomische Zaken gaat.

CONCLUSIE

Mijn dringende advies aan de commissie-Van 
Thijn is om de partijgenoten Wolfson en Sweder 
van Wijnbergen bij het werk van de commissie 
te betrekken. Zij beschikken over meer dan vol
doende theoretische kennis en praktische erva
ring om de commissie voor een wetenschappe
lijke afgang van de eerste orde te behoeden. Het 
in concreto uitvoeren van een publiek-private 
constructie kunnen zij ook niet. Maar zij hebben 
het voordeel te weten wat zij niet weten.

37

S & D  1 | 2 0 0 2



Privatisering: ophouden of doorgaan! (5)

De consument centraal!

W IB O  KO O LE

In Privatisering en hervorming van de publieke sector 
doet de wb s -commissie Van Thijn een maar half 
geslaagde poging om uitgangspunten te formu
leren voor 'een minder ideologisch getinte, breed 
aangezette hervorming van de publieke sector’. 
Hoewel door de commissie enkele interessante 
politieke uitgangspunten worden geformuleerd 
blijven die op een te algemeen niveau steken. Bo
vendien kiest de commissie zijn aangrijpings
punt niet in de belangen van de burger als consu
ment en gebruiker, terwijl die juist beginjaren 
negentig om meer economische dynamiek, 
transparantie en keuzevrijheid vroegen. Markt- 
werkingsoperaties waren niet louter een Euro
pees project.

Het stuk biedt te weinig houvast voor de 
cruciale politieke debatten over de herziening 
van het zorgstelsel, de kwaliteitsverbetering van 
de spoorwegen en de verdergaande uitvoering 
van modern mededingingsbeleid en toezicht- 
houderschap. Het gedeeltelijk falen van liberali
sering en de noodzaak tot hervorming van het 
publieke domein worden door de commissie 
Van Thijn op één hoop gegooid, terwijl het kern
thema dat beide processen gemeen hebben —

3 8 het versterken van de rol van de burger — ter
nauwernood wordt genoemd. Zo mist de com
missie een kans op een radicale vernieuwing van 
het sociaal-democratische denken. Dat had ge
kund door de zelfstandige burger als soevereine 
consument een centrale plaats in het beleids- 
denken toe te kennen.

Over de auteur Wibo Koole is Hoofd
Maatschappelijke belangenbehartiging uan
de Consumentenbond

VOOR WIE DEDEN WE HET OOK AL WEER?

De stellingname van de commissie stoelt niet op 
een goede analyse van de liberaliseringsproces- 
sen in de afgelopen jaren. De zin dat 'de balans 
van deze operaties als geheel toch negatief uit 
valt’ kun je toch niet het begin van afgewogen 
beoordeling noemen. Daarbij maakt de commis
sie de fout om het in gang zetten van marktwer- 
kingsoperaties vooral te zoeken in Europees 
beleid en de nationale context te verwaarlozen. 
Vergeten lijkt dat juist de burgers beginjaren 
negentig meer economische dynamiek en keuze
vrijheid afdwongen.

De Nederlandse economie zat destijds in een 
dal. Vergeleken met andere landen binnen Euro
pa presteerden we slecht in termen van werkge
legenheidsgroei en economische ontwikkeling. 
Ouderwetse marktinstituties zaten onderne
mers én consumenten in de weg: een mededin
gingswet die kartels vrij spel gaf; een winkel
sluitingswet die een keurslijf was; eindeloze ad
ministratieve procedures voor het bedrijfsleven 
die toetreding tot de markt van nieuwe aanbie
ders verhinderden. In (toen nog) publieke secto
ren als telefonie, post en openbaar vervoer en in 
commerciële sectoren als assurantietussenper
sonen, makelaars, notarissen en advocaten liet 
de kwaliteit van de dienstverlening sterk te wen
sen over en was modernisering hoognodig.

Consumenten hadden te maken met lange 
wachttijden voor een telefoonaansluiting (twee 
jaar in de grote steden!), grote beperkingen in de 
openingstijden van winkels die een handige aan
sluiting bij veranderde leef- en werkpatronen be
moeilijkten (tussen vijf en zes als een gek naar de
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supermarkt rennen!), spoorwegen met een ge
brek aan zitplaatsen en frequentie en overbelaste 
lijnen in de Randstad (vrijwel altijd staan tussen 
Amsterdam en Utrecht en Den Haag!).

Het politieke antwoord van het derde kabinet- 
Lubbers en de paarse kabinetten was ingrijpend: 
nieuwe mededingingswetgeving gestoeld op het 
uitgangspunt dat beperking van mededinging 
verboden is; een winkelopeningstijdenwet; af
schaffing van overbodige regels die beroepsgroe
pen als makelaars en assurantietussenpersonen 
beschermden; liberalisering en vernieuwing van 
de telecommunicatiesector. De inzet van markt- 
werkingsoperaties was dus niet alleen of primair 
een gevolg van internationalisering of het proces 
van Europese integratie, maar ook van een in 
Nederland door veel burgers c.q. consumenten 
geformuleerde wens tot verbetering van de 
dienstverlening op tal van markten.

MARKTWERKING ZONDER CONCURRENTIE

Als we terugkijken op tien jaar marktwerking, 
kan gesteld worden dat er veel is bereikt waar het 
gaat om vernieuwing en dynamisering van onze 
economische orde. Gevestigde posities van kar
tels en beroepsgroepen spreken niet langer van
zelf. Winkelend Nederland is veel beter af dan 
voorheen. De kwaliteit van de diensten in de 
telecommunicatiesector is enorm toegenomen.

Is de balans dan louter positief? Nee, zeker 
niet. Er zijn dure lessen geleerd en er valt nog 
veel te verbeteren. De verzelfstandiging en op
splitsing van de spoorwegen is een drama ge
worden. De verkoop van gemeentelijke kabelnet
ten heeft geleid tot drie grote regionale private 
monopolisten in ons land zonder serieus tegen
spel van de klant. Op de markt van (mobiele) 
telecommunicatiediensten heeft de consument 
wel keuze, maar heeft hij verder het nakijken, 
omdat hij geen prijs met prestaties kan vergelij
ken. De markten van notarissen, makelaars en 
assurantietussenpersonen zijn nauwelijks trans
paranter geworden. De opening van de taxi- 
markt leidt wel tot de afbraak van lokale mono
polies (zoals tca in Amsterdam gelukkig!), maar

een echt goed functionerende nieuwe markt is 
nog lang niet ontstaan.

De oorzaak van dit alles is dat in het Neder
landse marktwerkingsbeleid de aanbodzijde van 
de markt altijd centraal stond. De gedachte was 
dat het slechten van toetredingsdrempels vol
doende zou zijn. Het verschaffen van informatie 
aan consumenten over prijzen en prestaties 
werd overgelaten aan concurrenten, terwijl die 
nu juist een evident belang hebben bij een ge
brek aan transparantie om hun eigen marktaan
deel te beschermen.

De mobiele telecommunicatie is daarvan het 
duidelijkste voorbeeld. Bij het creëren van die 
markt werden geen spelregels vastgelegd voor 
het verschaffen van vergelijkende prijs/presta- 
tie-informatie. Die zou er wel komen, zo dacht 
men, als er meer aanbieders op die markt kwa
men. Mooi niet, want de vijf mobiele telecom- 
aanbieders hebben geen enkel belang bij het ver
liezen van marktaandeel door meer transparan
tie van hun prestaties. Toezichthouder opta 
werd de handen op de rug gebonden en mag zich 
van de wetgever niet bemoeien met de vraag of 
er op deze markt nu sprake is van effectieve con
currentie. Bijgevolg moest opta zichbeperken 
tot het slechten van conflicten tussen kpn  en de 
nieuwe aanbieders. Een nuttige, maar beperkte 
taakstelling.

De grootste fout bij alle liberaliseringen is het 
gebrek aan aandacht geweest voor de effectiviteit 
van concurrentie vanuit het perspectief van de 
consument: is die uiteindelijke beter af? Teveel is 
op zijn beloop gelaten vanuit de onterechte ge
dachte dat overheidsoptreden vooral schadelijk 
of belemmerend zou zijn. Effectieve concurren- 39
tie veronderstelt een krachtig ingrijpen van de 
marktmeester in de institutionele vormgeving 
van markten. Het ontbreken van die markt- 
meestersrol in het beleid van de paarse kabinet
ten is, denk ik, bepalender geweest voor het 
falen van het marktwerkingsbeleid in de afge
lopen jaren dan het ontbreken van een duide
lijke markering van het publieke belang. In veel 
gevallen ging het namelijk helemaal niet over 
publieke dienstverlening, of op zijn hoogst een
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klein beetje, zoals bij de publieke taak van nota
rissen.

DE BURGER WIL KWALITEIT

Het gevaar in de huidige discussie over libera
lisering en hervorming van de publieke sector is 
dat verschillende problemen op een hoop wor
den gegooid. De kwesties die met de herorde
ning van — voornamelijk — private markten 
moesten worden opgelost zijn van een ander 
karakter dan de grote problemen waarmee pu
blieke sectoren als veiligheid, zorg en onderwijs 
te maken hebben. Naast een capaciteitsprobleem 
is daar sprake van een organisatieprobleem, het 
aanbod sluit ook los van de capaciteit niet meer 
goed aan op de vraag en valt op geen enkele wijze 
te beïnvloeden door gebruikers. De geboden 
kwaliteit is volstrekt niet in overeenstemming 
met de gevraagde prijs (via belasting of ziekte
kostenpolis). Slecht ingerichte scholen, gebrek 
aan leerkrachten, geen inzicht in kwaliteitsver
schillen. Lange wachtlijsten, ontbrekende keuze
mogelijkheden, en (ook hier) gebrek aan inzicht 
in prestaties van zorgaanbieders. Consumenten 
voor wie hier belangrijke immateriële waarden 
in het geding zijn (opvoeding van kinderen, aan
dachtige zorg) kunnen slechts machteloos toekij
ken. Hier geldt nog altijd een soevereiniteit als 
bij het oude staatstelefoniebedrijf.

Los van de vraag hoe ver in deze sectoren de 
publieke verantwoordelijkheid moet gaan (een 
liberaal zal die vraag ongetwijfeld anders beant
woorden dan een sociaal-democraat) is de be
langrijkste kwestie dus een zorg- en onderwijs- 

40 stelsel te creëren dat aanbod goed doet aanslui
ten op de vraag, onder garantie van een aantal 
publieke wenselijkheden, zoals bijvoorbeeld een 
bepaald zorgpakket of opleidingsniveau voor 
iedereen in ons land.

Vanuit het perspectief van de Nederlandse 
burger als gebruiker lijkt het overigens maar be
perkt uit te maken wie dat aanbod organiseert.
In een afgelopen jaar door de Consumentenbond 
uitgevoerd onderzoek werd duidelijk dat de Ne
derlandse burger bij de beoordeling van produc

ten en diensten geen onderscheid maakt naar de 
herkomst ervan — overheid of private markt —, 
maar naar kwaliteit, prestatie en prijs van de 
dienst zelf. Betekent dit nu dat het publieke ka
rakter van bepaalde diensten er niet toe doet? 
Zeker niet, maar wel dat de consumentencriteria 
kwaliteit, waar voor je geld, transparantie &■ 
informatie, en verhaalsmogelijkheden ook bij 
de beoordeling van publieke voorzieningen een 
grote rol zijn gaan spelen.

CONSUMENTENSOEVEREINITEIT

De commissie-Van Thijn onderschat ten enen
male hoe belangrijk het is geworden rekening te 
houden met de consumentensoevereiniteit voor 
het vertrouwen in publieke voorzieningen. 
Waar ik me kan vinden in het pleidooi om poli- 
tiek-inhoudelijk richting te geven aan het over
heidsbeleid, in plaats van technisch-bestuurlijk, 
is het teleurstellend dat men met een grote 
boog heen loopt om de voor de moderne sociaal- 
democratie cruciale vraag naar de eigen verant
woordelijkheid en rol van de burger als gebrui
ker en consument. Sociaal-democratische pu
blieke waarden als de maatschappelijke functie 
van het onderwij s of het brede basispakket in 
de zorg krijgen daardoor weer een inzet en toon 
die herinnert aan het ouderwetse sociaal-demo
cratische paternalisme.

Vergeten wordt dat de moderne burger echt 
niet alleen de hedonist is waar de commercie 
hem of haar voor wil aanzien. Die moderne 
burger is al lang een verantwoorde koper of ge
bruiker, die vragen stelt bij de herkomst van pro
ducten en diensten, die eist dat bedrijven maat
schappelijk verantwoord produceren. Die is 
bezig met de vraag hoe persoonsgebonden bud
getten hem of haar kunnen ondersteunen bij het 
organiseren van de zorg in familie- of vrienden
kring.

In plaats van de burger te betrekken bij het 
creëren van sociale samenhang door hem keuze
mogelijkheden te geven, wordt de burger onder 
het mom van publieke waarden op afstand gezet 
als een gevaarlijk wezen dat tegen zichzelf in
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bescherming moet worden genomen. Het buiten 
beschouwing laten van de rol van burgers als 
consumenten en gebruikers van publieke voor
zieningen doet de commissie in dezelfde val 
trappen als de marktwerkingsideologen waar zij 
zich tegen af zet. Waren het die laatsten die on
beredeneerd altijd de markt als goed zagen en 
dus de vraag naar de effectiviteit van concurren
tie (worden we er beter van) niet eens meer stel
den, voor de commissie is even onberedeneerd 
de publieke sector het uitgangspunt.

Dat belooft weinig goeds voor de noodzake
lijke hervorming van belangrijke publieke secto
ren, waar nu juist het scheppen van ruimte voor

Privatisering: ophouden of doorgaan? Wibo Koole

keuzemogelijkheden van de burger het centrale 
vraagstuk is. Met publieke belangen als veilig
heid, culturele diversiteit en solidariteit als rand
voorwaarden zou het juist over de beste invul
ling van consumentensoevereiniteit in die secto
ren moeten gaan.

Waar de kabinetten-Kok in hun sociaal-libe- 
rale optimisme de vraagzijde verwaarloosden in 
het marktwerkingsbeleid, zou het eerste kabi- 
net-Melkert een even grote fout maken door het 
pleidooi van de commissie Van Thijn te volgen. 
Gelukkig weet Ad wel beter!

De consument centraal!

41
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Privatisering: ophouden of doorgaan! (6)

De tucht van de economie

FRANS  VAN W A A R D E N

De discussienota van de Commissie van Thijn is 
het meest verstandige dat ik in jaren in Neder
land over privatisering en marktwerking gele
zen heb. Het stelt de vanzelfsprekendheid die 
een marktoplossing voor willekeurig welk pro
bleem de laatste jaren gekregen heeft na lange 
tijd weer eens ter discussie. Privatisering — dat 
niet meer dan een middel of instrument dient te 
zijn — lijkt tot doel op zichzelf te zijn geworden. 
Dat stelt de commissie aan de kaak. Ze eist te
recht opnieuw het primaat van de politiek op, na 
een decennium van dominantie door de econo
mie; en ze stelt dat we een markteconomie wil
len, geen marktsamenleving. Najaren van half 
bedorven blauw-paars lijkt de PvdA weer een 
beetje een frisse rode appeltjeskleur te krijgen.

Verfrissend is ook dat politici nu eens niet de 
schuld voor falende privatiseringsprojecten al
leen maar bij anderen leggen: onredelijke spoor- 
wegvakverenigingen, onhebbelijke taxichauf
feurs, ontactische ns of KPN-bestuurders, of 
geldgierige lokale bestuurders. Immers: het 
falen van menige privatiseringsinitiatief was 
niet zelden aan de rijkspolitiek zelf te wijten.
Die een loodswezen privatiseerde maar het mo- 

42 nopolie in stand hield, zodat prompt misbruik 
van macht gemaakt werd. Die een n s opzadelde 
met tegenstrijdige doelstellingen: marktprijzen, 
ook in de spits; maar ook lage prijzen om de 
autorijders de trein in te krijgen. Die onzeker
heid creëerde bij een n s (dreiging van verlies

Over de auteur Frans van Waarden is hoogleraar 
organisatie en beleid aan de Uninersiteit Utrecht.
Hij is momenteel werkzaam als fellow aan 
het Europees Uniuersitair Instituut in Florence.

lucratieve randstadroutes, verlies hogesnelheids
lijnen, wel/geen concurrentie op het spoor, 
wel/geen beursgang, etc.) en daardoor mede ver
antwoordelijk is voor het uitblijven van tij dige 
investeringen in materieel en ongemotiveerd
heid bij het personeel. (Het is toch een grof 
schandaal dat een minister en een Tweede Ka
mer ongestraft de schuld af kunnen wentelen 
op een Ns-directie terwijl ze diezelfde directie 
voortdurend met tegengestelde eisen en verlan
gens geconfronteerd heeft?)

Maar op de cruciale vraag wat nu wel aan de 
markt over te laten en wat niet, wat precies pu
blieke taken en verantwoordelijkheden zijn, 
geeft de commissie maar een gedeeltelijk en 
voorlopig antwoord. Wellicht niet ontactisch 
voor een discussiestuk in een heterogene partij. 
Laat ik dan ook dat losse eind oppakken om er 
wat verder aan te breien.

DE PUBLIEKE SECTOR VERSCHROMPELT

In de discussie over markt en staat is het de laat
ste jaren bijna vanzelfsprekend geworden ervan 
uit te gaan dat de staat slechts daar een taak heeft 
waar de markt het niet aan kan. De staat als se
cundair, toegevend, afwachtend ten opzichte van 
de marktsamenleving. Het is eigenlijk het klas
sieke antwoord: de publieke sector is verant
woordelijk voor ‘collectieve goederen’ die de 
markt vanwege problemen van collectief hande
len niet zelf kan produceren. Punt is echter dat 
steeds meer voorheen collectief beschouwde 
goederen door economen tot semi-collectieve 
of private goederen gebombardeerd zijn. Ook 
aan onderwijs, kinderopvang, theaterbezoek,
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veiligheid op straat, weggebruik, en wellicht 
zelfs wegverlichting zou best een individueel 
(markt)prijskaartje te hangen zijn. Daarmee 
schrompelt de publieke sector, uit algemene 
middelen te financieren, steeds verder in.

Stel dat het al zo is dat het gebruik van meer 
voorzieningen dan voorheen aan individuen toe 
te rekenen is, dan is de volgende vraag: wie dat 
kan betalen? En vooral: of we het juist vinden dat 
alleen degenen met een goed gevulde beurs toe
gang tot onderwijs, vervoer of veiligheid op 
straat krijgen? De commissie stelt dat de over
heid een taak heeft in sectoren met een sterk 
sociale dimensie, zoals de gezondheidszorg of 
de volkshuisvesting. Maar dat is te beperkt of 
onduidelijk. Want wat is precies een ‘sociale 
dimensie’, waarvan vinden we het belangrijk dat 
iedereen er toegang toe heeft? Hoort daar ook 
niet de veiligheid op straat of de telefoonaanslui
ting bij? Of de baten die de samenleving als ge
heel bij een goed opgeleide bevolking heeft? 
Onderwij s is niet alleen ten voordele van degene 
die het genoten heeft. Een nauwkeuriger afba
kening van het begrip ‘publieke taak' zou een 
verdere uitwerking van het begrip sociale grond
rechten vergen.

RISICOMAATSCHAPPIJ

De commissie heeft het over sectoren met een 
sociale dimensie. Maar de publieke verantwoor
delijkheid betreft ook bepaalde taken die diverse 
sectoren raken. Een vroege en nog steeds cen
trale publieke taak is de zorg voor zekerheid en 
veiligheid van de bevolking. Leger en politie, de 
oorspronkelijke staatsapparaten die daar een 
taak hadden, volstaan niet meer. In onze ‘risico
maatschappij’ wordt die zekerheid en veiligheid 
op vele, steeds weer onverwachte, manieren 
bedreigd: vuurwerk, café- en tunnelbranden, 
miltvuurbrieven, b se en varkenspest, medicij
nen met onvoorziene neveneffecten, bedorven 
garnalen, minder zichtbaar maar veel desastreu
zer, de vele verkeersdoden en gewonden, een 
terrorisme aanval op ons drinkwater, een beur
scrash, verzekeringsmaatschappijen die failliet

gaan. Elke crisis leidt weer tot een roep om meer 
en striktere publieke regulering. Soms zelfs uit 
onverwachte hoek. Was het niet Bolkestein die 
indertijd om meer staatstoezicht op de beurs 
riep na enkele voorkennis-schandalen? Voor de 
vermindering van zulke onzekerheden en risico
’s zijn vele diensten ontstaan met een duidelijk 
publieke functie. Commercialisering daarvan 
kan de effectiviteit bedreigen. Want effectieve 
controle vereist vaak een monopolie. En dat 
roept op zijn beurt om publieke controle.

De publieke sector heeft dus een taak bij za
ken waar we ‘zeker van willen zijn’. Dat kan im
pliceren dat we er niet voor afhankelijk van wil
len zijn van het buitenland en er samen collec
tief over moeten kunnen beslissen. Zelfvoorzie- 
ningscapaciteit was een van de belangrijkste 
motieven voor het interventionistische land
bouwbeleid van na de oorlog. Nu vinden we het 
niet erg meer dat de druiven uit Italië komen en 
de textieltjes uit Taiwan. Want we verwachten 
dat ze wel zullen blijven komen. Maar anders is 
het gesteld met niet zo makkelijk transporteer- 
bare ‘goederen’, d.w.z. diensten. Hebben we nog 
wel voldoende greep op onze voorzieningen als 
de ziekenhuizen in Amerikaanse handen komen, 
de Fransen bepalen wanneer hier de bussen en 
treinen rijden, en de concurrent-luchthaven 
Frankfurt bepaalt wat voor vliegtuigen er op 
Schiphol mogen landen? Want dat is het risico 
van privatisering en beursgang. De verkwanse
ling van veel gemeentelijke kabelbedrijven aan 
het Amerikaanse up c heeft bepaald niet tot een 
hoerastemming onder de consumenten geleid.
Want bij zulke min of meer natuurlijke mono
polies is er geen echt alternatief waar consumen- 43 
ten heen kunnen om hun onvrede te uiten.

Zorg voor veiligheid en zekerheid van de bur
ger impliceert ook bescherming tegen machts
posities. Een vierde kerntaak van de overheid is 
om er voor te zorgen dat waar macht geconcen
treerd en uitgeoefend wordt er controles op die 
macht zijn. De bescherming van de zwakkere 
partij tegen een sterkere is het doel van een groot 
deel van de wetgeving. Ze doet dat op verschil
lende wijze in de private en in de publieke sector.
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In de private sector bestaat er in principe bestaat 
al een belangrijk controlemechanisme: de con
currentie. Deze biedt de ontevreden klant een 
exit-optie: niet goed, dan naar een ander. Bij voort
durend slechte prestaties heeft men steeds min
der inkomsten — lees machtsmiddelen. Alleen 
wanneer dit niet goed functioneert heeft de over
heid een taak. Het mededingingsrecht moet de 
concurrentie in stand houden en te sterke econo
mische machtsposities voorkomen. Het sociaal 
recht compenseert voor machtsverschillen tus
sen werknemer en werkgever; en het consumen- 
tenrecht/handelsrecht voor machtsverschillen 
tussen toeleverancier en afnemer/consument.

In de politiek ontbreekt veelal de exit-optie.
Er zijn geen meerdere publieke organisaties die 
eenzelfde taak vervullen. Bij ontevredenheid 
over de Belastingdienst of het Bureau Rijbewij
zen kan men niet naar een ander — tenzij men 
emigreert. In de politiek kan kritiek slechts wor
den geuit via het ‘voice’ mechanisme. Daar heeft 
de overheid met haar staats- en administratief 
recht kanalen voor gecreëerd: het stembiljet, 
het rechtelijk beroep, een vrije pers. Bovendien 
wordt de macht van de overheid door horizon
tale en verticale machtenscheiding beperkt.

Reden voor het mislukken van veel privatise- 
ringsprojecten was dat het onvolledige privatise
ringen waren. De typisch publieke controlekana- 
len op het geprivatiseerde overheidsbedrijf ver
dwenen (gedeeltelijk); maar de typisch private 
kwamen er niet voor in de plaats, omdat het niet 
lukte voldoende effectieve concurrentie te creë
ren, bijvoorbeeld omdat er toch sprake was van 
een min of meer natuurlijk monopolie (loods- 

44 wezen, kabel, spoorwegen, straks ook sociale 
zekerheid, energie en Schiphol?). Geen ‘voice’ 
meer, maar ook geen ‘exit’ optie. Gevolg was al 
snel: misbruik van machtspositie door de nieu
we machtigen. Gegeven de verantwoordelijkheid 
van de overheid voor het zorgen voor controles 
op macht is het niet verantwoord om gecontro
leerde publieke in ongecontroleerde private 
monopolies om te zetten. Kortom: zulke natuur
lijke monopolies dienen een publieke taak te 
blijven.

EU NOODLOT?

Een andere vraag die mij bezig houdt is de vraag 
‘hoe het eigenlijk zover heeft kunnen komen’? 
Hoe is het mogelijk (geweest) dat politici als lem
mingen het modeverschijnsel privatisering 
achterna zijn gehold? Want dat het dat was we
ten we sinds het proefschrift van Sandra van 
Thiel. Deze toenmalige onderzoekster bij de 
Rekenkamer heeft een groot aantal (vooral lo
cale) privatiseringsoperaties onderzocht. Of
schoon ze — opererend vanuit de rationele keu- 
zebenadering in de sociologie — op zoek was 
naar rationele argumenten waarom bestuurders 
privatisering omarmden, kon ze er onvoldoende 
vinden. De rationaliteit bleek veelal ver te zoe
ken. Ze moest concluderen dat het vooral mo
dieus kuddegedrag was — en met een ingenieu
ze draai werd dat overigens weer in de rationele 
keuze-dwangbuis gedwongen: kuddegedrag 
werd rationeel verklaard, want het bespaarde op 
tijd en kosten van zelfstandig denken en op 
onderzoek uit gaan.

Een bekend argument is dat Nederland niet 
anders kan, omdat ze door de Europese Unie 
tot liberalisering en privatisering gedwongen 
wordt. Nu is dat om te beginnen geen overtui
gend argument voor de privatisering van de 
plaatselijke schouwburg. Het geldt tot op zekere 
hoogte wel voor enkele nationale privatiserin
gen, zoals die in het transport en telecommuni- 
catiewezen. Maar waarom wil Nederland toch 
altijd het braafste jongetje in de Europese klas 
zijn? Zelfs wanneer het niet eens nodig is om de 
meester te volgen? Een typisch voorbeeld: Geen 
enkele Europese richtlijn heeft Nederland tot 
aanpassing van de mededingingswetgeving aan 
de Europese norm gedwongen (omdat er een 
taak/marktafbakening bestaat tussen het Euro
pese en nationale mededingingsbeleid). Toch is 
dat gebeurd. En daarbij is Nederland veel verder 
met Europa geconvergeerd dan nodig was en 
dan andere landen gedaan hebben.

Ten onrechte wordt de eu in Nederland 
vaak als ‘noodlot’ dat over ons gekomen is voor
gesteld (vooral natuurlijk door degenen die
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er steun voor hun standpunt in vinden). Als 
hogere autoriteit die slechts te volgen is. Neder
land kan daar echter meebeslissen — zij het 
natuurlijk in beperkte mate. Maar de laatste 
j aren heeft ons land daar bij de privatisering 
zelfs vooropgelopen en het Europese liberalise- 
ringsbeleid zo niet getrokken dan in ieder geval 
van harte gesteund. Heel anders dan andere 
landen zoals Frankrijk en Duitsland die op be
paalde terreinen (transport, energie) zo hun 
reserves bij privatisering hebben. En dat terwijl 
een grote Duitse of Franse geprivatiseerd staats
bedrijf louter door haar omvang veel betere 
kansen heeft om in de internationale concur
rentie te overleven.

De commissie doet enkele goede voorstellen 
om die 'noodlotsgedachte’ te keren, die ik van 
harte ondersteun. Bijvoorbeeld dat Nederland 
zich sterker zou moeten maken om meer ruimte 
te creëren voor een afweging van de vier econo
mische vrijheden tegen maatschappelijke belan
gen, zoals milieu of cultuur. Dat heeft Nederland 
tot nog toe zeker niet gedaan. In de nieuwe 
mededingingswet is maar weinig ruimte gelaten 
voor de mogelijkheid om samenwerking van 
ondernemers te tolereren waar dat niet-econo- 
mische belangen dient. Wat dat betreft heeft het 
Europese gerechtshof in het verleden meer mo
gelijkheden geboden.

Nederland moet geen gidsland willen zijn, 
roept inmiddels ook een spraakmakende eco
noom als Eduard Bomhoff in de Volkskrant (12 ja
nuari 2002). We moeten eerder andere landen 
volgen dan zelf leiden, om van hun ervaringen te 
kunnen leren. De Britse ervaringen met gepriva
tiseerde spoorwegen en de Zweedse met gelibe
raliseerde taximarkten zouden ons dan tot na
denken kunnen stemmen. Ik zou er aan willen 
toevoegen dat we ook kunnen leren van onze 
eigen geschiedenis. Enige kennis van de discus
sie over nationalisering van de spoorwegen 
eind 19de eeuw, of enige kennis van de taximarkt 
in de j aren dertig zou eveneens tot voorzichtig
heid hebben kunnen leiden. We kunnen kennis 
uit ons eigen verleden putten. Beleidsmakers 
worden echter veelal niet gehinderd door enige

historische kennis. En zijn geneigd het wiel 
steeds weer opnieuw uit te vinden.

Leren van het verleden wil overigens natuur
lijk niet zeggen dat alles bij het oude moet blij
ven. Waar het om gaat is in andere tijden (en 
plaatsen) na te gaan wat de motieven en voor
waarden waren om bepaalde diensten tot een pu
blieke taak te maken. Om vervolgens na te gaan 
of diezelfde motieven nu onder gewijzigde om
standigheden nog gelden, c.q. of de voorwaarden 
die dat mogelijk of noodzakelijk maakten nog 
aanwezig zijn. Leren is iets anders dan copiëren.

DE ECONOMEN-GEMEENSCHAP

Het Eu-argument overtuigt niet als verklaring 
voor het lemmingen-gedrag van de beleidsma
kers. Belangrijker verklaring is het argument 
van Sandra van Thiel: imitatie is complexiteits- 
reductie. Daar komt echter bij dat het beleid veel
al voorbereid en besloten wordt door leden van 
een epistemic communie die haar identiteit aan 
socialisatie in een bepaalde professie dankt, de 
economie. Leden zijn niet alleen economen, 
maar ook andersoortig opgeleiden (bv. juristen) 
die ook aan de economie geroken hebben. Deze 
gemeenschap heeft haar eigen set van normen 
en waarden ontwikkeld, waarvan de basis in de 
studie economie is gelegd. Centraal daarin is het 
idee dat de economie het primaat heeft; dat over
heidsingrijpen eigenlijk slechts dan legitiem is 
wanneer de markt faalt. De Nederlandse beleids- 
gemeenschap is geïntegreerd in een veel brede
re, internationale gemeenschap. De gemeen
schap is sterk geïnstitutionaliseerd in beleidsad- 
viserende, beleidsvormende en beleidsbepalen- 45 
de organisaties, zoals de oeso, het CPB, het i m f , 
de Centrale Bank, en de ministeries van Finan
ciën en Economische zaken.

Een voor de democratie zorgwekkende ont
wikkeling is, dat steeds vaker beleid wordt ge
maakt door experts in heel of half-autonome 
organisaties, die zelf aan weinig machtscontro- 
les onderhevig zijn en al helemaal niet aan con
troles door de burger. Het geldt voor de juristen 
van hoge rechtscolleges die steeds vaker inter-
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veniëren in politieke beslissingen. (Het verbod 
van de rechter van het mestbeleid van de mi
nister van Landbouw enige tij d geleden was het 
zoveelste duidelijke teken dat ‘judicial review’ — 
gebruikelijk in landen als de vs en Duitsland — 
ook steeds meer oprukt in Nederland.) Het geldt 
voor een onafhankelijke Centrale Bank. En het 
geldt voor zbo ’s die bepaalde beleidstaken uit
voeren. De vorming van zulke instellingen is ei
genlijk een motie van wantrouwen aan de poli
tiek. Het weerspiegelt een opvatting dat politici 
eigenlijk helemaal niet het publiek belang op het 
oog hebben, maar alleen uit zijn op hun eigen 
privébelang. Een zienswijze die geïmporteerd 
lijkt via politiek-economische theoriëen van 
regulering en bureaucratie (Stigler, Downs) en 
die deels een neerslag is van de Amerikaanse 
cultuur met haar traditioneel wantrouwen tegen 
de staat.

Het wordt niet alleen tijd om het primaat van 
de politiek tegenover dat van de economie te be
nadrukken, zoals de commissie doet; maar ook 
tegenover de invloed van expert communities de 
invloed van gekozen politici en burgers.

CONCLUSIE

Privatisering leidt tot reductie van het publiek 
domein. Politiek wordt steeds meer vervangen 
door economie en de burger wordt gereduceerd 
tot consument. Daarmee treedt ook een ver
schuiving op in de dominante mechanismen van 
zeggenschap en controle op macht: van ‘voice’ 
naar 'exit’.

Naarmate meer objecten en diensten uit het 
46 publieke domein verdwijnen, vermindert niet

alleen de invloed van politici, maar ook van bur
gers die politici als hun vertegenwoordiger aan

willen spreken. Als het goed is komt daar een in
vloed via de exit- optie voor in de plaats. Worden 
we slecht behandeld door ziektekostenverzeke
raar Achmea, dan snel naar Centraal Beheer. Vin
den we het onzinnig dat Time-Warner padvin
ders verbiedt ‘Happy Birthday to You’ te zingen 
(Bakker 20 o 1:22), dan niet meer naar films van 
die maatschappij gekeken. Kunnen we op die 
manier echter ook invloed op maatschappelijke 
processen uitoefenen? Als ik nooit meer naar een 
disco ga, voorkom ik daarmee een tweede Volen- 
dam-ramp? Is een boycot van Shell een voldoen
de middel om de luchtvervuiling tegen te gaan?

En wordt er nu beter naar de consument dan 
naar de burger geluisterd? In ieder geval is het 
machtsverschil tussen consument en menige 
private organisatie vaak groter dan tussen bur
ger en politicus. De eerste is een relatie tussen 
individu en organisatie, de laatste is er een tus
sen individu en individu. Die commerciële orga
nisatie wordt bovendien steeds groter door de 
voortgaande concentratie en fusietendens — 
die overigens juist aangewakkerd wordt door de 
privatisering. De fragmentatie van private ken
nis zet innoverende bedrijven ertoe aan concur
renten met kennisbezit in te lijven. Veel markten 
zijn inmiddels oligopolies. Daar staat slechts een 
zwak georganiseerde consument tegenover.

De consumentensoevereiniteit is in veel ge
vallen een theoretische fictie. En in ieder geval 
niet geschikt als sturingsprincipe voor de sa
menleving. In een democratie hoort het anders. 
Politiek gaat uiteindelijk boven economie. En 
volkssoevereiniteit gaat dus boven consumen
tensoevereiniteit.
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Een kwestie van armoede
Mysterieus kapitalisme volgens De Soto

De Peruviaanse econoom Hernando de Soto denkt de oplossingvoorde 
armoede in de Derde Wereld te hebben gevonden. In de informele of onder
grondse economie van de landen in het Zuiden zou de ‘mysterie van het 
kapitaal’ verborgen liggen die de sleutel vormt voor de uittocht uit de misère 
voorde vele armen. In ditS&D-review-artikel ontmaskert Jan Breman 
De Soto’s ‘wonderkapitalisme’ als een schijnoplossing.

JAN BREMAN

De toestand van tekort die aan armoede eigen is 
roept gemakkelijk het beeld op van hulpeloos
heid, van mensen die falen in de universele be
hoefte om in waardigheid te leven en behalve 
zichzelf ook anderen tot last zijn. Die voorstel
ling van zaken hoeft niet samen te gaan met de 
suggestie dat de blaam voor het ontoereikend 
bestaan de armen zelf treft, in de zin dat zij als 
eersten voor hun pover lot verantwoordelijk 
zijn. De staat van misère waarin tenminste een 
vijfde deel van de mensheid verkeert — een 
percentage dat kan oplopen tot een derde of de 
helft van alle inwoners van sommige regio’s 1 — 
hangt immers samen met de ontoegankelijk
heid tot de middelen van levensonderhoud die 
verlossing uit armoede mogelijk zouden maken. 
Hulp van niet-armen kan aan het streven naar 
vooruitgang een belangrijke bijdrage leveren 
of zelfs van onmisbare betekenis zijn. Van die 
generositeit getuigde de idee van ontwikke-

Over de auteur Jan Breman is hoogleraar
comparatiene sociologie aan de Unioersiteit van 
Amsterdam 
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lingshulp — transfer van kapitaal van het rijke 
Noorden naar het arme Zuiden — in de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Ook de economi
sche beleidsmakers van de nieuwe wereldorde 
hebben zich verplicht de vermindering van ar
moede tot inzet te maken van hun op voortgaan
de groei gerichte strategie. Naar het zich laat 
aanzien zullen de Wereldbank, het Internatio
naal Monetair Fonds en de World Trade Organi- 
sation in die pro-poor missie echter alleen slagen 
als de remedie aangedragen voor de oplossing 
van het probleem de instemming en steun krijgt 
van alle betrokkenen, om te beginnen die van de 
doelgroep zelf.

Over armoede en bezit — De oplossing
van een mysterie

Vergt de oplossing van het armoedevraagstuk 
formalisering of juist informalisering van be
drijvigheid en arbeid in de wereldeconomie? 
Niet zo lang geleden is een boek verschenen 
dat op die keuze een helder antwoord geeft. De 
auteur is Hernando de Soto die al eerder zijn 
naam met veel gevoel voor publiciteit onder de
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aandacht van een groot publiek heeft gebracht. 
Deze uit Peru afkomstige econoom publiceerde 
in 19 8 9 The OtherPath; The Invisible Revolution in 
the Third World, waarin hij zich opwierp tot 
zaakgelastigde van de informele sector in zijn 
geboorteland. Vanuit het Insatute of Liberty and 
Democracy in Lima, door hem opgericht en ge
leid, vroeg hij aandacht voor de creatieve wijze 
waarop de stedelijke armen verzet boden tegen 
hun uitsluiting van de maatschappelijke orde 
zoals die door het kapitalisme was ingericht. 
Onder andere de Wereldbank heeft dit instituut 
van ruime fondsen voorzien. Het actieonder
zoek door De Soto over een lange reeks van jaren 
ingesteld mondde uit in allerlei concrete voor
stellen. Daarmee wilde hij politici en beleids
makers ertoe bewegen de hervormingen door 
te voeren, die nodig waren om de bedrijvigheid 
in de informele sector de respectabiliteit en 
erkenning te geven die daaraan tot dan was ont
houden.

De ervaringen met zijn volgehouden cam
pagne voor een beter bestaan van de mensen
massa die gedwongen wordt in de schaduw van 
de officiële economie te leven is uitgangspunt 
geweest voor een nieuwe publicatie, die hem 
nog groter internationaal aanzien heeft opgele
verd. Waarom het kapitalisme in het westen 
triomfeert en overal elders faalt, zo luidt de pi
kante ondertitel van zijn in 2000 verschenen 
nieuwe boek: The Mystery of Capital. Dat falen 
moet trouwens niet al te letterlijk opgevat wor
den, want overal in de Derde Wereld tekent zich 
een formeel economisch segment af waarvan 
het kapitalistische gehalte niets te wensen over
laat. Het probleem is echter dat de zichtbare en 

48 onzichtbare bedrijvigheid buiten dit circuit — 
volgens schatting is daarmee de helft tot drie
kwart van alle werkers gemoeid die eenvijfde tot 
meer dan tweederde van het bruto nationaal 
product voor hun rekening nemen — afwijkt 
van de legale regels die gelden voor de formele 
orde. In plaats van geleidelijk aan informaliteit, 
in de zin van extra-legaliteit, in te boeten, heeft 
deze ondergrondse economie bovendien de nei
ging zich uit te breiden.

Te weinig kapitalisme
De studie van De Soto is vooral in het neo
conservatieve kamp, soms ook daarbuiten2, 
heel welwillend of zelfs met grote bewondering 
ontvangen. Time magazine ging zo ver de au
teur tot één van de belangrijkste Latijns-Ame- 
rikaanse denkers van de twintigste eeuw uit te 
roepen en The Economist noemde het door hem 
geleide instituut de op één na belangrijkste 
denktank ter wereld. Deze lof wordt op de boek- 
flap omlij st met warme aanbevelingen van 
o.a. Francis Fukuyama, David Owen en Margaret 
Thatcher. Hoe valt die uitbundige bijval te ver
klaren?

Een belangrijke reden is om te beginnen dat 
al deze opinieleiders geen enkele moeite hebben 
om in De Soto een gelijkgestemde ziel te herken
nen, een onversneden aanhanger van de idee dat 
kapitalisme niet de oorzaak van armoede kan 
zijn, maar integendeel een voorwaarde is voor 
verlossing uit die toestand van tekort. De Derde 
Wereld, samen met de nieuwe variant daarvan, 
de ex-communistische landen, lij den niet aan te 
veel maar aan te weinig kapitalisme waardoor de 
zegenrijke overgang naar meer welvaart voor 
een steeds groter deel van de bevolking geblok
keerd blijft.

De blij de boodschap van De Soto is dat het bij 
nader inzien ook best meevalt met de massa
liteit en intensiteit van armoede. Het gros van 
de mensen in de omvangrijke en nog uitdijende 
informele sector ontbreekt het namelijk niet aan 
besparingen en bezit, maar aan de mogelijkheid 
om het kapitaal dat zij hebben meer productief 
te maken. De remedie die De Soto zegt te hebben 
gevonden om aan deze misstand een einde te 
maken heeft zijn populariteit in westerse krin
gen van neo-conservatieve denkers en politici 
ongetwij feld nog verder vergroot. Volgens hem 
laat de armoede zich oplossen zonder dat daar
voor hulp van buitenaf nodig is. Het wanhopig 
zoeken naar kapitaal buiten de eigen economie 
kan gestaakt worden door de kolossale omvang 
van het verborgen vermogen zichtbaar en renda
bel te maken.
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Leaders of the Third World andformer communist 
nations need notwander the world'sforeign 
minismes and intemationalfinancial institu- 
tions seeking theirfortune. In the midst oftheir 
own poorestneighbourhoods and shanty towns 
there are — ifnot acres ofdiamonds — trillions of 
dollars, all ready to be put to use ifonly we can 
unravel the mystery ofhow assets are transformed 
into live Capital, (pp. 30-31)

De voorstelling van armoede als niets anders 
dan destitutie leidt de aandacht volgens hem ten 
onrechte af van de heroïsche prestatie van de 
kleine ondernemers, de talloze mannen en vrou
wen die met hard werken en een sobere leefwij
ze erin slagen voldoende te sparen om een huis 
te bouwen en een klein bedrijfje te beginnen. In 
deze hoopvolle belichting vormen de armen met 
hun mini-bedrijfjes niet het probleem, maar de 
oplossing. Het merendeel ziet kans tegen de ver
drukking in kapitaal te genereren en zichzelf uit 
de staat van onderontwikkeldheid te bevrijden. 
Het welbegrepen eigenbelang is, meer dan een 
doctrine, een veelvoorkomend verschijnsel in 
het milieu dat uitsluitend in termen van misère 
afgeschilderd pleegt te worden.

Wat de neo-conservatieve tevredenheid over 
deze constructieve analyse nog zal vergroten is 
dat de route naar ontwikkeling kan worden afge
legd zonder dat daarvoor een supra-nationale of 
zelfs maar een nationale herverdeling van de 
bronnen van welvaart nodig is. In het scenario 
van De Soto zijn de armen geen verschoppelin
gen maar vooral helden omdat zij als het ware 
uit het niets hun eigen bezit creëren. Per slot van 
rekening is dit helemaal in overeenstemming 
met de geschiedenis van de volkskapitalistische 
ontwikkeling in de westerse samenlevingen.

much oftoday’s surplus value in the Westhas 
originated notin scandalously expropriated 
labourtime but in the way that property hasgiven 
minds the mechanisms with which to extract 
additional workfrom commodities. (p. 198)

Tenslotte, de vreugde waarmee geloofsgenoten 
van het marktcredo, aangehangen door de au
teur, de oplossing voor het mysterie van kapitaal 
hebben begroet zou de vindingrijke ontdekker 
ervan niet in de laatste plaats mogen toeschrij
ven aan zijn constatering dat de overheid de 
voornaamste hinderpaal vormt voor verhoging 
van de volkswelvaart. Waar het vrije spel der 
maatschappelijke krachten in het algemeen 
moet zegevieren, zijn ten aanzien van kapitaal 
door de staat bekrachtigde regels onmisbaar om 
aan de bezitters ervan voldoende rechtszeker
heid en profijt te garanderen. Het terugtreden 
van de overheid uit het economisch leven is heil
zaam, behalve wanneer dit voor de verdere ont
plooiing van het kapitalisme contra-productieve 
gevolgen heeft.

De representatie van kapitaal 
Uitgangspunt voor de besproken studie is de in
grijpende transformatie die de Derde Wereld in 
de laatste halve eeuw heeft ondergaan. In een 
historische schets die even summier als sim
plistisch is stelt De Soto dat het verleden van de
ze maatschappijen gekenmerkt werd door een 
agrarische orde met een feodale inslag. Op het 
platteland woonde en werkte de boerenbevol
king in onderhorigheid gebonden aan een elite 
van inheemse grondbezitters of koloniale plan
ters. De steden waren klein en fungeerden als 
centra van doorvoer of distributie, onder de 
dominantie van een kleine maar machtige han
delsstand. Na 1950 kwam een industriële revolu
tie op gang die een herhaling betekende, zij het 
in een veel sneller tempo en voor een veel grote
re bevolkingsmassa, van het proces dat zich twee 49 
eeuwen eerder in het Westen meer geleidelijk 
voltrok. De omslag van landbouw naar industrie 
is gepaard gegaan met een enorme trek van het 
platteland naar de steden — een verplaatsing die 
volgens De Soto op onbegrijpelijke wijze nage
noeg is veronachtzaamd. Die heeft in korte tijd 
een grootschalige dynamiek in de samenlevin
gen van de Derde Wereld teweeggebracht waar
aan de institutionele kaders zich onvoldoende
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konden aanpassen. De auteur wil hiermee zeg
gen dat de mensen die uit de kleinschalige ver
banden in het geïsoleerde achterland ontzet 
werden er niet in slaagden om in hun nieuwe 
woonplaatsen tot de legale regels van de formele 
economie toegang te krijgen. De absorptiecapa- 
citeit ervan was op de toestroming van zo’n 
enorm volume niet berekend en de noodzake
lijke hervorming van het legale bestel die de op
lossing had moeten brengen bleef achterwege. 
Noodgedwongen hadden de nieuwkomers in 
het stedelijk milieu geen andere keuze voor de 
protectie van de besparingen die zij accumuleer
den dan hun toevlucht te nemen tot zelfbedach
te regels. Die zelf ontworpen code functioneert 
voor het onderlinge verkeer redelijk maar stuit 
af op gebrek aan erkenning bij gebruik buiten de 
eigen vertrouwde kring.

Om de bezitsvorming van de arme massa in 
kaart te brengen heeft De Soto met een grote staf 
van locale medewerkers in Haiti, Peru, de Filip
pijnen, Egypte en Mexico diepgaande studie ge
maakt van de waarde van onroerend goed dat in 
geen enkel officieel document geregistreerd 
staat. De verzameling van feitelijke gegevens 
geldt meer in het bijzonder voor een vijftal 
grootstedelijke locaties — Port au Prince, Lima, 
Manila, Cairo en Mexico City — waarin het pa
troon van grondbezit tot in details is uitgezocht. 
Op grond van de uitkomsten van dit nauwgezet 
onderzoek is naar schatting in de Derde Wereld 
als geheel 8 5 % van alle stedelijke kavels en 40 
tot 53% van alle percelen op het platteland het 
eigendom van mensen die het aan elke vorm van 

5 o wettig bewijs ontbreekt. De Soto rekent voor dat
met de totale omvang van dit kapitaal een ver
mogen van 9.3 triljard dollars is gemoeid. Dit be
drag staat gelijk aan twee keer de totale geldcir
culatie van de Verenigde Staten of, nog anders 
uitgedrukt, meer dan twintig keer de gezamen
lijke buitenlandse investeringen in alle Derde 
Wereld- en voormalige communistische landen 
sinds 1989, dan wel bijna honderd keer het volu
me van alle hulp in de laatste tien jaar gegeven

door de ontwikkelde wereld aan de ontwikke
lingslanden.

De onderkapitalisering van de informele econo
mie is de crux van het probleem van ontwikke
ling. De armen missen het vermogen om hun 
onroerend goed dat buiten de formele boeken 
wordt gehouden economisch tot leven te bren
gen. ‘They lack the process to represent their 
property and create Capital. They have houses 
but not titles, crops but not deeds andbusines- 
ses but not statuses of incorporation.' (p.6) 
Welvaartsvermeerdering stuit derhalve niet af 
op bezitloosheid of afwezigheid van onderne
merszin.

Het kolossaal volume aan bezit dat de armen 
in handen hebben blijft dood kapitaal omdat de 
legale eigendomsbewijzen ontbreken die nodig 
zijn voor het afsluiten van hypotheken, het aan
gaan van leningen en andere financiële transac
ties. Pas dan kan de reële waarde die het bezit 
vertegenwoordigt productief worden aange
wend voor investering in nieuwe bedrijvigheid. 
In deze perceptie blijven de armen buiten het 
kapitalistische bestel van de formele sector, om
dat zij geen toegang krijgen tot de legale proce
dures die daarmee zijn verbonden.

Het verschil met de ontwikkelingsgang in de 
westerse samenlevingen is dat hier in de loop 
der tijd de eigendomsrechten zijn bekrachtigd 
op een manier die tot de integratie van de armen 
in de nationale economie heeft geleid De triomf 
van het westers kapitalisme is volgens De Soto te 
danken aan de formalisering van kapitaal, zoals 
hij omgekeerd het falen overal elders in de 
wereld verklaart uit de weigering tot legalise
ring van het immense bezit van de bevolking- 
massa’s in de informele sector van de economie. 
Het achterwege blijven van die omzetting heeft 
een bestendiging van onderontwikkeling en ar
moede op grote schaal tot gevolg.

Collectief geheugenverlies 
Indien de aangegeven weg inderdaad naar wel-
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vaart leidt, waarom wordt dan de transitie van 
informeel naar formeel, die in deze analyse 
samenvalt met de vervanging van extra-legaal 
door legaal bezit, in de Derde Wereld geblok
keerd in plaats van bewilligd? De Soto maakt 
duidelijk dat van een monopolistische samen
zwering geen sprake is. Zijn uitleg is veel een
voudiger: collectief geheugenverlies. Het eigen 
traject afgelegd naar ontwikkeling wordt in het 
Westen als zo vanzelfsprekend beschouwd, dat 
het zicht op de verklaring voor het eigen succes 
verloren is gegaan. De auteur acht het zijn ver
dienste dit raadsel te hebben ontknoopt.

In The Mystery of Capital neemt de herontdek
king van de geschiedenis van eigendomsregis- 
tratie dan ook een belangrijke plaats in. Bij wijze 
van adstructie is De Soto nagegaan hoe een groot 
leger van squatters met succes beslag wist te leg
gen op grond toen zij rond het midden van de 
vorige eeuw als een losse verzameling van mi
granten de vlaktes van Noord-Amerika binnen
trokken. De ontginning van deze lege gebieden 
gebeurde buiten de bestaande wetgeving om.
In de fronaer samenleving die zij stichtten ope
reerden de settlers voor eigen risico en rekening. 
Die habitus maakte hen tot vroege voorlopers, 
zo is de moraal van dit verhaal, van de self- 
employed massa die thans de informele sector 
van Derde Wereldsteden bevolken. De Ameri
kaanse overheid zag zich uiteindelijk genood
zaakt de arrangementen te legaliseren die de 
kolonisten onderling hanteerden. De afkondi
ging van de HomesteadAct in 1862 die settlers 
recht gaf op 160 acres vrije grond om op te leven 
en te ontwikkelen, was niet zozeer een gebaar 
van officiële gulheid als wel de erkenning van 
een voldongen feit: Amerikanen hadden decen
nia lang buiten de wet om grond gekoloniseerd 
(P- 95 ).

Dat De Soto juist de episode van het Wilde 
Westen tot voorbeeld neemt voor zijn ontrafe
ling van de formalisering van gewoonterecht in 
de ontwikkelde landen is natuurlijk niet toeval
lig Die keuze strookt met de neiging om de usa 
als het hartland van kapitalisme aan te wijzen en 
helpt hem verder bij het aannemelijk maken van

de stelling dat bezitsvorming bovenal een 
kwestie is van individuele ondernemerszin.
In die lezing wordt grond door vestiging bezit 
om vervolgens waarde te krijgen die het eerder 
niet had.

Op deze ontknoping van het mysterie valt 
veel aan te merken. Zo is de voorstelling aan
vechtbaar dat kolonisten lege gebieden binnen
stroomden die onbezwaard waren met eigend- 
omsclaims van de autochtone bevolking. Maar 
nog dubieuzer dan de ontkenning van ordinaire 
landroof op grote schaal in de geschiedenis van 
de usa is de suggestie dat de gang van zaken bij 
de kolonisatie van de dunbevolkte Amerikaanse 
vlaktes in het midden van de negentiende eeuw, 
die met grootschalige landroof gepaard is ge
gaan, zinvol te vergelijken zou zijn met de wijze 
waarop ruim anderhalve eeuw later de mi
grantenmassa bij aankomst uit het achterland 
in Derde Wereldsteden op de daar aanwezige 
ruimte beslag legt.

Een moraliserend betoog
Afwijzing van de relevantie en adequaatheid van 
het historische voorbeeld zoals door De Soto uit
gewerkt laat echter zijn vraag onverlet, hoe het 
toch komt dat de legalisering van het bezit in de 
informele sector van de economie bezit nog 
steeds op zich laat wachten. In het antwoord dat 
de auteur zelf geeft wijst hij de overheden in de 
ontwikkelingslanden als de voornaamste schul
digen aan. Het aanhoudende en zich zelfs nog 
uitbreidende regime van economische informa
liteit vloeit voort uit misvattingen waardoor de 
autoriteiten zich laten leiden en die van admi
nistratieve en politieke onwil getuigen om de 51 
rechtsregels van de formele sector van toepas
sing te verklaren op de bedrijvigheid van de be-' 
volking als geheel. Tegenover het voordeel om 
weinig of geen belasting te hoeven betalen staat 
het veel grotere nadeel dat een enorme hoeveel
heid feitelij k bezit buiten het kapitalistisch cir
cuit blijft, met schadelijke gevolgen voor zowel 
de eigenaars als de nationale economie.

Het raadsel dat we allemaal niet hebben be-
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grepen heeft De Soto voor ons opgelost. Dat zou 
al voldoende moeten zijn om de econoom voor 
zijn vondst dank te betuigen. Maar de erkente
lijkheid die hem zo verdiend toekomt wordt nog i 
groter door het aanbod dat hij heeft gedaan om 
de onverschillige bureaucraten, onwillige legale 
professionals en met blindheid geslagen poli
tieke elites in de Derde Wereld tot de orde te roe
pen en terzijde te staan bij het uitwerken van 
een stapsgewijs proces van kapitalisering. Het is 
een script voor politici en beleidsmakers aan de 
hand waarvan zij de route van legalisering in 
gang kunnen zetten die neerkomt op conversie 
van informeel bezit in formeel kapitaal.

Bij wijze van experiment zette De Soto samen 
met zijn medewerkers een kledingatelier met 
twee naaimachines op in een achterbuurt van 
Lima om de talloze obstakels tegen legalisering 
zelf te ervaren. Nauwgezet hielden zij boek van 
de tijd en de uitgaven die moesten worden be
steed aan het bemachtigen van een officiële ver
gunning voor hun bedrijfje: driehonderd dagen 
en 32 keer het minimum maandloon in een pro
cedure die 728 bureaucratische handelingen 
vergde. Niet verrassend is dan ook de aanbeve
ling dat dit traject naar legaliteit sneller en goed
koper dient te worden afgelegd.

Politiek radicalisme
Wat zijn de gevolgen als de gevestigde orde wei
gert om de handleiding van kapitalisering in 
praktijk te brengen? De Soto wil niet dreigen, 
maar brengt wel in herinnering dat de bitter
heid onder de micro-ondernemers aan de bo
dem van de economie over de legale apartheid 

5 2 groot is. Door nog langer de verwachtingen van 
deze omvangrijke onderklasse te frustreren 
neemt het arsenaal van anti-kapitalistische en 
anti-globaliseringskrachten steeds verder toe. 
Marx sloeg de plank in zoverre mis dat hij niet 
besefte dat de fase van primitieve accumulatie al 
in zijn tijd zo goed als voorbij was en dat bezits
loosheid niet het echte probleem van kapitalis
tische transformatie is.

Het beleid van gedogen dat de officiële in
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stanties in de Derde Wereld tot dusverre hebben 
gevoerd betekent dat zij wel informele bezits
vorming hebben aanvaard, zonder echter het 
onroerend goed en de kleine bedrijven die in de 
steden zijn ontstaan tot reële waarde te brengen 
door het als formeel kapitaal te erkennen. Op 
dezelfde wijze is in vele ontwikkelingslanden de 
landhervorming blijven steken in de uitgifte van 
grond aan arme boeren. Die krijgen geen kans 
de opbrengst van het ontvangen productiemid
del te vergroten omdat de daarbij behorende ei- 
gendomstitels niet worden verleend. Het is een 
staat van uitsluiting die de woede van de slacht
offers opwekt. Niet een horde van bezitsloze 
paupers constitueert in De Soto’s zienswijze la 
classe dangereuse maar kleinbezitters die, uit ver-, 
ontwaardiging over hun extra-legale status, tot 
crimineel gedrag vervallen dan wel zich ontvan
kelijk tonen voor politiek radicalisme.

Het betoog van De Soto heeft ook een aantal po
sitieve kanten die in mijn overwegend kritische 
bespreking niet onvermeld mogen blijven. Zo 
verwerpt de econoom de mening dat de armen 
een parasitaire, onproductieve klasse vormen 
die liever de dag in ledigheid slijten dan hard te 
werken. Al evenmin toont hij zich een aanhan
ger van de gedachte dat armoede een kwestie 
van gezindheid is die tot het cultuurpatroon van 
vele niet-westerse samenlevingen behoort. 
Ondernemingstalenten zijn geenszins gebon
den aan landen die een voorsprong hebben ge
nomen in de ontwikkeling van het kapitalisme. 
Wel komen de eigenschappen die tot verhoging 
van productie en productiviteit leiden pas onder 
gunstige maatschappelijke omstandigheden tot 
volledige ontplooiing. De Soto geeft blijk van 
een sterk geloof in vooruitgang en weigert de el-, 
lende waarin een groot deel van de mensheid in 
de Derde Wereld leeft te aanvaarden als een toe
stand van tekort waarin degenen die dit lot is be
schoren zelf geen verandering zouden willen of

Foto Kochi, India. Specerijen voor export naar 
het buitenland (Henk Braam/Hollandse Hoogte)
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kunnen brengen. Maar met deze opmerkingen 
ben ik al dicht de grens van mijn appreciatie 
voor zijn analyse genaderd.

Alvorens mijn inhoudelijke bezwaren te for
muleren wil ik eerst enkele opmerkingen ma
ken die betrekking hebben op de methodologie 
van het onderzoek en de stijl van het werk dat 
ter discussie staat. Indicatief daarvoor is de ma
nier waarop De Soto zijn modus operandi onder 
woorden brengt.

But no one had any exact idea. Noone even knew 
how to measure what the poor were doing or 
precisely how much they owned. And so my 
colleagues and I decided to put away our books 
and academiejoumals, not to mention our teams 
ofgovemmentstatistics and maps, and visitthe 
real experts on this problem: the poor themselves. 
Once we went into the streets to look around and 
listen, we began stumbling across surprising 
facts. (pp. 66-67)

Eigenhandig brachten zij de informatie bijeen 
die in de literatuur niet is te vinden. Het verhaal 
wordt verteld als een zoektocht naar de sleutel 
van het mysterie — het totale gemis aan docu
mentatie over de omvang van bezit en de non- 
registratie ervan als legaal eigendom — op een 
manier die niet ontbloot is van zelfingenomen
heid. Teneinde deze operatie goed uit te voeren 
had De Soto zich onder meer bekwaamd in de 
antropologische techniek van 'participerende 
observatie’.

Maar van die indringende wijze om gegevens 
te verzamelen in het veld van onderzoek is in het 
boek verder niets terug te vinden. De armen blij- 

54 ven op afstand, als een anonieme massa waar
over de auteur met sympathie schrijft maar die 
hij heel evident niet in hun eigen belevings
wereld heeft ontmoet. De lezer wordt beter geïn
formeerd over de gesprekken die de auteur in de 
loop van zijn studie gevoerd heeft met intellec
tuelen en politieke leiders — waaronder Suhar- 
to’s generaals in Indonesië — dan over zijn veld
werk in de sloppenwijken van de Derde Wereld. 
'After thirteen years, thousands of miles and a

little more grey hair, I had visited just about 
every property-related organization in the ad- 
vanced world’, alleen om er achter te komen dat 
deze legale experts hem eigenlijk niets konden 
vertellen. Er zat niets anders op dan zelf erop uit 
te gaan en vele duizenden dagen te besteden aan 
het meten en tellen van wat nergens in bezits- 
registers was vastgelegd. In het licht van de na
druk waarmee de aanpak wordt gepresenteerd 
is het verrassend te moeten constateren dat het 
boek uitermate vaag blijft over de wijze waarop 
het empirisch onderzoek is verlopen en welke 
problemen zich daarbij hebben voorgedaan.

Van zelfs maar een globale toetsing van de 
uitkomsten aan het inmiddels zeer omvangrijke 
fonds van kennis dat beschikbaar is over het 
ontstaan en de werking van de informele sector 
economie is al evenmin sprake. De Soto beperkt 
zich in zijn referenties aan het werk van anderen 
tot een voornaam gezelschap van oude en nieu
we denkers zoals Plato, Kant, Wittgenstein, 
Foucault en Derrida, om maar enkelen uit een 
langere rij te noemen. Het is evident dat de au
teur het gepast vindt om aan deze geleerden 
zichzelf de maat te nemen. Die aanspraak op ei
gen gewichtigheid is des te opvallender omdat 
The Mystery of Capital in een soort Reader’s Digest 
stijl is geschreven. Als voorbeeld noem ik de 
mededeling dat alle straathandelaren van Mexi
co City met hun negotie naast elkaar geplaatst 
een slang van niet minder dan 210 km lang zou
den vormen. Tot de zelfde categorie van plati
tudes reken ik zijn verhaal over de blaffende 
honden op Bali. Bij een wandeling door de rijst
velden op dit aardse paradijs lukte het hem niet 
na te gaan hoe de grenzen van het grondbezit 
liepen.

But the dogs knew. Every time I crossedfrom one 
farm to another, a differentdog barked. Those 
Indonesian dogs may have been ignorant of 
formal law, but they were positive about which 
assets theirmasters controïled. I told the ministers 
that Indonesian dogs had the basic information 
they needed to set up aformal property System.
(p. 146)
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Door zijn gedachtegoed zo simpel mogelijk uit
een te zetten wil De Soto kennelijk een breed pu
bliek bereiken. Dat valt in hem alleen maar te 
prijzen maar niet wanneer zijn analyse daarmee 
aan overtuigingskracht inboet en oversimplifi- 
catie afbreuk doet aan de zinvolheid van zijn 
argumentatie. Zijn geestverwant MarioVarga 
Llosa die het eerste boek van De Soto nog van 
een prijzend voorwoord voorzag, heeft jaren 
later een kwaadaardig portret van hem geschil
derd waarin hij zijn vroegere bondgenoot rancu
neus noemt, een man met meer ambities dan 
principes, wiens trouw in twijfel moet worden 
getrokken3.

Het gedrag van een prima donna waarover 
Llosa ook rept komt duidelijk naar voren in de 
schrijfstijl waarvan De Soto zich bedient. Om 
misverstand te voorkomen, in mijn oordeel 
speelt het aangename of onaangename karakter 
van de man natuurlijk geen rol. De kritiek die ik 
uit geldt uitsluitend het gebrek aan theoretische 
diepgang en de magere empirische onderbou
wing van zijn voornaamste these. Het betoog 
wordt als een maatschappijwetenschappelijke 
analyse gepresenteerd, maar is veel meer een 
ideologische verklaring bedoeld om het kapita
lisme als de enige weg naar ontwikkeling aan te 
prijzen. ‘As all possible alternatives to capitalism 
have now evaporated, we are finally in a position 
to study Capital dispassionately and carefully’
(p. 11). Die belofte maakt de auteur op geen enke
le wijze waar in zijn boek.

Hoewel De Soto zich laat voorstaan op het ge
bruik van een methode van studie die bedoeld is 
om de onderzoeker dicht bij de onderzochten te 
brengen, blijft zijn blik van bovenaf gericht. Die 
invalshoek is niet zo zeer populistisch als wel 
elitair. Niet alleen door het milieu waarin de eco
noom zich beweegt, maar meer nog door een 
wijze van belichting waarin armoede uit het 
beeld verdwijnt en plaats maakt voor bezit dat 
onder het gewone volk in een veel groter volume 
aanwezig blijkt te zijn dan de machthebbers zich 
ooit hebben gerealiseerd. Geen wonder dat zijn 
boodschap onder andere bij Suharto’s generaals 
erin is gegaan als het woord van de apostel bij de

gelovigen. Het slotdeel van mijn commentaar 
heeft ten doel de sterk vertekende weergave 
door De Soto van de maatschappelijke werkelijk
heid op een aantal essentiële punten recht te zet
ten. Ik doe dat in zes bezwaren.

Het mysterie als fabel
Ten eerste moet de opvatting weersproken wor
den dat de informele sector bestaat als een sepa
raat en gesloten circuit met eigen spelregels. In 
de betekenis die De Soto eraan hecht is het een 
economisch segment dat niet alleen buiten de 
legaliteit staat maar bovendien gekenmerkt 
wordt door een ordening die niet-kapitalistisch 
van aard is. De zienswijze die ik hiertegenover 
wil stellen, is dat de informele sector in haar 
wording en werking slechts te begrijpen valt 
door de lijnen te traceren die naar de formele 
sector lopen. Het is juist dat over de bedrijvig
heid in de lagere echelons van de stedelijke en 
rurale economie weinig feitelijke informatie in 
de statistieken en registers van de overheid aan
getroffen kan worden. Maar zowel de wijze 
waarop bezitsvorming plaatsvindt als ook de 
structurering van de relaties van productie ver
tonen dezelfde kapitalistische eigenschappen 
die ook in de formele sector domineren.

Nog anders geformuleerd, de armoede die 
zich in de informele sector zo nadrukkelijk 
manifesteert, is niet het overblijfsel van een pre- 
kapitalistisch maatschappelijk bestel, maar 
de uitkomst van veranderingsprocessen die 
De Soto tot uitgangspunt voor zijn studie heeft 
gekozen. Overigens is de auteur niet helemaal 
rechtlijnig in zijn opinie dat tussen beide sec
toren een fundamenteel onderscheid bestaat. 5 5
Nadat hij eerst de economische dualiteit als een 
stelsel van apartheid heeft getypeerd, wijst hij 
een aantal bladzijden later erop dat informele 
werkers allerlei goederen leveren aan en dien
sten verrichten voor klanten in de formele sec
tor. Die ogenschijnlijke tegenspraak wordt opge
heven als men bedenkt dat de zwarte meerder
heid ook onder het Zuidafrikaanse apartheids- 
regime nauw verbonden was met de blanke
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minderheid. De wederzijdse betrokkenheid 
kreeg gestalte in een patroon van afhankelijk
heid van het grootste aan het kleinste deel van 
de bevolking. Dat stemt overeen met de wijze 
waarop de informele sector van de economie 
fungeert: niet in afzondering maar in onder
schikking jegens het dominante segment.

Ten tweede wil ik duidelijk afstand nemen van 
de hardnekkig volgehouden mening, ook door 
De Soto vertolkt, dat de informele sector eco
nomie louter op self-employmentberast. In die 
beeldvorming zijn de actoren die zich in dit 
landschap ophouden kleine en zelfstandig ope
rerende ondernemers die voor eigen rekening 
en risico werken en geen anderen dan zichzelf 
in dienst hebben. Voorzover behoefte bestaat 
aan additionele werkkracht wordt die geleverd 
door familieleden van de eigenaar. De informele 
sector is in deze visie een oneindig reservoir van 
één-mans bedrijfjes geleid door wat in essentie 
kleinburgers zijn die hun eigen productiemid
delen creëren en van de opbrengst daarvan een 
bescheiden maar meestal niet-armoedig bestaan 
leiden dat tot verdere bezitsvorming in staat 
stelt.

Het is een uiterst vertekende weergave van 
de werkelijkheid die geen recht doet om te be
ginnen aan het feit dat een hoog percentage van 
informele sector werkers arbeiders zijn die ten 
opzichte van al of niet formele werkgevers in 
een nu eens geregeld, dan weerlos dienstver
band staan. Bovendien, wat voor self-employ- 
ment doorgaat blijkt heel vaak werk te betreffen 
dat in opdracht van anderen wordt uitgevoerd.

5 6 Onder andere in de vorm van contracting en
sub-contracting worden goederen geproduceerd 
en diensten geleverd die niet in tijdloon maar 
stukloon worden betaald. De uitvoerders ervan 
als own-account werkers te beschouwen zou een 
miskenning betekenen van wat zij werkelijk 
zijn: gehuurde arbeidskrachten.

Ten derde, en nauw bij het voorgaande punt aan

sluitend: met de oplossing van zijn mysterie 
heeft De Soto een nieuwe mythe in het leven ge
roepen, namelijk dat de informele sector voor 
het overgrote deel bestaat uit mensen die bezit 
hebben. Zij zijn niet arm in de zin dat het hen 
aan de middelen van bestaan ontbreekt. Im
mers, ‘most of the poor already possess the as
sets they need to make a success of capitalism’
(p. 5). De econoom is kennelijkbij zijnlangduri- 
gefactfinding missie in heel andere stegen en 
sloppen van de Derde Wereld terechtgekomen 
dan waarin ik onderzoek heb verricht. De uit
komsten van mijn veldwerk, gelocaliseerd in 
India en Indonesië, tonen aan dat de bittere ar
moede waarin het gros van hen leeft wel degelijk 
het rechtstreekse uitvloeisel is van gebrek aan 
eigen productiemiddelen en andere vormen van 
bezit gecombineerd met de lage opbrengst die 
zij voor hun arbeid krijgen.

Primitieve accumulatie
Ten vierde. In De Soto’s analyse blijft volledig 
buiten beschouwing dat bezit niet noodzakelij
kerwijze het eigendom hoeft te zijn van degenen 
die het gebruiken om in hun levensonderhoud 
te voorzien. Bebouwde en onbebouwde grond, 
maar ook werktuigen of vervoersmiddelen 
moeten door exploitanten ervan in de informele 
sector vaak gehuurd of gepacht worden. De be
dragen voor het gebruik in rekening gebracht 
leggen beslag op een onevenredig groot deel van 
de verdiensten die ermee worden behaald. Dit 
betekent dat het surplus niet terechtkomt bij de 
eigenlijke producent maar bij de leverancier van 
het productiemiddel. Door aan allerlei afdrach
ten voorbij te gaan die met de ongelijke verde
ling van bezit te maken hebben suggereert De 
Soto dat de toevoeging van waarde die door het 
grote scala van activiteiten aan de bodem van 
de economie ontstaat de armen minder arm 
maakt.

Dat is echter niet de manier waarop het accu
mulatieproces doorgaans tot stand komt. De 
econoom stelt dat wat Marx de primitieve accu
mulatie van kapitaal noemde in de wereld van
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vandaag niet meer voorkomt. Hij doelt daarbij 
op de klassieke verschijning daarvan in de vorm 
van plundering, slavernij en kolonialisme. Ik 
deel zijn optimisme niet want mijn empirische 
bevindingen wijzen uit dat de term primitieve 
accumulatie heel wel toepasselijk is op tal van 
facetten van de informele sector economie. De 
organisatie van deze bedrijvigheid vindt voor 
een niet gering deel plaats met kapitaal dat af
komstig is uit de formele sector en dat met hoge 
winst onder invloed van de lage kosten van ar
beid, niet of slechts voor een klein deel belast, 
daarheen weer terugvloeit.

Steekpenningen
Ten vij fde geeft De Soto een uitleg van een 
trend tot informalisering die slechts ten dele 
juist is. Terecht stelt hij vast dat de expansie van 
de informele sector samenvalt met een gelijk
tijdige contractie van de formele sector. Hij 
schrijft deze contraire dynamiek toe aan de 
hoge kosten die aan legale economische bedrijfs
voering inherent zijn. Zaken doen in legaliteit 
is marginaal; extra-legaliteit is de norm gewor
den.

Hij tekent bij deze uitspraak aan dat het 
ondergronds opereren in informaliteit zeker 
niet kostenvrij is. Met niet-officiële heffingen is 
zo’n 10 tot 15 % van het jaarlijks inkomen ge
moeid. Het zijn steekpenningen die aan auto
riteiten betaald moeten worden om van de nale
ving van tal van geboden en verboden gevrij
waard te blijven. Die toelichting maakt duidelijk 
dat vanuit de formele sector, niet in de laatste 
plaats door personeel in dienst van de overheid, 
j acht wordt gemaakt op de opbrengst van de 
gebrekkig geregistreerde bezigheden in de in
formele economie. Hoger of lager geplaatste 
bureaucraten en zowel prominente als locale 
politici maken van hun publieke functies ge
bruik om hun officiële inkomsten meer of min
der discreet aan te vullen. De veelvormige illega
le praktijken door hen bedreven zijn alleen te 
begrijpen door het benadrukken van de collusie 
die tussen machtige actoren aan beide kanten

van het spectrum van informaliteit en forma
liteit bestaat. Handhaving en zelfs vergroting 
van maatschappelijke segmentering, niet op
heffing daarvan, is in hun wederzij ds belang en 
voordeel.

Ten zesde, de idee dat mensen in de informele 
sector buiten de wet staan is even absurd als de 
omgekeerde stelling dat het bestaan in de for
mele sector voor bescherming garant staat en 
zich niet aan controle door de overheid onttrekt.
De overbrenging van kapitaal naar de verborgen 
kant van de economie is een heel belangrijke 
component van het informaliseringsproces en 
komt voort uit het verlangen van eigenaars om 
in hun vrije, ondernemingsgewijze productie 
niet al te veel hinder te ondervinden van auto
riteiten die hen tot belastingbetaling verplich
ten. Maar een ander belangrijk motief is daar te 
produceren waar de arbeidskosten het laagst 
zijn. Dat is dus in de informele sector van de eco
nomie, waar geen beschermende wetgeving van 
toepassing is en werkers niet de gelegenheid 
krijgen zich aaneen te sluiten voor het voeren 
van collectieve actie. De bewering van De Soto 
dat de eigenaars van formele bedrijven uit wel
begrepen eigenbelang geen andere keuze over- 
blijft dan hun productie uit te besteden aan in
formeel geleide werkplaatsen in de voorsteden 
maakt van hen slachtoffers. In feite zijn zij ech
ter degenen aan wie de uitwassen van het ka
pitalisme verweten kunnen worden, door de 
manier waarop zij zich evenmin om hun fiscale 
verplichtingen bekommeren als om regels voor 
de naleving van een fatsoenlijke arbeidscode.
Door de dichotomie tussen legaal en extra-legaal 5 7 
te laten samenvallen met het onderscheid tus
sen formeel en informeel schept de auteur van 
The Mystery of Capital meer verwarring dan hel
derheid.

Nu het mysterie is opgelost zou het naar de me
ning van De Soto geen moeite moeten kosten 
de door hem aangegeven remedie in praktijk te
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brengen. Werkelijk? De bezwaren die ik heb 
aangevoerd tegen vraagstelling, validisering van 
veronderstellingen, verificatie van het verzamel
de bestand aan gegevens, conclusies en aanbeve
lingen laten zich samenvatten in de constate
ring dat de aandacht van De Soto eenzijdig uit
gaat naar kapitaal onder totale verwaarlozing 
van arbeid. Zijn conclusie dat de vermeerdering 
en spreiding van de westerse welvaart de uit
komst is geweest van een proces van legale be
zitsvorming waarin de hele bevolking heeft ge
deeld, berust op vooringenomenheid in plaats 
van historische kennis van zaken. Arbeid heeft 
in de westerse samenlevingen aan waarde en 
waardigheid gewonnen in een dynamiek die 
zich economisch en politiek vertaalde in een be
teugeling van het kapitalisme. Dit gebeurde

door het onbeperkte winststreven, samen met 
de vrije marktwerking, onder publieke controle 
te brengen en de regeling van allerlei zorgtaken 
aan de overheid toe te vertrouwen. Die omvor
ming leidde tot het ontstaan van een maatschap
pelijke orde gebaseerd op gelijkheid. De strate
gie van kapitalistische ontwikkeling die De Soto 
voorstaat, in zijn woorden ‘the only game in 
town’, komt neer op formalisering van de factor 
kapitaal op een manier die de voortgaande trend 
tot informalisering van het stelsel van arbeids
verhoudingen ongemoeid laat. Wat hij als een 
oplossing aanprij st is dat niet en voortgaan op 
die route zal geen einde maken aan de staat van 
armoede waarin een aanzienlijk deel van de 
wereldbevolking gedwongen wordt te leven.
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Noten

1 Het getal van 1.2 milj ard men
sen in 1998 is gebaseerd op de 
bekende maatstaf van een in
komen van minder dan een dol
lar per hoofd per dag. Zie World 
Development Report 2000- 
2001.

2 Zie bijvoorbeeld De Beus die in 
zijn inleiding op een lezing 
door De Soto in de zomer van

20 o 1 in Amsterdam gegeven 
hem op één lijn stelt met econo
men zoals Amartya Sen, Tinber
gen en Tobin. Het is opvallend 
dat de sociaal-democratische 
strategen van ‘de derde weg’ 
niet minder enthousiast zijn 
over De Soto’s ideeën als het se
lecte gezelschap van rechtse 
economen en politici. Geoff 
Mulgan, de adviseur van Blair 
voor economisch beleid, noemt

de auteur van The Mystery of 
Capital een 'genuinely radical 
thinker’ (zie New Statesman,
4 september 2000).

3 Zie El pezen el agua, 1993.
De uitspraken ontleen ik aan 
de Nederlandse vertaling De vis 
inhetwflter(l994) waarin de 
pagina’s 162-65 aan De Soto’s 
handel en wandel zijn gewijd.
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W O U T E R  BOS

Ik herinner me een fractievergadering vlak na
dat de formatie in 1998 was afgesloten. Plechtig 
maakten we met elkaar de afspraak om zoveel 
mogelijk te spreken over het tweede kabinet- 
Kok in plaats van over Paars 2. Ik geloof niet dat 
de afspraak langer dan een etmaal stand hield. 
Was het toeval dat deze poging om dit kabinet 
iets meer'van ons’ te maken jammerlijk faalde?

Je kunt natuurlijk van alles met zo’n anek
dote, maar misschien vertelt hij iets over het on
gemak dat de PvdA met Paars heeft en had, alsof 
het niet genoeg ‘van ons’ is; en vertelt hij ook iets 
over de kracht van Paars, als concept, als beeld 
voor zowel diegenen die er van hielden als voor 
hen die het haatten.

Die beeldvorming rond paars, als een begrip 
6 o dat kennelijk op een herkenbare en onwrikbare

wijze ergens voor stond is opmerkelijk in het 
licht van de analyses die we terugvinden in het 
Tweeëntwintigste jaarboek voor het democra
tisch socialisme Zevenjaarpaars. Van alle auteurs 
is eigenlijk alleen Jan Peter Balkenende van 
mening dat er zoiets bestaat als een paarse iden-

Over de auteur Wouter Bos is staatssecretaris 
uan Financiën (PudA)

titeit, maar hij zou natuurlijk ook een waardelo
ze oppositieleider zijn als hij zou beweren dat 
het paarse beleid ookbest door het cda zou kun
nen zijn uitgevoerd.

Toch ligt de belangrijkste waarde van het 
Jaarboek in de ontmythologiserende werking 
die de diverse bijdragen in dit verband hebben. 
Zoals de redactie in haar inleiding concluderend 
vast stelt, zijn de paarse kabinetten meer een 
voortzetting van het met het kabinet-Lubbers 1 
begonnen beleid dan een breuk daarmee. En 
misschien is de redactie daarmee nog te beschei
den omdat eigenlijk de hele na-oorlogse Neder
landse politiek een beeld laat zien dat zich beter 
laat beschrijven in termen van continuïteit dan 
in termen van breuken met het verleden. Paars 
is dus vooral heel Nederlands.

Zelfs Hans van Mierlo, zowel in een interview 
aan het eind van het Jaarboek als in een rede bij 
de inontvangstneming van het boek, geeft toe 
dat de voornaamste betekenis van paars wellicht 
niet beleidsinhoudelijk te duiden valt, maar ge
legen is in de herordening van de politieke 
machtsverhoudingen. Het automatisme dat het 
cda altijd in een coalitie is vertegenwoordigd 
bestaat niet meer, het midden is van iedereen en
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moet dus steeds weer veroverd worden. Een on
ontkoombaar gevolg van demografische, socio
logische en dus ook electorale lange termijn 
ontwikkelingen die door diverse auteurs in het 
Jaarboek aangestipt worden. En die vervolgens 
in 1994 bijna noodzakelijkerwijs, voor sommi
gen tegen heug en meug, culmineren in de paar
se coalitie, omdat de verkiezingsuitslag en de 
onverzettelijkheid van sommige politici, met 
name Van Mierlo, weinig alternatieven open lie
ten.

De belofte van paars
Ook grote projecten die, soms door fans, soms 
door critici graag als 'typisch paars’ worden ge
zien, sneuvelen in het licht van deze analyse. Zo 
laat Trappenburg in het Jaarboek zien hoe juist 
het cda in het verleden vaak mede-verantwoor- 
delijk was voor grensverleggende wetgeving 
op immaterieel gebied en veel paarse prestaties 
op dit gebied te zien zijn als sluitstuk van maat
schappelijke ontwikkelingen, waar ook het cda 
in de regering zich niet van had kunnen afwen
den. Ook het beeld dat Van Ewijk schetst van het 
financieel-economisch beleid van paars geeft 
aanleiding te veronderstellen dat de vrijheids
graden voor een andere coalitie om ander beleid 
te voeren wel eens heel beperkt zouden kunnen 
zijn geweest en dat, sterker nog, paars in een he
leboel opzichten juist voortborduurde op het 
werk van eerdere kabinetten. De Kam laat met 
zijn verhaal over de belastinghervorming ten
slotte zien hoe er natuurlijk politieke overwe
gingen ten grondslag lagen aan de stelselherzie
ning — overwegingen ook waar men het naar 
believen eens of oneens mee kon zijn — maar 
ook dat het minstens zo belangrijk was, zo niet 
belangrijker, dat er dwingende internationale 
redenen waren om ons stelsel op te schonen en 
er veel geld in de vorm van lastenverlichting be
schikbaar was om dat te doen; het is ook hier de 
vraag of een andere coalitie op hoofdlijnen een 
wezenlijk andere richting zou hebben gekozen.

Ook andere zoektochten in het Jaarboek naar 
De Paarse Identiteit lopen op vergelijkbare wijze

vast. Zo analyseert In ’t Veld in hoeverre paars 
staat voor een eigen sturingsconceptie (ant
woord: neen) en Van der Veen in hoeverre paars 
erin geslaagd is een eigen stempel te zetten 
op de herziening van de verzorgingsstaat (ant
woord: neen).

Er is echter één beschrijving van Typisch 
Paars die in het Jaarboek niet onder de loep 
wordt genomen, maar in het forumdebat naar 
aanleiding van de presentatie van het Jaarboek 
wel aan de orde kwam. Frank De Grave roemde 
daar de daadkracht van paars en verwees niet 
alleen naar de goede sfeer in de coalitie en een 

I ‘afspraak is afspraak’-houding onder de betrok- 
! ken bewindspersonen, maar ook naar het feit 

dat onder paars de compromissen die in elke 
coalitie onvermij delijlc moeten worden gesloten 
een minder waterig karakter hadden dan onder 
coalities met het cda. Michiel Zonneveld be
schreef dit in Vrij Nederland van 22 december 
2001 onder de kop ‘Ruilen als paarse succesfor
mule’ als volgt: ‘Nog belangrijker voor de cohesie 
van Paars was natuurlijk de ongekende econo
mische groei. Daardoor was het mogelijk de 
politieke verschillen af te kopen (...) Paars koos 
in plaats van het compromis voor de ruil (...) Zo 
werd elke partij zijn overwinning gegund.’

Het lijkt mij een valide analyse, zij het dat de 
situatie van ongekende economische groei en de 
daarmee ontstane mogelijkheid om ruil te 'sme
ren’ met lastenverlichting en uitgaven-intensi- 
vering namurlijk op zijn minst ten dele een exo
geen (en dus niet met specifiek Paars verband 
houdend) karakter heeft; in die zin had elke coa
litie daarvan kunnen profiteren.

Overigens staan De Grave en Zonneveld niet 
alleen in hun analyse. OokAdri Duivesteijn 61
heeft, ondermeer in s &d , aangegeven de politie
ke ruil te zien als typisch paars fenomeen. Maar 
waar De Grave en Zonneveld waarderend spre
ken over deze manier van besluitvorming meent 
Duivesteijn juist dat het de dood in de pot is, om
dat elk zicht op een gemeenschappelijke concep
tie, op identiteit, verdwijnt. Die conclusie heb 
ik altijd merkwaardig gevonden al is het maar 

i omdat ik het een overschatting vond van de ge-
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meenschappelijkheid die met andere partners 
(Duivesteijn noemt in het algemeen cda en g l) 
gevonden zou kunnen worden.

Het is jammer dat aan dit fenomeen geen 
aparte analyse is gewijd. Want het raakt mijns 
inziens wel degelijk de kern van de zaak. Na
tuurlijk had Wim Kok gelijk toen hij zei dat zijn 
kabinet een ‘gewoon kabinet’ was. En de analyses 
in het Jaarboek onderstrepen dat nog eens door 
te laten zien dat meer dan het product van een 
gemeenschappelijke beleidsoriëntatie, paars de 
resultante was van een verkiezingsuitslag die 
weinig andere mogelijkheden open liet, een lo
gisch voortvloeisel van demografische, sociolo
gische en electorale ontwikkelingen die zich al 
veel langer voor deden en een eerste manifesta
tie van de slag om het midden die een constante 
zal zijn in de politiek van de komende decennia. 
Alle Nederlandse kabinetten zijn in die zin al 
snel ‘gewone kabinetten’.

De keerzijde van deze analyse is echter dat zij 
in hoge mate theoretisch is. De analyse brengt 
immers met zich mee, en het Jaarboek bevestigt 
dat voor de afgelopen 8 jaar, dat bij bijna elke 
coalitie geconstateerd kan worden dat de oppo
sitie, indien opgenomen in een coalitie, het be
leid ook had kunnen voeren. Maar zouden ze 
dat ook echt gedaan hebben?

Een voorbeeld, vvd, d66 en PvdA vonden 
elkaar op de noodzaak tot het saneren van de 
overheidsfinanciën gekoppeld aan een goed 
sociaal beleid van werkgelegenheidsbevorde- 
ring, armoedebestrijding, inkomensbeleid. 
Hadden vvd en cda dat ook gekund? Ik vraag 
het me af. De verleiding zou voor de PvdA in de 
oppositie immers heel groot zijn geweest om 

6 2 afstand te nemen van de harde kanten van dit
beleid en het is de vraag of het cda het zich dan 
in de coalitie electoraal zou hebben kunnen 
veroorloven de poot stijf te houden; de praktijk 
van cd a-vvd -kabinetten wij st daar in ieder ge
val niet op.

Maar omgekeerd geldt hetzelfde, want het is 
ook de vraag of een PvdA-CDA-coalitie ditbeleid 
had kunnen voeren. Dan zou immers de neiging 
voor het cda om naar rechts te hangen en elec

toraal met de oppositionele vvd te concurreren 
zeergroot zijn geweest.

Het voorbeeld laat mijns inziens het gelijk 
van Van Mierlo nog eens zien, en in het Jaarboek 
beschrijft Rosenthal het in andere bewoordin
gen ook. De waarde, de vernieuwing, van paars 
zat hem in het doorbreken van de traditionele 
machtsverhoudingen. Die doorbraak schiep 
nieuwe mogelijkheden. De uitsluiting van het 
cda bracht met zich mee dat er ruimte ontstond 
voor radicale keuzen (en acht jaar geleden was 
sanering van de overheidsfinanciën in combina
tie met werk, werk, werk een radicale keuze!). 
Een coalitie met het cda zou nooit tot dat type 
keuzes in staat zijn geweest, omdat zij als traditi
onele middenpartij zich altijd verleid zou voelen 
door een grote oppositionele partij ter linker- of 
rechterzijde. Die grote oppositionele partij ter 
linker- of rechterzijde ontbrak voor PvdA en vvd 
tijdens de paarse kabinetten, en het cda wist 
daar geen nieuw, de coalitie destabiliserend, pro
fiel tegenover te zetten.

PvdA, vvd en in mindere mate d 6 6 creëerden 
hiermee hun ruimte voor radicale oplossingen; 
de ruil waar De Grave, Zonneveld en Duivesteijn 
op doelen creëerde de potentie van een groot 
draagvlak. Deze mogelijkheid tot radicaliteit in 
combinatie met een groot draagvlak, ontstaan 
door de overbrugging van traditionele links- 
rechts-scheidslijnen, blij ft wat mij betreft de 
grote belofte van paars. Een belofte ook die he
laas op een heleboel punten niet is ingelost.

Kan het nog? Is paars klaar of zit er nog wat in 
het vat? Daarover bevat Leven na Paars?, een bun
del artikelen onder redactie van Jet Bussemaker 
en Rick van Der Ploeg, een aantal interessante 
bijdragen.

De Derde \Neg
‘Leven na Paars ?’ wordt door Bussemaker en Van 
der Ploeg zelf omschreven als een ‘verkenning 
van de relatie tussen sociaal-democratie, paars 
en de derde weg’. Hun inleiding over dat thema 
heeft als kop meegekregen Rood in Paars: visie op 
een links-radicale politiek (een verkorte voorpubli-
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catie in Vrij Nederland kreeg overigens als kop 
mee Kan het een tikkeltje roder?). Het essay leest als 
een geloofsbelijdenis waarin beide auteurs snel 
en helder neerzetten hoe het wel degelijk moge
lijk is oog te hebben voor processen van liberali
sering en individualisering, deze ook te waarde
ren, maar dat het daarmee gepaard gaande 
mens- en maatschappijbeeld incompleet blijft 
indien deze niet vergezeld gaan van concepties 
als afhankelijkheid en sociale gebondenheid. 
Waarna zij zich de vraag stellen of de Derde Weg 
de politieke filosofie biedt die deze samenhang 
onderkent om vervolgens al vroeg in het betoog 
te concluderen dat the Third Way in het gepolari
seerde Britse politieke spectrum vernieuwend 
was, maar Nederlanders via poldermodel en 
paars eigenlijk al jaren gewend zijn aan de derde 
weg, het zoeken naar nieuwe wegen tussen tra
ditioneel links en rechts door.

En net zoals paars niet rood is, wijzen de au
teurs een gelijkstelling van de derde weg met so- 
ciaal-democratische politiek af. Daar is de derde 
weg veelal ook te Angelsaksisch en op onderde
len te conservatief voor ingekleurd. Waarna de 
grote boodschap voorbij komt: ‘De PvdA moet 
juist het radicale midden durven uitvinden: het 
midden van een herkenbare links-realistische 
agenda. Het gaat om een "radicale” politiek, om
dat bestaand overheidsbeleid en gevestigd socia
listisch denken ter discussie worden gesteld. De 
hamvraag is hoe traditionele sociaal-democrati- 
sche doelstellingen kunnen worden gerealiseerd 
in een tijdperk van toenemende globalisering, 
infocratisering en individualisering en in een 
samenleving met mondige burgers en organi
saties.’ Ik heb deze zin nu minstens tien keer 
gelezen en begrijp hem nog steeds niet. Al de 
goede huzz-words natuurlijk, maar wat er nou 
radicaal en midden is aan die hamvraag begrijp 
ik nog steeds niet.

Een links-radicale agenda 
Gelukkig maken Bussemaker en Van der Ploeg 
zelf een begin met het uitwerken van al die 
mooie woorden. Zij doen dat aan de hand van zes

hoofdpunten in een agenda van links-radicale 
politiek waar met enige moeite alle bijdragen in 
de bundel onder zijn te scharen: 1. Mobiliseer 
krachten in de samenleving en ga allianties aan;
2. geef solidariteit opnieuw vorm, nationaal, 
mondiaal en tussen generaties; 3. zorg dat men
sen toegerust zijn voor het hele leven; 4. moder
nisering van de publieke sector: doelmatiger en 
doeltreffender; 5. spijkerharde garanties voor 
een sterke en rechtvaardige economie; 6. hand
haaf regels en verbeter de bescherming van bur
gers.

Een pracht agenda, een pracht program. En 
in de bundel staat een aantal inspirerende bij
dragen van bekende en minder bekende auteurs, 
van PvdA’ers en niet-PvdA’ers, met zowel beken
de stokpaardjes als nieuwe gedachten. Zeer nut
tige en interessante literatuur voor beleidsma
kers, wetenschappers, regeerakkoord-onderhan- 
delaars, journalisten en iedereen met een beetje 
politieke interesse. Een interessante bundeling 
ook omdat niet alle auteurs zich zo makkelijk in 
het malletje van Bussemaker en Van der Ploeg 
laten persen. Zo pleiten Van Kersbergen en Not- 
telman voor een onvoorwaardelijke bekering 
van sociaal-democraten tot de derde weg, waar 
Bussemaker en Van der Ploeg juist trachten een 
onderscheid aan te brengen tussen de derde weg 
en de sociaal-democratie. En dat Van Waarden 
de veiling van u m t s - en radiofrequenties, in een 
verhaal dat eerder conservatief dan radicaal is, 
beschrijft als ‘een geniepige en ondoorzichtige 
vorm van belastingheffing’ zal redacteur Van der 
Ploeg ook niet helemaal koud hebben gelaten. En 
het betoog van De Beer die weer eens de ruimte 
krijgt om te vertellen dat betaalde arbeid ook 
niet alles is en dat het weer tijd wordt voor tradi- 6 3
tionele inkomenspolitiek, levert ook de nodige 
spanningen op met een aantal hoofdpunten van 
de links-realistische agenda zoals die in andere 
bijdragen wordt uitgewerkt. En dan heb ikhet 
nog niet gehad over In ’t Veld’s eigenzinnige 
pleidooi voor eigen bijdragen en andere onder
wijshervormingen (beginzin: ‘de verstikkende 
walm van de paarse zelfbewieroking zal ooit op
trekken.’). Kortom: neveradull moment.

s S / d  1 | 2 0 0 2



B O E K E N  W outer Bos bespreekt Zeuenjaar paars en Leuen na Paars?

Overigens zijn Van Kersbergen en Nottelman 
de enigen die expliciet paars en de derde weg tot 
onderwerp van hun beschouwing kiezen. De 
andere bijdragen zijn los van coalitie- en strate- 
gievragen te zien als geïsoleerde beschouwingen 
over relevante en complexe beleidsvraagstuk
ken. Verbindend element daarbij is wel dat ei
genlijk alle auteurs proberen, net zoals dat bin
nen paars en de derde weg wordt geprobeerd 
maar dan radicaler, een brug te slaan tussen link
se doelen en rechtse instrumenten, oude waar
den en nieuwe ontwikkelingen. En dus gaat het 
vaak over nieuwe evenwichten tussen markt en 
overheid, individu en gemeenschap, rechten en 
plichten, vrijheid en verantwoordelijkheid.

De interessantste bij dragen (In ’t Veld, Herf- 
kens en Van Ojik, Plasterk) worden gevormd 
door die verhalen die zichtbaar en helder ver
trekken vanuit waarden waar de sociaal-demo- 
cratische beweging van doortrokken is, maar te
gelijk op heel andere beleidsmatige keuzen uit 
komen dan diezelfde beweging gewend is. Daar
in schuilt ook de radicaliteit van de ideeën. En 
daar komt ook het debat mee binnen omdat 
vreemd genoeg politieke partijen (kijk naar 
congressen en verkiezingsprogramma’s) een 
enorme fixatie hebben op middelen en instru
menten, meer dan op doelen. De lakmoesproef 
voor de ware sociaal-democraat wordt zelden 
opgehangen aan zijn goede bedoelingen maar 
altij d aan het middel dat hij daartoe inzet; laat 
dus heel weinig ruimte voor nieuwe en oncon
ventionele middelen en is dus eigenlijk heel 
conservatief.

Ik heb me vaak afgevraagd waar dat mee te 
maken heeft en ik vermoed dat het verenigings- 

64 karaktervan politieke partijen en de daaruitre- 
sulterende behoefte van leden om zo concreet 
mogelijk invloed uit te oefenen de belangrijkste 
reden is. Een kader dat haar politieke leiders 
slechts doelen mee geeft en verder vooral veel 
vertrouwen om zelfde middelen te kiezen, is be
trekkelijk zeldzaam. Als deze gedachte juist is 
dan zou dat dus ook kunnen betekenen dat er 
een aanzienlijke spanning bestaat tussen het 
traditionele verenigingskarakter van een leden

partij en het vermogen van diezelfde partij radi
caal en vernieuwend te zijn.

Bussemalcer en Van der Ploeg geven in hun 
inleiding aan veel te zien in het ‘radicale mid
den’ als nieuwe richting voor het sociaal-demo- 
cratisch denken. Dat ben ik met ze eens en het is 
een verdienste van de redacteuren en auteurs 
dat met name het begrip ‘radicaal’ in de bundel 
op een heldere en aansprekende wijze wordt 
neergezet: radicaal in ambitie, in analyse en in 
het vermogen nieuwe antwoorden te verbinden 
aan oude waarden. Wat er nou precies met ‘mid
den’ wordt bedoeld blijft evenwel nogal ondui
delijk. Dat deed Ad Melkert gelukkig beter bij de 
rede die hij uitsprak bij de inontvangstneming 
van het boelc, op een manier die overigens ge
heel consistent was met hoe hij daar al eens eer
der over had geschreven, bv. enkele jaren terug 
in s&b . Bij het radicale midden 'gaat het om de 
bereidheid tot ingrijpende maatschappelijke 
vernieuwing in combinatie met het verwerven 
van een breed draagvlak voor verandering’. En 
voor dat brede draagvlak kan tegenwoordig geen 
politieke partij meer om het midden heen.

Het begrip ‘radicaal midden’ vormt daarmee 
een belangrijk concept om de Nederlandse poli
tiek te ordenen. In het sociologische midden 
zijn immers alle grote partijen noodzakelijker
wijze geïnteresseerd. Maar waar het cda tradi
tioneel op het sociologische én het politieke 
midden is gefixeerd, hebben zowel PvdA als w d  
potentieel altijd de bagage gehad om het socio
logische midden aan te spreken met politiek 
radicale ideeën.

Het is dat vermogen om radicaliteit met een 
groot draagvlak te combineren waardoor paars 
nog steeds beloften met zich mee draagt, juist 
ook voor een Partij van de Arbeid die in een zelf
de richting haar vernieuwing zoekt. Maar belof
ten verschralen als ze niet worden ingelost; radi
caliteit wordt leeg en draagvlak verkruimelt; 
daar laat het Jaarboek genoeg voorbeelden van 
zien. Een vertwijfeling die kennelijk ook voor de 
redacteuren van Leven na Paars1 op de loer lag. 
Het verhaal wil dat de laatste redactionele toe
voeging het vraagteken achter de titel betrof.
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i. Van der Zwan vs. Von der Dunk

In zijn bijdrage'The West and the Rest. Over de ongelijkwaardigheid van culturen' 

(s &t d , 9,2001) betoogt de historicus Thomas von der Dunk datverwesterlijking, ' 

waarmee hij vooral op de Verlichtingsidealen doelt, een voorwaarde is voor 

beschaving en welvaart in niet-westerse landen. De econoom Arie van der Zwan 

formuleert enkele bezwaren tegen deze voorstelling van zaken. Met name wijst hij 

op het risico van westerse zelfgenoegzaamheid.

Het gevaar van westerse 
zelfgenoegzaamheid
A R I E  V A N  D E R  Z W A N

Het bezwaar tegen het betoog van Thomas von 
der Dunk is dat het zoveel kanten tegelijk uit
gaat. Kanten die stuk voor stuk voor weerlegging 
vatbaar zijn en bovendien onderling moeilijk 
verenigbaar zijn. De hoofdlijn van het betoog 
luidt dat de westerse welvaart een produkt 
van de westerse cultuur en samenlevingsvorm 
is waaruit zou volgen dat voor het bereiken 
van een vergelijkbaar welvaartsniveau in andere 
delen van de wereld verwesterlijking een voor
waarde is.

Die stelling is een inversie van het historisch 
materialisme: niet de onderbouw bepaalt de 
bovenbouw, zoals Marx beweerde, maar anders
om. De moeilijkheid van deze stelling, evenals 
die van Marx, is dat de causaliteit ervan niet aan-

Over de auteurs Arie van der Zwan is econoom en 
buitengewoon hoogleraar Management en 
Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Uniuersiteit. 
Thomas uon der Dunk is als cultuurhistoricus 
uerbonden aan de Uniuersiteit Leiden.

toonbaar is. De ontwikkeling van welvaart en 
cultuur resp. samenlevingsvorm zijn historisch 
hand in hand gegaan. Welke in deze de oorzaak 
is en wat het gevolg valt hieruit moeilijk af te 
leiden. Maar zelfs indien dit wel het geval zou 
zijn, kan hieruit nog niet geconcludeerd worden 
dat die oorzaak-gevolg relatie onder alle omstan
digheden opgaat. Dat wil zeggen dat verwester
lijking leidt tot welvaart onafhankelijk van het 
niveau van de economische ontwikkeling en on
geacht de cultuur en de samenlevingsvorm van 
de maatschappij waarin verwesterlijking geprak
tiseerd wordt.

Ook historici die als oorzaak van de westerse 
suprematie wijzen op het uniek geachte indivi
dualisme zijn er doorgaans van overtuigd dat de 
grondslag voor de bloei van Europa is gelegd op 
het moment dat de agrarische produktie per 
hoofd van de bevolking begon uit te rijzen boven 6 5
het bestaansminimum. Hierdoor werd ruimte 
voor investeringen gecreëerd, die de basisvoor
waarde vormen voor technologische en sociaal- 
economische vooruitgang. Die omstandigheid 
— daarover bestaat overeenstemming — is me
de te danken aan het gematigde klimaat in Euro
pa dat hogere agrarische opbrengsten heeft be
gunstigd.

Hoezeer het recept van verwesterlijking in
dien aan de basisvoorwaarden voor een ‘take off’
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niet voldaan is, tot bankroet van een maatschap
pij kan leiden hebben nogal wat derde-wereld 
landen laten zien, de Moslim-wereld voorop.

Het eerste land dat dit beleidsrecept op ruime 
schaal heeft toegepast is Turkije onder Kemal 
Atatürk geweest. Het kan niet ontkend worden 
dat Atatürk er met enig succes in geslaagd is 
westerse instituties in Turkije in te voeren en 
onderdelen van de economie, waaronder het 
bankwezen, op westerse leest te schoeien. Het 
gevolg ervan is geweest dat zich een bovenlaag 
en stedelijke middenklasse van westerse snit 
hebben gevormd. Maar hun welvaart en levens
wijze werden slechts mogelijk gemaakt door uit
buiting van de massa van de bevolking.

In dejaren zestig diende zich in Turkije een 
nieuwe generatie van in de vs en Europa opge
leide technocraten aan die zich met steun van 
het leger ten doel stelde ook de massa in de wel
vaartsontwikkeling te betrekken door een meer 
geplande economische ontwikkeling.

Het niet beoogde noch voorziene gevolg er
van was een ‘backlash’. In gang gezet en geleid 
door de traditionele religieuze kaders die de plat
telandsbevolking in hun greep hadden en de 
penetratie van moderniteit in hun invloedssfeer 
fel bestreden hebben. Het meest verrassende en 
paradoxale fenomeen van deze backlash is de 
aantrekkingskracht die van het herlevende 
Moslim-fundamentalisme op goed opgeleide 
jongeren bleek uit te gaan.

Het waren ook de meer ontwikkelde Moslim
landen zoals Turkije, Egypte en Iran waar het 
fundamentalisme als eerste voet aan de grond 
kreeg. Het afleggen van hun religieuze en cultu- 

6 6 rele identiteit waarop verwesterlijking wel moet
uitdraaien, is voor velen in die landen een te ho
ge prijs gebleken. Een weg die men kennelijk 
niet bereid is te gaan ondanks het feit dat het 
fundamentalisme de Moslim-wereld geen ont
wikkelingsperspectief te bieden heeft. Het heeft 
zich vast gebeten in een fanatiek anti-westers 
sentiment. Waar het tot de macht doorgedron
gen is, heeft het hopeloos gefaald.

Over de aanpak die de Moslim-wereld uit de 
impasse zou kunnen bevrijden, vallen moeilijk

harde uitspraken te doen. Het meest valt te ver
wachten van initiatieven om binnen de Moslim
wereld een eigen Verlichting en hierop gerichte 
samenlevingsvorm op gang te brengen die so- 
ciaal-economische bloei weten te verenigen met 
de religieuze en culturele identiteit. Het leveren 
van prestaties op eigen kracht zal ruimte schep
pen om prestaties van anderen meer naar 
waarde te schatten.

Dat die aanpak betere aanknopingspunten 
voor een evenwichtiger ontwikkeling biedt, 
laten de Aziatische landen zien. Die hebben wel 
de westerse technologie en know how over
genomen maar die in hun eigen religieuze en 
culturele context geplaatst.

De tweede lijn in het verhaal van Von der Dunk 
omvat een fundamentele kritiek gericht op de
zelfde cultuur en maatschappij die daarvoor nog 
als toonbeelden aan de rest van de wereld wer
den voorgehouden. In dit verband neemt hij uit
eenlopende verschijnselen op de korrel: de aar
zeling om de eigen waarden en normen serieus 
te nemen; de lankmoedige houding ten opzichte 
van de grondbeginselen van de westerse bescha
ving; de verhaspeling van vrijheid met vrijhan
del, de gesel van de financiën; het voorop stellen 
van puur economische criteria in de internatio
nale politiek; de verloochening van westerse 
waarden in de contacten met de niet-westerse 
wereld.

Die kritiek gaat zover dat de vraag gesteld kan 
worden of de suprematie van de westerse wereld 
in de ogen van Von der Dunk nu in feite niet 
berust op eigenbelang en een hierop gerichte 
machtspolitiek? De unieke waarden die het 
westen een moreel leiderschap in de wereld zou 
moeten bezorgen, zijn hier ver te zoeken. Valt 
uit het betoog van Von der Dunk op dit vlak niet 
af te leiden, een standpunt waarin hij niet alleen 
zou staan, dat alle culturen in de wereld onder 
druk zijn komen te staan van globalisering die 
werkt in de richting van vervlakking en gelijk
schakeling waarop in de verschillende delen van 
de wereld uiteenlopend wordt gereageerd?
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Zouden de kansen op verlichting in andere 
delen van de wereld niet verbeterd worden in
dien het westen zijn eigen waarden meer serieus 
zou nemen en economische belangen resp. sta- 
bliteit (lees: ‘ongestoord te kunnen genieten van 
onze welvaart’) minder voorrang zou geven? Die 
houding zou in de wereld meer respect afdwin
gen alsook ons invoelingsvermogen vergroten 
voor wat anderen beweegt die zich op waarden 
oriënteren.

De derde lijn in hetbetoog die erbij Von der 
Dunk overigens bekaaid afkomt, betreft de rol 
van de godsdienst als cultuurvernieuwde factor. 
Om zijn argument kracht bij te zetten dat de 
westerse maatschappij haar echte doorbraak 
pas beleefd heeft nadat het juk van het geloof in 
een goddelijke waarheid en hieruit afgeleid nor
men- en waardenstelsel was afgeschud, moet 
Von der Dunk een loopje met de geschiedenis 
nemen. Wat hem in het geloof als cultuurver
nieuwde factor het meest tegenstaat is de preten
tie van gelovigen krachtens een hogere morele 
orde te spreken. Hierop valt weliswaar weinig af 
te dingen, maar komt zijn eigen betoog hier niet 
ook op neer? Plaatst hij het westen dan niet op 
een voetstuk, niet van religieuze maar seculiere 
huize?

‘Wie serieus de gelijkwaardigheid van mensen 
op mondiaal niveau nastreeft, kan niet gelijker
tijd de gelijkwaardigheid van menselijke cul
turen aanhangen’, zo betoogt Von der Dunk 
immers aan het slot van zijn bijdrage. Die stel
ling miskent het historisch gegeven dat opeen
volgende beschavingen die tot dominantie 
gekomen zijn vele delen van de wereld bestre
ken hebben, terwijl ze ook veel van elkaar heb
ben overgenomen. In de beschavingsgeschiede
nis is veeleer een doorlopende lijn te ontwaren 
waarin nieuwe combinaties elkaar opvolgen.
De westerse beschaving zou nooit zo’n hoge 
vlucht genomen hebben zonder de bereidheid 
tot openheid voor invloeden van buitenaf en res
pect voor wat in grote beschavingen voor ons ge
presteerd is.

Het grootste gevaar van een beschaving is 
zelfgenoegzaamheid. Die houding staat boven
dien haaks op wat Von der Dunk als de unieke 
waarden van onze beschaving aanmerkt. Wie 
die waarden ernstig neemt heeft er geen behoef
te aan die te laten ondergaan in een multicultu
rele ratjetoe, dat zij Von der Dunk toegegeven, 
maar evenmin om er de eigen suprematie op te 
baseren.

De reactie van Arie van der Zwan is de opmerke
lijkste die ik ooit op een artikel heb gehad. Of
schoon bedoeld als een tegenbetoog, vormt zijn 
repliek in hoofdzaak namelijk juist een aardige
— zij het hooguit wat selectieve — samenvatting 
van hetgeen ik in mijn stuk en enige andere op
stellen in s & d heb beweerd.

Van der Zwans eerste vermeende tegenwer
ping, dat geforceerde verwesterlijking met name 
in de islamitische wereld tot maatschappelijke 
ontwrichting leidt, kan ik volledig onderschrij
ven. Ik heb dat dan ook reeds in mijn gewraakte 
artikel gedaan op p. 393 (eerste alinea van de eer
ste kolom), alsmede specifiek over Turkije in 
s & d , 12,1997 (alsmede in de Internationale Spec
tator 54 (2000) no. 3). De weerstand die dit, als 
inbreuk op de eigen identiteit, onvermijdelijk 
bij de betrokkenen oproept, zodat dit proces tijd 
nodig heeft, is precies ook het probleem dat ik 
eveneens in het parallelartikel in s StD, 3,2000 67
— waarnaar ik in de eerste regels verwijs — 
signaleer (zie p. 129, laatste alinea eerste kolom; 
p. 123, eerste kolom).

Noch daar, noch hier, heb ik overigens gespro
ken van de noodzaak van niet-Europeanen om 
pakweg ons poldermodel te copiëren. Het begrip 
‘verwesterlijking’ staat steeds voor het doorbre
ken van traditionele, religieus gelegitimeerde 
denkpatronen en structuren, en het creëren van 
ruimdenkendheid als basis voor eigen prestaties.

Dank voor uw bijval!
T H O M A S  V O N  D E R  D U N K
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De succesvolle Oostaziarische landen hebben 
dan ook meer gedaan dan alleen maar het 'op
pervlakkig’ overnemen van know-how en tech
nologie. Hun manier van samenleven is even
eens veranderd.

Van der Zwans tweede vermeende tegenwer
ping betreft de suprematie van het Westen.
Ik heb zeer duidelijk een onderscheid gemaakt 
(zie met name p. 3 9 5, tweede kolom direct boven 
het tussenkopje) tussen de westerse waarden als 
zodanig, en het feit dat wij er ons op grond van 
economisch korte termijnbelang niet aan hou
den. En inderdaad: wat zich intern bij ons als 
westerse beschaving voordoet (en er op grond 
van de westerse waarden voor zorgt dat wij wel
varender zijn dan de rest), vertaalt zich naar bui
ten toe vooral als westerse belangen, en dat doet 
aan de geloofwaardigheid van het moreel leider
schap van het Westen inderdaad veel af. En dat 
staat er ook allemaal precies (zie voor dat laatste 
met name p. 397, tweede alinea eerste kolom).

Van der Zwans derde vermeende tegenwerping 
behelst dat ik tegenover de door mij afgewezen 
hogere morele orde van de traditionele gods
diensten een even absolute eigen morele orde 
plaats. Het wezenlijke verschil is echter, dat die 
laatste nu juist niet absoluut en onbeweeglijk is, 
en dat haar suprematie niet in concrete, van ‘bo
ven’ aangereikte religieuze wetsteksten wordt 
gezocht, maar integendeel berust op het veel 
abstractere vrijheidsbeginsel, gerelateerd aan 
het besef van principiële veranderbaarheid en 
grotere tolerantie voor het afwijkende. Men kan 

6 8 wel fundamentalist zijn in een vrij land, maar
niet vrij in een fundamentalistisch. Inderdaad:

zonder de bereidheid tot openheid, dus tot ver
andering (zie p. 392; en s &d, 3,2000, p. 128-129), 
zou de westerse beschaving niet zo’n hoge vlucht 
genomen hebben. Haar zelfgenoegzaamheid 
ontleent zij daarmee dan ook niet zozeer aan 
de specifieke huidige uitkomst van maatschap
pelijke ontwikkelingen, maar aan het vermogen 
die uitkomst als tijdgebonden te relativeren, zo
dat zij ook flexibeler op gewijzigde omstandig
heden kan reageren en veel minder afhoudend 
staat tegenover beïnvloeding door nieuwe vor
men en gedachten van buitenaf.

Op één punt zal de historicus uiteraard het 
tegendeel blijven van de econoom: voor de laat
ste zijn de 'bewijzen’ van de eerste nooit afdoen
de. Dat gaat ook op voor het causaliteitsverband 
tussen welvaart en westerse samenlevingsvorm 
— Marx versus Hegel, om het even puntig te 
stellen.

Uiteraard is hier sprake van een voortdurende 
wisselwerking, maar daarbij speelt méér een rol 
dan alleen een tabelmatig aanwijsbare verho
ging van het agrarische brutonationaalproduct. 
Strikt bewijsbaar in bèta-wetenschappelijke zin 
is de door mij gelegde relatie natuurlijk niet, 
maar zij valt met een analyse van de relevante 
mentale en maatschappelijke factoren wel aan
nemelijk te maken. Meer kan men met een stu
die van het verleden ook niet beogen, en in de 
geschiedsvorsing houdt een verklaring derhalve 
stand tot de formulering van een plausibeler 
alternatief. Van der Zwan komt daarmee niet.
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2. Molenaar vs. Trappenburg

Bob Molenaar reageert op de column van Mar go Trappenburg uit s & d  ( 1 0 ,2 0 0 1 )  

waarin zij zich hardop afvroeg of een restrictief Europees toelatingsbeleid, anders 

dan een nationaal restrictiefbeleid, wel moreel te verdedigen valt.

Absurd
B O B  M O L E N A A R

De opening van het laatste oktobernummer van 
s& d loog er niet om: een 'nare bijsmaak’ heeft 
Margo Trappenburg als zij hoort praten over 
een Europees asielbeleid. Hier in Nederland — 
maar net zo goed in Denemarken of Zweden —, 
mogen wij best proberen om elke vreemdeling 
te weren uit ons lief luilekkerlandje. De verzor
gingsstaat mag immers niet in gevaar komen. 
Maar een Europees beleid, stel je voor. Dat 
Europa is immers... Dan volgt alles wat lelijk is: 
geen democratie, geen politieke gemeenschap, 
geen verzorgingsstaat, alleen uit op economisch 
eigenbelang. Gelukzoekers vinden dus een 
Nederlands ‘neen’ nog wel leuk, een Europees 
‘neen’ maakt ze boos.

Zo’n absurd verhaal kun je alleen schrijven 
als je niets van Europa weet — ofwiltweten.
En als je  niet weet — ofwiltweten — wat het 
asielzoekersprobleem nu eigenlijk is. Of mis
schien wel, gelet op dat woord ‘gelukzoeker’? 
Asielzoekers kloppen aan de deur met het ver
haal dat zij politieke vluchtelingen zijn, ‘asiel’ 
zoeken in de zin van de internationale vluchte
lingenverdragen. Die verdragen verplichten ons, 
en al onze buren, om uit te zoeken of wie aan
klopt ook echt vervolgd wordt. Dan mag hij of zij 
binnen en heeft tal van rechten. De werkelijk-

Over de auteurs Bob Molenaar is oud-aduiseur
UNHCR Inzake opvang in gemeenten en regio’s.
Margo Trappenburg is redacteur uan S&D.

heid is dat slechts een heel klein deel van wie 
asiel zoekt ook echt vervolgd is en op dat asiel 
rechtheeft. De overgrote meerderheid, ja inder
daad, zoekt geluk, een beter bestaan dan in eigen 
land mogelijk is. En vaak hebben zij uit hun ar
moede nog heel wat betaald aan gewetenloze 
criminelen om zover te komen dat zij hier, of 
elders, kunnen aankloppen. Wij zijn dus ver
plicht om dat uit te zoeken, en de asielzoeker zo
lang op te vangen. En stel dat men uitvindt dat 
het geen vluchteling is, dan mag je in een demo
cratie beroep aantekenen tegen dat ‘neen’. Er zijn 
al j aar en dag te weinig mensen om dat uit te 
zoeken en te weinig rechters om daarover te oor
delen. En stel datje in het ongelijk gesteld wordt 
en terug moet, dan is het heel wat keren zo dat 
ze je in het land datje verliet niet meer willen op
nemen. En dan moeten wij er wat op vinden en 
dus toch op de een of andere manier mensen toe
laten.

In dat lieve luilekkerlandje van ons dat zich 
erop beroemt een rechtsstaat te zijn, hebben wij 
dus maar iets uitgevonden dat onze buren niet 
kennen: de ‘Koppelingswet’. Stel dat ze nog over 
je toelating nadenken, dan krijg je hier geen uit
kering, je mag niet werken, enje krijgt ‘minima- 6 9
le’ mogelijkheden voor medische zorg. Die medi
sche kant in onze verzorgingsstaat heeft de mi
nister onlangs laten uitzoeken. Niets aan de 
hand, zegt het desbetreffende rapport. De andere 
mensen in Nederland hebben er geen ziekten 
door gekregen. Wat het voor de mensen zelf be
tekent is blijkbaar niet belangrijk.

Dat alles niet voor even; er zijn legio gevallen 
waarin men aan dat tegen elk humanitair begin
sel indruisende regime drie jaarlang is overgele-

S & D  1 | 2 0 0 2



S & D  P O L E M I E K  M olenaarus.Trappenburg

verd. Dat is het maximum dat j e iemand mag 
aandoen, zegt onze wet, neen, dat zegt een Euro
pese rechter die Nederland verboden heeft om 
iemand langer dan driejaar op zo’n beslissing te 
laten wachten. En daarmee zijn we weer bij dat 
Europa. Andere landen doen te weinig? Duits
land en Oostenrijk, maar ook Italië en Spanje 
hebben veel grotere problemen dan wij. Er is een 
heel eenvoudige reden waarom je dit in Europa 
moet regelen. Het gaat om mensen die aan de 
grens aankloppen, en binnen Europa zijn er geen 
grenzen meer, geen controles. Ben je dus ergens 
binnen, dan kan je overal heen. Bij de buren is 
het misschien leuker!

Wat dat hele verhaal over Europa betreft: 
blijkbaar zou een nascholingscursus voor s& d- 
redacteuren over de Europese eenwording heel 
nuttig zijn. Voor redacteur Margo Trappenburg 
alvast een tip: begin met te lezen wat Ad Melkert 
in s& d schreef over het politiek tekort in de Eu
ropese Unie (s& d, 9,2001). En vraag aan wat ou
dere mensen in de vrouwenbeweging hoe de 
vrouw in Nedeland in het arbeidsproces en daar
buiten gelijkstelling met de man heeft verkre
gen. Niet door Nederlandse progressieve wet
geving, maar afgedwongen door Europese regels. 
Heel lang geleden?

Dan een heel recent staaltje Europa., vrijwel 
onopgemerkt door de pers. Ver van ons bed, in 
het oliestadje Doha, zijn regels gesteld voor een 
toekomstig wereldhandelsbestel. En het is Euro
pa dat daar met heel veel moeite gedaan heeft ge
kregen dat er een einde komt aan een onbebrei- 
delde mondialisering. En dat er regels komen ter 
bescherming van het milieu, ten behoeve van 

7 o ontwikkelingslanden, over toegang tot essentië
le geneesmiddelen, zoals die tegen aids, voor ar
me landen, over het weren van kinderexploitatie 
en dwangarbeid. Pascal Lamy, hier door de pers 
afgeschilderd als een protectionistische Frans
man die voortdurend met Parijs belt voor in
structies, kenschetste zijn werk als volgt: wij 
hebben ons ingezet voor afspraken die voor ons 
niet te maken hebben met eigen commerciële 
belangen, maar overeenkomen met wat ons 
eigen beleid inhoudt en met de waarden en

normen die bij ons gelden. Tja, dat is ook Europa, 
nog 'onvoltooid’, maar al een dagelijkse realiteit 
die stukken verder gaat dan het beeld dat destijds 
in s& d werd geschetst. Een goede studie ge
wenst!

Mede-werelddeelbewoners
M A R G O  T R A P P E N B U R G

Bob Molenaar heeft zich blijkbaar gestoord aan 
de door mij gebruikte term 'gelukzoekers’, hoe
wel ik mij in de gewraakte column in gedachten 
juist in hun positie verplaats.

Misschien klinkt het woord gelukzoeker 
minder abject als ik het zeg in de woorden van 
de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring: 
'We hold these truths to be self-evident, that all 
men are created equal, that they are endowed by 
their Creator with certain inalienable Rights, 
that among these are Life, Liberty and thepursuit 
ofHappiness.’ (mijn cursief, m t )

Ik heb verder alleen maar willen beweren dat 
ik een mondiaal moreel perspectief verdedigbaar 
vind (in zo’n perspectief hebben alle mensen 
waar ook ter wereld gelijke rechten), dat ik het 
ook verdedigbaar vind als een nationale staat 
omwille van belangrijke waarden als interne so
lidariteit en democratisch zelfbestuur buiten
staanders uitsluit, maar dat ik mij afvraag of 
zoiets als Europese solidariteit met mede- 
werelddeel bewoners ten koste van mensen die 
op andere continenten geboren zijn (een restric
tief Europees toelatingsbeleid) wel moreel te ver
dedigen is.

Ikheb nergens betoogd dathet Nederlandse 
asiel- en immigratiebeleid of welk ander Neder
lands beleid dan ook perfect zou zijn. Daar ging 
de column helemaal niet over.

Misschien mag ik in ruil voor de leessugges
ties van Molenaar hem vragen mijn column nog 
eens te lezen.
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Z even jaa r  paars
Jarenlangdroomde een kleine gideonsbende in 
de Nederlandse politiek van een regeringzonder 
christen-democraten. Waren de confessionelen 
niet al langer onafgebroken aan de macht 
geweest dan de communisten in de Sovjet-Unie? 
De voorstanders van een dergelijke regerings- 
combinatie —  te vinden in de v v d , de PvdA 
en d 66 — kregen in 1994 eindelijk hun kans. 
Hetverkiezingsdebacle van het cda  en de 
vasthoudendheid van d66 brachten een paarse 
coalitie onder leiding van minister-president 
Wim Kok aan de macht, die in 1998 opnieuw een 
ruim mandaat van de kiezers verwierf. 
Voorstanders van paars hadden de verwachting 
dat een regeringzonder het c da kwesties als 
euthanasie beterzou regelen en dat een eind 
zou komen aan de macht van het confessionele 
middenveld. Koktemperde de verwachtingen: 
zijn paarse combinatie was een ‘doodgewoon 
kabinet’. Wel beloofde hij meer bestuurlijke 
openheid en herstel van het politieke primaat. 
Het terugdringen van de werkloosheid vormde 
het kernthema van zijn regeringsprogram.
Aan de vooravond van nieuwe verkiezingen biedt 
het 2 2 s t e j a a r b o e k  voor bet dem ocratisch  socialisme  
een eerste evaluatie van het paarse avontuur.
Wat is het bijzondere van de paarse 
regeringscombinatie geweest? Zijn de paarse 
kabinetten de representant van een algemenere, 
internationale trend die wel het label ‘derde 
weg’ heeft gekregen? Hoeveel ‘rood’ en hoeveel 
‘blauw’ ging er eigenlijk achter paars schuil?
En wat is het oordeel van de christen-democratie 
over zeven jaar paars? Naast deze algemene 
politieke en politicologische vragen, komen 
in het 2 2 s t e J a a r b o e k  ook meer specifieke 
beleidsvragen en -terreinen aan bod, zoals het 
herstel van het politieke primaat, de macro- 
economische politiek, de hervorming van

de welvaartsstaat, vraagstukken van ethische 
aard, de nieuwe belastingpolitiek en het 
onderwijs en de gezondheidszorg. Hoe heeft 
paars het op deze gebieden gedaan en welke 
bijdrage heeft de sociaal-democratie op deze 
terreinen geleverd?

Met b ijd ra g en  van
Hans Daudt, Margo Trappenburg, Casper van 
Ewijk, Flip de Kam, Romke van der Veen,
Roel in ’tVeld, René Cuperus, Jan Peter 
Balkenende, Uri Rosenthal en Paul Kalma. 
Het boek sluit af met een vraaggesprek 
met Hans van Mierlo.

Zeven jaar paars.
Het tweeëntwintigste jaarboek voor 
het democratisch socialisme
O nder redactie  van  Frans Becker, Wim van  Hennekeler, 
Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp.
U i t g a v e :  De A rbeiderspers  jW ia rd i  B eekm an  Stichting
Q
Het b o e k  kan w orden  besteld door o verm aking  
van  € 1 8 -  op p o s tb a n k r ek en in g  3479700 
ten name van Pvd A -bro chu res  A m sterdam
o.u.v.  b e s t e ln u m m e r  748.
Ook ver k r i jg b a a r  in de boekhandel.
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Wie prikkelt wie?
Volgens sommigen is het een historisch akkoord: 
naWassenaar 1982 kwam Den Haag 2001. Werk
gevers en werknemers werden het samen eens 
over de contouren van een nieuwe arbeidsonge
schiktheidsverzekering.

De w a o  had zich de afgelopen j aren opnieuw 
ontwikkeld tot een probleemkindje. Na de voor 
de PvdA zo traumatische crisis rond de w a o  in 
1991, braken enige jaren van relatieve voorspoed 
aan. De maatregelen die toen werden genomen 
bleken succesvol. Vooral de strengere keuringen 
hadden veel effect. In 1993 en i994liep de in
stroom in de w a o  met zo’n 25 procent terug. 
Echter, de voorspoed was van korte duur. De 
strengere keuringen betekenden onvermijdelijk 
dat minder mensen volledig werden afgekeurd. 
Wie niet volledig werd afgekeurd, moest ander, 
minder belastend werk aanvaarden. Je kunt het 
beroep op de w a o  nu eenmaal niet terugbrengen 
zonder eieren te breken. De media werden over- 
spoeld met berichten over arbeidsongeschikten 
die bonzai boompjes zouden moeten gaan plan
ten. Een dramatisch vooruitzicht, en het duurde 
dan ook niet lang of de keuringen werden weer 
versoepeld. De aantallen arbeidsongeschikten 
liepen weer wat op, maar de laatste jaren is de 
kurk pas weer echt uit de fles. De open zenuw 
van de PvdA prikkelt opnieuw.

Het kabinet stelde de commissie Donner in. 
Een belangrijk punt in hun plan was de afschaf
fing van de PEMBA-regeling. De systematiek van 
deze regeling is hopeloos ingewikkeld. De conse
quentie is echter simpel: de voormalig werkge
ver van een arbeidsongeschikten moet opdraai
en voor volledige financiële lasten van de eerste 
vijf uitkeringsjaren. Er zijn wat drempels en pla
fonds om deze last te matigen en de doorwer
king te vertragen, maar uiteindelijk komt het 
hierop neer. Voor de w w  is een dergelijk systeem

op basis van de Amerikaanse ervaringen uitge
breid onderzocht: het blijkt als een trein te wer
ken. Sommige onderzoeken suggereren zelfs dat 
het beroep op de ww hierdoor met een derde 
terugloopt. Het ligt voor de hand dat ook voor de 
wao in Nederland deze systematiek zijn vruch
ten zal afwerpen. Werkgevers hebben er echter 
een hekel aan. Als iemand op skivakantie zijn 
been breekt zitten zij met lasten opgescheept 
waaraan zij part nog deel hebben. Het is begrij
pelijk dat werkgevers dat niet leuk vinden, maar 
dat is nog geen reden om de regeling af te schaf
fen. Wie buiten zijn schuld schade heeft aan zijn 
auto, wordt door de verzekeraar ook geconfron
teerd met een eigen risico. Voor de verzekeraar 
is het immers nauwelijks te beoordelen: was het 
werkelijk buiten de schuld of was onschuld 
slechts schone schijn? Donner heeft niettemin 
gehoor gegeven aan de hartekreet van de werk
gevers: weg met de p e m b a !

Nu is daar dan de SER. Ook hier vonden de 
werkgevers een ruimhartig oor. Dat oor werd ge
smeerd met een snoepje voor de vakbeweging: 
het uitkeringspercentage mocht omhoog van 
70 naar 75 procent. De vakbeweging aanvaardde 
deze deal in dank. Vanuit het perspectief van een 
vermindering van de w a o  zijn hier echter twee 
vliegen in één klap ontsnapt: de financiële prik
kels om uit de w a o  te blijven zijn fors vermin
derd voor zowel werkgevers als voor werkne
mers. Dat leidt eerder tot meer dan minder ar
beidsongeschikten. Het SER-voorstel is dus geen 
goed plan. Er is een simpel en beter alternatief. 
Verscherp de keuringen, zoals in 1993 en 1994, 
en handhaaf of versterk zelfs de huidige finan
ciële prikkels. Dat biedt veel meer soelaas.

CO  EN T E U L IN G S
Redacteur S&D
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De campagnepaniek 
van intellectueel Nederland
Het hete hangijzer volgens Philip van Praag

De verkiezingscampagne is nog nauwelijks be
gonnen, maar de verontrusting in intellectueel 
Nederland over het niveau van de campagne 
slaat toe. Terwijl de aanloop naar de verkiezingen 
sensationeel verloopt, terwijl menigeen zich ver
heugt in een boeiende en spannende campagne 
en bij de politieke redacties van de verschillende 
media de komende maanden niemand gemist 
kan worden, verschijnen de eerste stukken van 
critici die het verkiezingscircus met afgrijzen te
gemoet zien.

René Cuperus heeft zowel in dit blad (Waarom 
ik campagnes haat) als in de n r c  (Verkiezingscam
pagnes deugen niet) zijn hart gelucht.1 Hij be
schrijft in deze artikelen een aantal ontwikkelin
gen in de moderne campagnevoering. Het toe
nemend gebruik van focusgroepen bij het bepa
len van de strategie, de rol van campagneprofes- 
sionals, de glamourstatus van campagnes maar 
vooral het gebrek aan inhoudelijk debat ergeren 
hem in hoge mate. Aan het einde van zijn betoog 
verzucht hij dan ook: 'Verkiezingscampagnes:

4 van mij mogen ze beperkt blijven tot de voorlaat
ste dag voor de verkiezingen.'

De feitelijke ontwikkelingen die Cuperus 
beschrijft zijn zonder meer juist. Zijn kritiek is 
begrijpelijk, niet helemaal ten onrechte, maar 
uiteindelijk onderkent hij onvoldoende wat de 
echt belangrijke ontwikkelingen zijn.

Over de auteur Philip van P raag  is als politicoloog 
verbonden aan de Unruersiteit van A m sterdam  

Noten Zie pagina g

Verkiezingen zouden idealiter het ‘verant- 
woordingsfeest der democratie’ moeten zijn stelt 
Cuperus, maar zijn verworden tot een poging tot 
versluiering, verfraaiing en verleiding. De op
komst van moderne onderzoekstechnieken en 
de dominante rol van campagne-professionals 
hebben ertoe geleid dat partijen zich tijdens 
campagnes van hun meest platte en ordinaire 
kant laten zien. Vroeger was het allemaal beter, is 
de stilzwijgende, vooronderstelling.

Het kost geen moeite om het ideaal dat het 
bij verkiezingen dient te gaan om een verant
woording over het gevoerde beleid en een keuze 
uit toekomstige beleidsalternatieven te onder
schrijven. Het gaat echter nadrukkelijk om een 
ideaal, de harde realiteit is altijd anders geweest. 
De essentiële vraag is of de huidige campagnes 
verder van dit ideaal afstaan dan enige decennia 
geleden. Op dit punt is er reden voor grote twij
fel, ook zonder focusgroepen, het uittesten van 
campagneslogans en electoraal onderzoek 
wisten Nederlandse partijen in het verleden de 
eigen boodschap te versimpelen, eigen falen te 
verdoezelen en de kiezer nietszeggende keuzen 
voor te zetten.

Een bestudering van het campagnemateriaal 
en de krantenverslagen van de campagnes 
van bijvoorbeeld 1933 en 1956 laat weinig zien 
van dit verantwoordingsfeest der democratie. In 
1933, het dieptepunt van de economische crisis, 
stond niet het economische beleid centraal in de 
campagne. Regeringspartijen als de r k s p  en de 
a r p  slaagden erin om enkele maanden na de
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muiterij op de kruiser 'De Zeven Provinciën’ ge- 
zagshandhaving tot centraal campagnethema te 
maken.

Bij de zeer levendige en incidentrijke campag- 
nevani956w asde centrale vraag niet het ge
voerde of te voeren beleid, maar de vraag of k v p  

of PvdA de grootste partij zou worden. Het was 
bovendien een sterk personalistische campagne. 
Tegenover elkaar stonden het sociaal-democrati- 
sche Drees, uw vertrouwen waard versus het katho
lieke Romme, de hemelbestormer.

Er is eigenlijk maar één periode die waar
schijnlijk enigszins in de buurt komt van het 
verheven ideaal. Dat waren dejaren zeventig, 
toen Den Uyl, Wiegel en Van Agt het politieke 
debat domineerden en de betrokkenheid, door 
de sterke polarisatie, groot was. Zeker in de her
innering van veel veertigers en vijftigers werd de 
politiek toen op een aansprekende wijze bedre
ven met duidelijke keuzen voor de kiezer. Hans 
Wiegel kan er met smaak over vertellen. Volks- 
krant-journalist Jan Tromp heeft het heimwee 
een aantal jaren geleden treffend beschreven: 
‘Those were the days! Groots en meeslepend was 
het bestaan van de wakkere, jonge verslaggever 
aan het Binnenhof... Ach Here in de hemel, laat 
het nu eens ophouden te miezeren. En laat het 
donkerkeilen als in uw beste dagen’.2

De felle campagnedebatten en scherpe tegen
stellingen waren minder spontaan dan menig
een zich wil herinneren. Ook in deze periode 
speelden reclame professionals, strategen en 
tekstschrijvers achter de schermen een grote rol. 
Vrij Nederland bracht in 1977 in een zeer boeiende 
bijlage onder de titel ‘De mannen erachter’ deze 
wereld in kaart.3

Wiegel heeft recentelijk onthuld dat een pagi
nagrote laatste-dag-advertentie van de w d  uit 
1972, onder de kop Waarom stemt u eigenlijk PvdA?, 
met ronkende teksten over de 'oude socialisti
sche locomotief met bijwagens’ die niets wilde 
weten van het eigen huis en de prestatiebelo
ning, grotendeels door reclamemensen van 
Heineken is geschreven. Oud Elsevier-hoofdre- 
dacteur Hoogendijk meldde dat Freddie Heine
ken de advertentie ook betaald heeft, maar

claimde en passant dat hij de tekst geschreven 
had.4

RODDELS EN ACHTERKLAP

Het is niet voor het eerst dat commentatoren en 
intellectuelen zich zorgen maken over het 
niveau van de campagne. In 19 9 8 was vooral de 
behoefte van politici om in amusementspro
gramma’s op te treden en de neiging van som
mige journalisten om uitgebreid in te gaan op 
het privé-leven van politici steen des aanstoots.

Wöltgens sprak in de nr  c de hoop uit dat ‘de 
absolute gekte tot bezinning leidt en tot de abso
lute wens om verschoond te blijven van roddels 
en achterklap, teneinde politiek weer als politiek 
te zien.’ Enkele dagen later klaagde in dezelfde 
krant socioloog Cees Schuyt dat de politiek in
middels ‘volledig een zaak van entertainment is 
geworden’, 'de partijen doen kennelijk niet eens 
meer de moeite om ons over hun politieke in- 
houd en verschillen te informeren, maar zijn een 
soort wapenwedloop aangegaan in het vermake- 
lijk onderhouden van de kiezers’.5

Er was in 19 9 8 weinig reden voor deze veront
rusting. Uit onderzoek bleek dat politici in cam- 
pagnetij d het merendeel van de tij d (7 o procent) 5
optraden in traditioneel informatieve program
ma’s als het televisienieuws, actualiteitenrubrie
ken en zwaar informatieve programma’s; daar 
bereikten ze ook, net als in 1994, de meeste kij
kers.6

De intellectuele afkeer en minachting voor 
verkiezingscampagnes is geen recent verschijn
sel. Sinds de opkomst van de massapartij aan het 
einde van de negentiende eeuw is het een regel
matig terugkerend thema. Nieuwe campagne-

Nederlandse campagnes 
zijn uniek; waarschijnlijk 
zijn ze alleen in 
Zwitserland saaier
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technieken hebben zelden op veel sympathie 
kunnen rekenen van de liefhebbers van een 
hoogstaande politieke gedachtewisseling. De 
morele paniek over de kwaliteit van de democra
tie is in 20 02 echter net zo weinig gerecht
vaardigd als in 1998.

Verbazingwekkend is dat Cuperus wel met 
enige waardering spreekt over de campagnes in 
het buitenland, over 'echte, slimme, gemene 
campagnes’ en de ‘echte sluwe strategieën’. Hoe 
deze voorkeur zich verhoudt tot het ideaal van 
het feest der verantwoording blijft onduidelijk. 
Hij stelt dat dergelijke campagnes in Nederland 
ten enenmale onmogelijk zijn, al was het maar 
door geldgebrek. Het Nederlandse coalitiestelsel 
doodt bovendien het laatste stukj e creativiteit en 
agressiviteit in de campagnes. Nederlandse cam
pagnes vormen geen top in het genre, aldus 
Cuperus. Hier slaat hij de plank finaal mis. In de 
komende campagne zal het onder andere gaan 
over de vraag of partijen zich nog steeds neerleg
gen bij een chronisch geldgebrek. Bovendien 
ontgaat het hem dat Nederlandse campagnes in 
vergelijkend perspectief wel degelijk afwijkende 
positief te waarderen kenmerken hebben.

DE N E DE R L A ND S E  C A M P A G N E C U L T UU R

Nederlandse campagnes zijn uniek, niet alleen 
door hun saaiheid, waarschijnlijk zijn ze alleen in 
Zwitserland saaier. Ze zijn vooral uniek doordat 
in geen democratisch land politieke partijen zo 
sterk afhankelijk zijn van de vrije publiciteit, van 
de grillen van onafhankelijke journalisten die 
naar ‘willekeur’ en eigen inzicht de campagne 

6 verslaan en van commentaar voorzien. Dat is 
lastig en soms vervelend voor politieke partij en. 
Het is de laatste tien jaar ook steeds lastiger ge
worden doordat journalisten zich sterker bewust 
zijn dan in het verleden dat ze soms gebruikt 
worden voor campagnedoelen. Kranten en televi
sie besteden nu veel aandacht aan de strategische 
overwegingen van partijen, aan opiniepeilingen 
en aan het wedstrijdlcarakter van de campagne 
(horse race verslaggeving), maar deze ontwikke
lingen rechtvaardigen niet een algemeen pessi

misme. De wijze waarop journalisten de campag
ne verslaan kan op een aantal punten zeker bekri
tiseerd worden, maar de verslaggeving is nog 
steeds redelijk inhoudelijk en genuanceerd, kri
tisch van toon maar niet negatief, met nagenoeg 
geen aandacht voor het privé-leven van politici, 
laat staan voor scheidingen en liefdesaffaires.

De verklaring voor deze dominante rol van 
vrije publiciteit dient in het verleden gezocht te 
worden. Ten tij de van de verzuiling hadden de 
belangrijkste partijen verwante media om hun 
achterban te bereiken. Vanaf het midden der ja- 
ren zestig verdwijnen deze banden snel, maar 
stellen de meeste media zich zeer open op naar 
de belangrijkste partijen. De behoefte om via be
taalde publiciteit (folders, pamfletten en kran
tenadvertenties) een groot publiek te benaderen 
bleef beperkt. Geldgebrek aan de kant van de po
litieke partijen was een andere belangrijke ver
klarende factor. Nederlandse campagnes beho
ren al decennia tot de goedkoopste ter wereld, 
zowel als het om absolute bedragen gaat als om 
de bedragen die per kiezer worden uitgegeven.7

Deze unieke trekken van de Nederlandse 
campagne, zeer goedkoop met een zeer margina
le rol voor de betaalde publiciteit, hebben ertoe 
bijgedragen dat de campagnes niet alleen saai 
zijn, maar ook kwalitatief op een redelijk niveau 
staan, zeker in vergelijking met veel andere lan
den. De Nederlandse campagnecultuur staat ech
ter sinds 19 9 8 onder druk en zou met deze cam- 
pagne wel eens definitief kunnen gaan verdwij
nen. Niet door het toenemend gebruik van focus 
groepen en marketingmethoden. De voornaam
ste boosdoeners zijn s b s  en de s p .

s b s verklaarde eind 1997 als eerste landelijke 
televisienetwerk dat ze bereid was reclamespot
jes van politieke partijen te gaan uitzenden. Kor
te tijd later reageerde de s t e r  positief op een ver
zoek van de s p om reclamezendtij d te mogen 
kopen.8 Daarmee kregen de partijen voor het 
eerst de mogelijkheid om via de televisie grote 
groepen kiezers, op een door hun zelfbepaalde 
en gecontroleerde wijze en op een zelf gekozen 
tijdstip te bereiken.

In 1998 werden de partijen overvallen door
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deze nieuwe mogelijkheid. Alleen de s p en d  6 6 
hebben landelijk televisiespotj es uitgezonden, 
de PvdA beperkte zich tot radiospotjes.

In de komende campagne zal naar verwach
ting op een veel ruimere schaal gebruik worden 
gemaakt van deze mogelijkheden. De vraag is 
dan wel waar de partijen het benodigde geld van
daan dienen te halen.

DUURDERE C AM P AG N ES ?

De belangrijkste campagnepost in de vs en veel 
ons omringende landen wordt gevormd door de 
betaalde publiciteit, veelal televisiespotjes. In 
landen als Duitsland en Engeland zijn de levens
grote billboards tevens enorme geldverslinden
de onderdelen van de campagne. De astronomi
sche bedragen die in een campagne in de vs om
gaan, of het nu om een lokale verkiezing gaat of 
om de presidentsverkiezing, gaan grotendeels 
op aan televisiespotjes: het kopen van zendtijd, 
het produceren en pretesten van de spotjes en 
het meten van effecten.

Politieke partijen en politici staan in deze lan
den onder enorme druk om in onderlinge con
currentie, steeds duurdere campagnes op te zet
ten. Het werven van fondsen is in veel landen 
een essentieel onderdeel van de campagne.

In Nederland dreigt nu dezelfde situatie te 
ontstaan. Als partijen in een onderlinge concur
rentiestrijd verwikkeld raken om steeds meer 
geld uit te geven aan de campagne zal men inten
sief op zoek gaan naar nieuwe financiële bron
nen. De PvdA heeft feitelijk in 19 94 het start
schot gegeven voor deze financiële wedloop door 
in dat jaar haar campagne-uitgaven te verhogen 
tot 3,5 miljoen. In 1998 bleek dat dit hoge niveau 
niet eenmalig was, sindsdien is met name de v v d  

op zoek naar middelen om haar campagne uitga
ven structureel op een hoger niveau te brengen. 
Voorzitter Eenhoorn heeft te kennen gegeven 
dat hij op termijn een bedrag van 6 a 7 miljoen 
wenselijk vindt.

Nederlandse campagnes worden tot nu toe 
grotendeels gefinancierd uit de bijdragen van de 
leden en soms ook uit een fonds waaraan de na

mens de partij gekozen vertegenwoordigers pe
riodiek geld afdragen. Directe financiële steun 
van bedrijven aan partijen of aan campagnes 
komt op landelijk niveau weinig voor, de recent 
gestaakte steun van 100.000 gulden vanReaal- 
verzekeringen aan de PvdA was een uitzonde
ring. In het (verzuilde) verleden kwam steun uit 
het bedrijfsleven vaker voor, katholieke bedrij
ven steunden vaak de i c v p , terwijl ook de v v d  op 
financiële steun kon rekenen. De laatste decen
nia geven bedrijven en vermogende particulie
ren er vaak de voorkeur aan partij en op indirecte 
wijze te steunen via een aan de partij verwante 
stichting. Soms storten deze stichtingen recht
streeks in de campagnekas, soms gaat het om 
ondersteuning van andere activiteiten, bijvoor- 
beeldhet wetenschappelijkbureauvan de partij. 
Dergelijke stichtingen beheren soms aanzien
lijke vermogens. Zo kent het c d  a  de Stichting 
Fonds Wetenschappelijk Instituut, dat eind 1997 
een vermogen beheerde van circa 3 miljoen euro.
Dit fonds ontvangt ook inkomsten van bedrijven 
(n r c  Handelsblad 17.11.1997). Door prominente 
WD’ers bestuurde stichtingen, met name het mr.
H. L. Dresselhuysfonds, stortten in 1999
600.000 gulden in de partijkas.9 De genoemde 
stichting draagt eenzelfde bedrag bij aan de cam
pagne van 2002. Het gaat hierbij niet om giften 
van bedrijven, maar om vermogenswinst. De 
v v d  heeft verder sinds enige jaren als beleid dat 
men alleen geld accepteert van stichtingen die 
hun financiële bronnen verantwoorden.

Aan partijen verwante stichtingen vallen niet 
onder de wet subsidiëring politieke partijen. De
ze wet bepaalt dat partijen giften van 10.000 gul
den of meer afkomstig anders dan van een na- 7
tuurlijk rechtspersoon, dienen te openbaren.10 
De wet bevat echter geen sanctie, zodat het feite- 
lijk slechts om een morele verplichting gaat. In
dien bedrijven giften via verwante stichtingen 
laten lopen, kunnen bedrijven (en partijen) zich 
aan deze verplichting onttrekken. De Nederland
se wet en praktijk biedt op dit punt geen enkele 
garantie op transparantie van de partij financiën 
in het algemeen en de campagne-inkomsten in 
het bijzonder. Leefbaar Nederland regelt zijn fi-
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nanciën conform de Nederlandse wet. Voor gif
ten die rechtstreeks aan de partij worden overge
maakt zal men zich houden aan de wettelijke
10.000 gulden regeling. Men heeft echter ook 
een stichting opgericht, Vrienden van Leefbaar 
Nederland, die zijn inkomsten in principe niet zal 
openharen.

Behalve via giften, laten partijen zich ook op 
andere wijze financieel ondersteunen vanuit de 
maatschappij. Zowel w d  als c d a  laten bepaalde 
activiteiten, bijvoorbeeld congressen en studie
bijeenkomsten, sponsoren door bedrijven. Beide 
partijen hebben met het oog hierop een sponsor- 
regeling opgesteld. De w d  werkt verder met het 
uit de vs overgenomen idee vanfundraising 
diners, voor een bedrag van €350  tot 500 kan 
men aanzitten aan een diner met w d  -ministers 
en andere kopstukken. De verwachting is dat op 
deze manier slechts een beperkte som geld voor 
de campagne kan worden binnengehaald.11 Voor 
een intensieve campagne via de televisie zal 
men het primair moeten hebben van de grote 
giften van bedrijven en particulieren. Leefbaar 
Nederland is de partij die tot nu toe het meest 
expliciet uitdraagt dat men campagnefinancie- 
ring door bedrijven en ondernemers acceptabel 
vindt. Daarentegen hebben PvdA, GroenLinks en 
de s p  verklaard geen giffen van het bedrijfsleven 
(meer) te aanvaarden.

HEI L LOZE WEG

Peperdure door bedrijven gefinancierde recla
mecampagnes zullen de campagnes misschien 
wat minder saai maken, waarschijnlijk ook wat 
minder inhoudelijk, maar dat staat geenszins op 
voorhand vast. Dat is geen doorslaggevende re
den om deze ontwikkeling te betreuren.

Het gebrek aan openbaarheid van giften aan 
stichtingen die met partijen verwant zijn is even
tueel met een aangepaste wet te repareren. De fi
nanciering van verkiezingscampagnes door be
drijven en miljonairs is om een andere reden een 
heilloze weg voor de politiek. Alle politieke cor
ruptieschandalen in België, Duitsland, Frankrijk, 
Engeland, de v s , hebben steeds te maken met de

wijze waarop politici en partijen regels ontdui
ken in hun onuitputtelijke behoefte aan meer 
geld ter financiering van steeds duurder worden
de campagnes. In het streven naar macht of 
machtsbehoud blijkt elke keer weer dat politici 
bereid zijn heel ver te gaan. Juist politieke partij
en die niet op voorhand uitgaan van een positief 
mensbeeld zouden moeten inzien dat Nederland 
hierop geen positieve uitzondering zal vormen.

Er is veel kritiek mogelijk op de Nederlandse 
politieke cultuur, een zekere regentenmenta
liteit is de gevestigde partijen zeker niet vreemd,

Alle politieke corruptie
schandalen in België,

Duitsland, Frankrijk,
Engeland, de vs, hebben 
te maken met de wijze 
waarop politici regels 

ontduiken in hun 
onuitputtelijke behoefte 

aan meergeld ter 
financiering van 
steeds duurder wordende 
campagnes

maar juist de wijze waarop men tot nu toe cam
pagne voert verdient enige waardering. De op
komst van Leefbaar Nederland zou wel eens het 
einde kunnen inluiden van deze campagnecul- 
tuur.

Leefbaar Nederland is niet verantwoordelijk 
voor het feit dat het sinds 1998 mogelijk is recla
me zendtijd bij landelijke televisiezenders te 
kopen. Leefbaar Nederland is evenmin verant
woordelijk voor het feit dat de PvdA als eerste 
grote partij in 19 94 haar campagnebudget dras
tisch heeft verhoogd. De partij, en met name ook
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haar voormalige lijsttrekker Fortuyn, is wel ver
antwoordelijk voor een bewust streven om het 
bedrij fsleven campagnes te laten financieren. 
Mocht Leefbaar Nederland of een lijst-Fortuyn er 
in slagen miljoenen te werven bij bedrijven en 
vermogende ondernemers en mocht een van bei
den electoraal succes hebben dan zal de druk op

andere partijen, met name de w d  om dit pad te 
gaan volgen enorm toenemen.

Deze mogelijke ontwikkeling geeft veel meer 
reden tot zorg dan het gebruik van focusgroepen 
en marketingtechnieken.

Noten

1 Socialisme ̂ Democratie 11/12, 
2001 resp. nrc Handelsblad, 
08.12.2001

2 Beereboom, de Bok et al. Uit 
doorgaans betrouwbare bron. Den 
Haag, Sdu, 1991. (Relatiege
schenk Parlementaire Persver
eniging, niet vrij verkrijgbaar 
geweest.)

3 Bijvoegsel Vrij Nederland, 16 april 
1977-

4 Avro-televisieprogramma Hoge 
Bomen , 4 januari 2002

5 nrc Handelsblad, 31.01.1998 en 
04.02.1998.

6 Kees Brants e. a. ‘Hoe informa
tief en hoe leuk? Infotainment 
in de campagne’ in: Ph. van 
Praag en K. Brants (red.) Tussen 
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Amsterdam, Het Spinhuis,
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van 1 gulden per kiezer is meer 
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aanzienlijk minder dan in veel 
ander landen waar het vaak om 
een vijf- of tienvoud per kiezer 
gaat.

8 De ps is inliet algemeen zeer 
innovatief als het gaat om het 
gebruik van moderne campag- 
nemiddelen. Eerder al had de 
partij als een van de eerste bij 
lokale radio- en televisiezenders 
reclameboodschappen uitge
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9 nrc Handelsblad, 28.01.2000 en 
22.02.2000.

10 Dit betekent dat een gift van een 
bedrijf aan een partij onder deze 
bepaling valt, maar een per

soonlijke gift van een directeur 
of directeur-eigenaar niet. 
Pogingen in 19 9 4 en later om te 
komen tot een wettelijke rege
ling inzake de openbaarheid 
van giften stuitte op verzet van 
de meerderheid in de Tweede 
Kamer, zie verder: R. Nehmel- 
man, ‘Ondoorzichtige partijfi
nanciering' in jaarboek 1999 
Documentatiecentrum Neder
landse Politieke Partijen)

11 De vvd heeft via sponsoring
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de diners met partijprominen- 
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De les van Fortuyn
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de mogelijk
heid dat Leefbaar Nederland, met Pim Fortuyn als 
lijsttrekker, bij de komende verkiezingen een groot 
aantal zetels haalt verdwenen. Hoe positief dat ook 
mag zijn, aan deze ontwikkeling kleeft één groot 
gevaar: dat de gevestigde partijen, inclusief de 
PvdA, opgelucht ademhalen en overgaan tot de or
de van de dag. Het feit dat een protestpartij 20 tot 
22 zetels zou kunnen halen zou voor iedere politie
ke partij reden moeten zijn voorgrondigzelfonder- 
zoek. Waar komt het verzet, de weerzin, tegen de 
gevestigde partijen vandaan?

Het lijkt me te gemakkelijk om de oorzaak te 
zoeken in het onuitgesproken racisme of de vreem
delingenhaat, waaraan Fortuyn zou appelleren. De 
overgrote meerderheid van de Nederlanders is (ge
lukkig) nog steeds bereid de aanwezigheid èn de 
komst van ‘nieuwe Nederlanders’ ruimhartigtege- 
moet te treden. De aantrekkingskracht van Fortuyn 
ligt volgens mij veel meer in het vermogen om te 
zeggen waar het (wat hem betreft) op staat en ver
volgens nietwegte lopen voorde consequenties.
In dat opzicht was de manier waarop hij in Neturerk 
verantwoording aflegde een verademing. Er was nu 
eens niet verkeerd begrepen of geciteerd. Fortuyn 
stond voor wat hij gezegd had. Wat men ook van de 
opvattingen van Fortuyn vindt, van de wijze waarop 
hij (tot nu toe) verantwoordelijkheid neemt voor 

10 zijn daden en uitspraken kunnen de gevestigde
partijen en andere maatschappelijk verantwoorde
lijken nog een hoop leren.

Laat ik als voorbeeld de bouwfraude nemen.
De ministervan Justitie zag geen mogelijkheid om 
de schikking van de Nederlandse overheid met 
frauderende bouwbedrijven ongedaan te maken. 
De Tweede Kamer legde zich daar met tegenzin bij 
neer. Voor veel mensen is dat in strijd met hun 
rechtsgevoel. Dat werd nog verergerd door de sug
gestie dat er een deal was gesloten tussen PvdA en

v v d  (wij sparen Korthals, jullie sparen Melkert in 
de ESF-affaire). Maar de klap op de vuurpijl was 
(voor mij althans) de uitspraak van een hogever- 
tegenwoordigervan Justitie. Hij meldde in de krant 
dat de commotie over de schikkingen eigenlijk 
overdreven was: het woord ‘boete’ zou terechter 
zijn en minder aanleiding geven tot verontwaardi
ging. Dit lijkt me nu een schoolvoorbeeld van recht 
praten wat krom is. Het bedrag van de schikking 
(of boete, zo u wilt) die met de drie frauderende 
bouwbedrijven is getroffen bedraagt ƒ 1 miljoen 
per bedrijf. Uit onderzoek van k p m g  is gebleken 
(en door de bouwbedrijven toegegeven) dat voor 
ƒ29 miljoen gefraudeerd is. De schikkingvoorziet 
niet alleen in het verder afzien van nader onder
zoek, maar ook in een aardige bonus voorde be
trokken bedrijven. Na aftrek van de ƒ23 miljoen die 
de bedrijven aan n s  moeten terugbetalen houden 
de drie bedrijven samen ƒ  6 miljoen over. Netto op
brengst na aftrek van de boete: ƒ 1 miljoen per be
drijf. Zo wil ik ook wel een boete.

Laten we toch eens gewoon erkennen dat er 
misstanden zijn en daar de verantwoordelijkheid 
voor nemen. Dat lijkt me een vruchtbaarder reactie 
op de opkomst van Leefbaar Nederland (of andere 
protestpartijen) dan het zoeken van excuses of het 
bagatelliseren van de misstanden.

MARIJ KE LIN THO RST
RedacteurS&D

De monarchie als 
parlementair probleem
Het huwelijk van Willem-Alexanderen Maxima 
Zorreguieta was een mooi en eigenlijk ook wel ont
roerend feest — maar heeft de argumenten voor 
een republiek natuurlijk niet ontkracht. Sterker: al 
die verstokte republikeinen die half vertederd, half
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mokkend voor hun televisietoestel hebben geze
ten, kunnen aan de manier waarop de trouwplech
tigheid in Nederland ‘ontvangen’ is een argument 
extra ontlenen om te zijner tijd toch maar voor een 
andere staatsvorm te kiezen.

Het belangrijkste bezwaartegen de monarchie 
is bekend. Erfopvolging is geen goed democratisch 
principe. Je staatshoofd moetje niet opgedrongen 
krijgen, maar zelf kunnen kiezen. Daarwordt 
tegenwoordig door republikeinen vaak aan toege
voegd dat de monarchie in strijd is met de men
senrechten; je kunt het betrokkenen eigenlijk niet 
meeraandoen om hun leven lang protocollair inge
snoerd te zitten en niet verantwoordelijk te zijn 
voor hun eigen daden.

Maar er is nog een ander argument, waarbij de 
aandacht verschuift naar degenen die voor ge
noemde daden wel verantwoordelijk zijn: regering 
en parlement. Een PvdA-Kamerlid vroeg zich (tij
dens een informele discussie over de monarchie, 
tweejaargeledenjafofhetechte probleem in onze 
monarchie niet het parlement is. Staan parlemen
tariërs, als het er op aankomt, sterk genoeg in hun 
schoenen om een koningshuis dat brede steun in 
de bevolking geniet en zoveel ro ya lty-em o ties  los
maakt, afdoend te controleren?

Het is een interessante gedachte, die enig hou
vast vindt in de reacties van een aantal Kamerleden 
op het jl. koninklijk huwelijk. De meeste fracties in 
de Kamer, zo meldde NRC H a ndelsb lad  op de maan
dag na het grote feest, zijn van mening dat op de 
komst van Maxima’s vader naar Nederland voor
taan ‘niet krampachtig gereageerd moet worden’. 
PvdA-Kamerlid Peter Rehwinkel is van oordeel dat 
Maxima, die ‘toch al in een gouden kooi terecht 
komt, de banden met haarfamilie ook in Neder
land (moet) kunnen onderhouden’

W D’erTe Veldhuis gaat nog een stuk verder.
‘We moeten onszelf’, zo zegt hij, ‘een spiegel voor
houden en ons afvragen hoe hardvochtig we mo
gen zijn tegenover de prinses’. ‘De vader was fysiek 
afwezig, maar psychisch was hij er, in de toespra
ken, in de tranen. Er is een enorm persoonlijk offer 
gedaan door de prinses’. Volgen soortgelijke reac
ties van het c d a  (‘wij stonden er altijd al wat soepe
ler tegenover’), Leefbaar Nederland (‘wat doen we

haar aan?’) en de Christen-Unie (‘niet blijven sto
ken in het huwelijk’).

Maar waar ging het nu ook alweer om? Om de 
afspraak om vader Zorreguieta, die nauwe banden 
met een moorddadig militair regime heeft onder
houden en daarover nooit spijt heeft betuigd, pu
bliekelijk op afstand van ons koninklijk huis te hou
den. Niemand zal het echtpaar het privé-recht be
twisten om hun (schoon)ouderste ontmoeten.
Maar het ligt voorde hand om Zorreguieta sr. ook 
in de toekomst niet als publiek persoon in Neder
land welkom te heten. Daar hebben de tranen van 
Maxima in ieder geval helemaal niets mee te ma
ken.

‘Volkswil brengt politici tot zwijgen’, zo luidde 
de kop waaronder NRC Handelsblad op genoemde 
maandag verslag deed van de feestelijkheden zelf.
Dat is precies waar het om gaat. In ons monarchaal 
bestel is misschien niet de monarchie de zwakste 
schakel en zijn het vooral regeringen parlement 
die een republiek nodig hebben. Op z’n minst iets 
om over na te denken —  de tijd hebben we daar 
nog wel even voor.

PAUL KALMA
Directeur van de W iardi Beekm an Stichting; 
redacteur van S&D

en r o n  & de markt- 
waarde van de politiek
De schokgolven van de ENRON-affaire hebben Eu
ropa inmiddels bereikt. Ook de Britse politiek blijkt 11 
allerminst immuun voorde cash-and-carry strategie 
van de Amerikaanse energiegigant. Lord Wakeham, 
voormalig staatssecretaris voor energie, is gedaagd 
door de Amerikaanse Senaat en Labour’s eigen Pe
ter Mandelson blijkt ook in dit moeras een schoen 
te hebben verloren.

Het beeld van de interactie tussen e n r o n  en de 
politiek is ongemeen pijnlijk. Individuele politici lij
ken te koop, net als politieke partijen. Minstens zo 
verontrustend is echter dat het institutionele
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systeem van checks and balances klaarblijkelijk niet 
naar behoren functioneert. De accountants, de gro
te winnaars van de audit revolution van de laatste de
cennia, blijken niet karaktervast in hun toezicht
houdende rol. In de politiek zijn de toezichthou
dende commissies bezet met mensen met — direc
te of indirecte — financiële belangen in e n r o n  of 
in het accountantskantoor Arthur Andersen (van de 
248 leden van de betreffende Senaatscommissies 
ontvingen er 212 aantoonbaar geld van een of bei
de bedrijven).

De onderliggende mechanismen zijn in wezen al 
lang onderkend. Volgens het draaideurmecha- 
nisme wordt politieke (interjactie op termijn be
loond, bijvoorbeeld met lucratieve commissaria
ten. Wanneer de medialisering van de politiek dure 
campagnes veronderstelt, zijn zowel de politicus 
als de politieke partij kwetsbaar. Daarnaast heeft 
de liberalisering van de financiële markten tal van 
bestaande ‘checks’ uitgeschakeld. Nuchter be
schouwd, functioneert het financiële systeem het 
beste wanneer de één zijn geld verdient door risico
’s te nemen en de ander door risico’s afte dekken. 
Het ontstaan van grote financiële conglomeraten 
en het samengaan van advocaten en financiële ad
viseurs in grote organisaties heeft dergelijke zelf
werkzame institutionele ‘checks’ echter buiten wer
king gesteld.

Het meest onthutsende aan de affaire is het on
verwachte inzicht in de marktwaarde van de poli
tiek. Peter Mandelson ontving 58.000 Euro voor 
partijbijeenkomsten van de Labour Party in de 
hoop dat de regering-Blair eerdere besluiten over 
de energievoorziening zou herzien. De toestem
ming voor de nieuwbouw van gasgestookte electri- 

12 citeitscentrales kwam er, alhoewel het uiteraard 
nog niet vaststaat dat de nieuwe regelgeving ver
band houdt met de gift. Dat zou gauw verdiend 
zijn. 800.000 Dollar schijnt genoegvoor een am- 
bassadeurspost in Nederland. De politiek heeft aan 
een spierinkje genoeg.

Paul Krugman meende in een commentaar in de 
NeivYorkTimesdatnietn september, maar de 
e n r o n  affaire de grote verandering van 2001 zal 
blijken te betekenen. De grote vraag is echter of wij 
in Nederland iets leren van de e n  r o n  affaire. Hoe

immuun is onze eigen politiek eigenlijk voor de 
macht van het geld? Wie stelt hier de lastige vragen 
op ongelegen tijdstippen? Hoeveel waardering is er 
voor mensen die zich ergens in vastbijten? Veel be- 
langrijker is nog de vraag naar de institutionele 
vormgeving van de politiek. Hetdraaideurmecha- 
nisme is ook in Nederland geen onbekend ver
schijnsel. Het ‘afzien’ in de publieke dienst wordt 
veelal goedgemaakt door‘interessante’ baantjes 
erna. Op zich is dat niet per se verwerpelijk. Maar 
de wetenschap dat die baantjes tot de mogelijkhe
den behoren veronderstelt wel een buitengewone 
karaktervastheid van de politiek. In zekere zin is 
het draaideureffect bovendien soms bijna onver
mijdelijk: voor het uitwerken van regelgeving voor 
de farmaceutische industrie heb je de experts uit de 
sector als het ware nodig. Het illustreert hoe de 
nieuwe onoverzichtelijkheid de soevereniteitvan 
de politiek bedreigt.

De beste manierom de soevereiniteit van de po- 
litiekte versterken ligt niet in het moraliseren van 
individueel gedrag in de draaideur. De politiek zou 
vooral de kwetsbaarheid van de zelfontworpen in
stitutionele ‘checks and balances’ moeten bekij
ken. Daar is alle reden voor. In Nederland ligt een 
crisis rond een geval van megacorruptie niet voor 
de hand. Bij ons is het probleem de alledaagse 
kwetsbaarheid van de politiek.

Als het lastig is om de werkelijkheid vanuit het 
‘centrum’ te overzien, moetje zorgen dat anderen 
voor je kijken en aan je rapporteren. Het parlement 
zou moeten zien dat de beste manierom zijn macht 
te versterken ligt in het gecontroleerd wegzetten 
van macht. Maar de e n r o n  affaire leert ons dat het 
parlement veel preciezer moet zijn in het benoe
men van functionarissen en het organiseren van 
periodieke verantwoording.

Een eerste voorbeeld hiervan zijn de adviesraden 
van de overheid. In de nieuwe structuur (‘Raad op 
maat’) worden leden niet meer gerecruteerd op ba
sisvan neo-corporatistische principes. Maar op 
welke basis dan wel? Juist in de adviesraden is de 
politiek kwestbaar voorverstrengelingvan indivi
duele belangen en officiële regelgeving. Benoemin
gen vinden plaats op basis van individuele kwaliteit 
en autoriteit in een bepaalde sector. Hierin spelen
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de voorzitter van de raad en het betreffende minis
terie een centrale rol. Wanneer het parlement de 
ontwikkeling van de democratie durft te zien in ter
men van checks and balances moet ze spraakmaken
de advieslichamen meer als bondgenoot zien. 
Waarom heeft de vaste kamercommissie niet veel 
meerte zeggen overde benoemingvan de leden? 
Waarom zien we adviesraden als externe beleids- 
dienst? Het politiek-bestuurlijke systeem zou aan 
creativiteit winnen als een adviesraad een meer on
afhankelijke positie kreeg. De politiek kan hiervoor 
zorgen Als de politiek zich zo vaak alleen en een
zaam voelt tegenover machtige ministeries ligt hier 
bovendien een bondgenoot in het verschiet.

Een tweede voorbeeld zijn de toezichthouders. De 
eerste generatie van toezichthoudende instanties 
(o p t a , n m a ) is aan evaluatie toe. In eerste instan
tie werd overde toezichthouders in termen van 
‘marktmeesters’ gedacht. De zichtbare hand van de 
o p t a  zou concurrentievervalsing moeten voorko
men en vrije markten moeten scheppen. Dat lukte 
niet altijd. Inmiddels is men zich weer wat meer be
wust dat politieleen markten innig met elkaarzijn 
verstrengeld, iets dat Lindblom al eerder opmerkte. 
Ook een ‘pure’ marktpolitiek is een politieke keu
ze. Het ligt voor de hand om in de volgende fase 
ook de rol van de toezichthouders te herijken. Het 
begin daarvoor zou een openbare evaluatie van de 
betrokkenen door de Kamer moeten zijn. Als de

C U R S IE F :  H E T ‘OPEN P O D IU M ’ VAN S&D

Cursief is het open podium van S&D. Bijdragen 
van abonnees en lezers van S&D zijn van harte 
welkom (op s&d(a)pvda.nl ofop het postadres: 
Redactie S&D, Wiardi Beekman Stichting,
Postbus 1310,1000  b h  Amsterdam).

Kamer niet zelfde politieke implicaties van markt
dynamiek kan overzien, zou zij de toezichthouders 
hier een rol moeten geven. Maar daar tegenover 
staat dan een uitbreiding van de parlementaire 
controle overwie in zijn naam controleert.

Tenslotte kan de politiek zijn eigen kwetsbaar
heid tegen financiële machtsvorming verkleinen 
door de partijfinanciering aan banden te leggen.
De gematigde reactie van de minister van Binnen
landse Zaken op de weigering van Leefbaar Neder
land om haarfinanciers bekend te maken is in dit 
licht onbegrijpelijk. Natuurlijk, wellicht kan er op 
korte termijn niets aan worden gedaan, maar juist 
hier ligt het vermoeden voorde hand dat politieke 
invloed kan worden gekocht. Het incident zou moe
ten worden aangegrepen om het systeem van cam- 
pagnefinanciering opnieuw te bezien. Een systeem 
van een gelimiteerde campagnekas gecombineerd 
met een gedegen verantwoording aan de kiesraad 
zou de kwetsbaarheid van de politiek verminderen.

Politiek-economisch bezien is het terugdringen 
van de alledaagse kwetsbaarheid van de politiek 
een mooie manier om de marktwaarde van de poli
tiek te vergroten.

13

Bijdragen zijn bij voorkeur niet langer dan 750 
woorden. Zij vallen onder de S&D-kwaliteits- 
beoordeling; de redactie behoudt zich het recht 
voorom bijdragen te weigeren, in te korten danwel 
te redigeren.

MAARTEN HAJER
RedacteurS&D
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Leiderschap 
tegen wil en dank
Schröders nieuwe Europa-politiek

Zonder dat Duitsland actief meewerkt, loopt niets in Europa, maar een 
Duitse voortrekkersrol leidt in andere Europese hoofdsteden al gauw 
tot ressentimenten. Zie daar de paradoxale positie van Duitsland in het 
Europese statensysteem. Ton Nijhuis en Tannelie Blom analyseren 
Schröders evenwichtskunst.

TON N I J H U I S  & T A N N E L I E  BLOM

Zelden heeft de Bondsrepubliek zich zo sterk op 
het internationale politieke toneel geprofileerd 
als in deze dagen. De ingehouden politiek, met 
name op het terrein van defensie, die zo kenmer
kend was voor het naoorlogse beleid, heeft plaats
gemaakt voor een zelfbewust optreden dat bo
vendien extra aandacht trekt door de ferme taal 
waarmee Schröder Duitslands nieuwe rol aan een 
niet altijd even overtuigde bevolking tracht te 
slijten. Onbevangen spreekt Schröder over natio
nale belangen als uitgangspunt voor de buiten
landse politiek, een term die zijn voorganger 
Kohl maar moeilijk over zijn lippen kon krijgen. 
En met het sturen van bewapende militairen naar
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lijk directeur van het Duitsland Instituut 
Amsterdam en hoogleraar D uitslandstudies 
aan de Uniuersiteit uan Amsterdam.
Tannelie Blom is director of studies van 
de nieuw e  opleiding European Studies aan 
de Universiteit Maastricht 
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(Carel uan Hees / Hollandse Hoogte)
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Kosovo, Macedonië en Afghanistan lijkt een an
der belangrijk taboe definitief doorbroken.

In de pers zijn het vooral deze meer assertieve 
buitenlandse politiek en de grotere militaire be
trokkenheid die de aandacht trekken. In werke
lijkheid is het dossier van de Duitse buitenland
se politiek veel gevarieerder en complexer dan 
wat, gefilterd door de media, het grote publiek 
daarvan mee krijgt. Minstens zo belangrijk zijn 
de vragen naar de oostelijke uitbreiding van de 
eu, naar internationale criminaliteitsbestrijding 
en grenscontrole, naar de economische concur
rentiepositie van de Bondsrepubliek en naar de 
afbakening van competenties tussen de verschil
lende niveaus (Lander, Bond, Brussel). De gren
zen mssen buitenlandse en binnenlandse poli
tiek worden als gevolg van de steeds intensievere 
Europese samenwerking steeds moeilijker te 
trekken. Reden genoeg voor Bondskanselier 
Schröder om het buitenlandspolitieke beleid 
grondig te herzien.

Onder zijn verantwoordelijkheid heeft hij 
hiertoe een ‘Leitantrag’ Verantwortungfür Europa 
voor het partij congres van Neurenberg (19-22 
november, 2001) opgesteld. Deze kon op brede
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ondersteuning van het congres rekenen en daar
mee beschikt hij in ieder geval over een door 
hem gewenst mandaat inzake de buitenlandse 
politiek — formeel gesproken voor zover deze 
politiek met ‘Europa’ van doen heeft, maar welke 
onderdelen van de Duitse buitenlandse politiek 
hebben dat eigenlijk niet!

De genoemde ‘Leitantrag’ werd al in april van 
het vorig jaar aan de openbaarheid prijs gegeven 
en deed toen het nodige stof op waaien. Alhoe
wel op dat moment nog weinig anders dan een 
partij-intern discussiestuk, werd het in de inter
nationale pers, en dan met name door niet-Duit- 
se commentatoren, geïnterpreteerd als het ge
luid van de eerste viool die Duitsland binnen het 
Europese concert wil gaan bespelen.1 De reacties 
van Schröders Europese collega’s waren eerder 
lauw te noemen, maar juist daarom niet minder 
veelzeggend.

Begrepen als een blauwdruk van een toekom
stige Europese constitutie staat het nieuwe spd - 
beleid überhaupt (en nogal gemakkelijk) bloot 
aan het soort kritiek dat de Franse minister van 
Buitenlandse Zaken, Pierre Moscovici, daags na 
de publicatie van de Leitantrag al spuide, name
lijk dat het hele plan weinig coherent en uitgeba
lanceerd is. Ons inziens is het echter in analy
tisch opzicht belangrijker en in evaluatief op
zicht nuttiger om de Europa-politiek van 
Schröder en zijn s p d  te bezien in het licht van de 
dringende problemen van de Duitse (buiten
landpolitiek. Op één noemer gebracht zouden 
die problemen kunnen worden gecomprimeerd 
tot het paradoxale verschijnsel dat Duitsland 
welhaast gedwongen is om in Europa een leiden- 

16 de rol te vervullen, maar dat het om die rol te 
kunnen vervullen, beslist niet de leidersrol op 
zich mag nemen. In het nu volgende zullen we 
deze paradox nader verkennen, om in het licht 
daarvan de logica van de Duitse buitenlandse po
litiek én de grenzen daarvan, te demonstreren.

VE RST OORDE B AL A N S E N

Dat de Europese constellatie met de val van de 
Muur fundamenteel is gewijzigd, is een open

deur. De precieze betekenis van dit cliché is ech
ter nog allerminst duidelijk en verschilt boven
dien van land tot land. Frankrijk, bijvoorbeeld, is 
als een van de ‘verliezers’ uit de omwenteling te 
voorschijn gekomen. Zijn machtsaandeel, ook 
binnen de Europese politiek, is onder meer door 
de Duitse hereniging en de op handen zijnde uit
breiding van de e u  richting Oost-Europa, sub
stantieel afgenomen. Meer in het algemeen geldt 
natuurlijk dat de posities van afzonderlijk lan
den binnen de arena van de internationale poli
tiek samenhangen en verweven zijn met de posi
ties van andere landen. In die zin kan 1989, sym
bool van het einde van een uitzonderlijk tij dvak, 
ook geïnterpreteerd worden als het verstoord ra
ken van voorheen bestaande balansen.

Om te beginnen de balans tussen grote en 
kleine lidstaten van de eu . Het proces van Euro
pese integratie was van huis uit gebaseerd op de 
onuitgesproken premisse dat de invloed van de 
deelnemende landen niet hun relatieve omvang 
en economisch gewicht mocht weerspiegelen — 
en dit ten gunste van de kleine(re) lidstaten. Dit 
voor het klassieke Realisme moeilijk te vatten 
Machtsverzicht van de grote staten hangt vanzelf
sprekend samen met de naoorlogse politieke 
verhoudingen binnen Europa. Wat het 'idea
lisme’ van het Europese integratieproces kan 
worden genoemd, kwam neer op de poging om 
via geïnstitutionaliseerde Europese samenwer
king de traditionele — desastreus gebleken — 
nationale belangenpolitiek in te ruilen voor een 
op internationaal-rechtelijke verdragen geba
seerd multilateralisme, inclusief een Europees 
gerechtshof dat een vreedzame afhandeling van 
conflicten diende te garanderen. Nooit meer het 
recht van de machtigste; alleen nog de macht van 
het recht. N aast deze algemeen wenselijk geach
te ‘ontstatelijking’ van de Europese politiek be
gunstigden ook specifieke motieven van zowel 
Duitsland als Frankrijk de balans mssen ‘groot’ 
en ‘klein’. Om voor de hand liggende historische 
redenen had de Bondsrepubliek alle aanleiding 
zichzelf als 'ongevaarlijk klein’ voor te stellen. 
Alleen door een Selbstverkleinerung konden 
Adenauer tot en met Kohl hopen de Bondsrepu-
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bliek duurzaam te integreren in het (West-)Euro- 
pese statensysteem. Frankrijk kon op zijn beurt 
de premisse van een niet-proportionele machts
verdeling accepteren zolang die gecompenseerd 
werd door politiek initiatief en leiderschap via 
andere mechanismen, met name de Frans/ 
Duitse as.

Dit door verschillende motieven en belangen 
gedragen evenwicht tussen groot en klein is 
sinds de val van de Muur verstoord geraakt. Het 
hierboven gememoreerde idealisme heeft met 
de vervaging van de herinnering aan de politiek- 
historische achtergronden van de oorspronke
lijke beweegredenen van het Europese integra
tieproces aan kracht ingeboet; een eerder econo
mische legitimatie van de eu is op de voorgrond 
getreden. De top van Nice heeft met zijn, voor de 
eu ongewoon felle strijd over de stemmenwe
ging binnen Raad en Parlement, bovendien aan 
het licht gebracht dat de grote landen niet langer 
de traditionele machtsverhoudingen tussen gro
te en kleine landen accepteren. Gelet op de for
mele stemverdeling ligt dat ook voor de hand. 
Zonder bij stelling van de stemmenverdeling 
over de afzonderlijke landen zouden de grote 
landen over beduidend minder dan 50 procent 
van de stemmen beschikken terwijl ze gezamen
lijk meer dan de helft van de Europese bevolking 
representeren. Maar ook de informele machts
verhoudingen raken door de toeloop van nieuwe 
lidstaten onder druk. Met name de kleinere lid
staten verliezen aan initiatief en invloed, alleen 
al omdat bij de praktisch gegeven beperking van 
de diplomatieke hulpbronnen het traditionele, 
alomvattende multilateralisme moeilijk nog rea
liseerbaar is. De kleine landen zullen niet langer 
als vanzelfsprekend geconsulteerd en betrokken 
worden bij alles wat op de agenda van de grote 
lidstaten verschijnt. Een misschien wat grotesk 
voorbeeld, maar daarom nog niet minder spre
kend, is de manier waarop in Europa is gerea
geerd op de waragainstterrorism. Bij gebrek aan 
een 'Europees front’ is het Engeland dat in over
leg met Duitsland en Frankrijk, en onder uitslui
ting van de kleinere landen, het initiatief naar 
zich toetrekt.

Een tweede balans die verstoord is geraakt, 
betreft die tussen de ‘ontvangers’ en de ‘betalers’ 
binnen de e u . ‘Betalen’ en 'ontvangen’ verliep tot 
dusverre met name via de landbouwpolitiek en 
de structuurfondsen. Als een vorm van Europese 
(re) distributieve politiek versoepelde dit het be
sluitvormingsproces voor zover namelijk de ar
mere, met name Zuid-Europese, lidstaten gecom
penseerd konden worden voor de politieke agen
da van de noordelijk lidstaten. De op handen 
zijnde uitbreiding van de eu echter zet de inge
sleten mechanismen van de (re)distributieve

politiek onder druk, omdat zich bij de Noord/
Zuid-as een Oost/West-as zal voegen die bij on
gewijzigd beleid het geheel onbetaalbaar maakt. 
Bovendien neemt de bereidheid van de zogehe
ten netto-betalers om de voortgang van het Euro
pese integratieproces te financieren ziender
ogen af.

Een derde balans die verstoord is geraakt, is 
die tussen federalisme en intergouvernementa- 
lisme. De eu is institutioneel gezien altijd een 
mix geweest van supranationale elementen en 17 
tussen-statelijke vormen van afstemming en co
öperatie. Al met de toetreding van de Scandinavi
sche staten echter heeft de intergouvernemente
le tendens aan kracht gewonnen, hetgeen met de 
uitbreiding van de e u naar het Oosten nog zal 
toenemen. Het zinspelen op een ‘Europa van de 
hoofdsteden’ is daar een relatief onschuldige uit
drukking van. De waarschijnlijke gevolgen zijn 
inmiddels breed uitgemeten: een eu die dreigt 
vast te lopen in de logheid van het aantal en het

Duitsland is ongetwijfeld 
als een van de winnaars 
uit de ‘Wende’ te 
voorschijn gekomen; maar 
daarin schuilt voor het 
land ook het probleem
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voortdurend halt houden bij veto-stations. Wei- 
ler heeft in zijn bijdrage aan het Fischer-debat er 
terecht op gewezen dat de e u daarmee beroofd 
zal worden van zijn unieke prestatie, namelijk de 
opmerkelijke efficiëntie waarmee het tot nog toe 
zijn doelen heeft bereikt en wel met behulp van 
een minimale ambtelijke staf. Maar dat zal ook 
verstrekkende normatieve consequenties heb
ben — ‘It will implode normatively too: the abili- 
ty to deliver the goods has been the singlemost 
important source of Community legitimacy...’2 
Van haar formeel democratische legitimiteit 
moet de e u  het inderdaad niet hebben.

Met deze verschuivingen is Duitslands posi
tie in het Europese statensysteem er bepaald niet 
gemakkelijker op geworden. Duitsland is onge
twijfeld als een van de winnaars uit de ‘Wende’ te 
voorschijn gekomen; maar daarin schuilt voor 
het land ook het probleem. Duitsland wordt, of 
het dat nu wil of niet, gedwongen een actievere 
buitenlandse politiek te voeren. Met name de 
landen van Midden- en Oost-Europa hebben de 
neiging hun wensen (en problemen) op het bord 
van Berlijn te leggen, eerder dan er te Brussel of 
Parijs mee aan te kloppen.

Deze nieuwe positie en de ermee gepaard 
gaande verwachtingen jegens Duitsland zijn 
voor Berlijn niet zonder risico’s. Zo is de ooste
lijke uitbreiding van de e u  nog steeds omgeven 
met vraagtekens en onzekerheden die ook Duits
land niet ten volle kan overzien, laat staan oplos
sen. Eventuele teleurstellingen over wat Duits
land in dezen vermag, kunnen echter al snel om
slaan in ressentimenten jegens de Bondsrepu
bliek. Alleen hierom al is Duitsland er veel aan 
gelegen om zoveel mogelijk zaken naar Brussel 
te delegeren. Deze politiek werpt natuurlijk pas 
vruchten af als Brussel ook werkelijk in staat is 
efficiënt en effectief te opereren. Dit laatste komt 
nu juist met de oostelijke uitbreiding — en on
danks Nice — onder steeds grotere druk te staan. 
Het politieke alternatief voor institutionele effi
ciëntie is het leiderschap van een of enkele lan
den. Op grond van dergelijke overwegingen zou 
Duitsland zich genoodzaakt kunnen voelen een 
leidersrol te vervullen. Zoals tijdens de Top van

Berlijn (1999) ook tot Schröder doordrong: zon
der dat Duitsland actief meewerkt, loopt niets in 
Europa. Het probleem is alleen dat een Duitse 
voortrekkersrol in de overige hoofdsteden al snel 
wordt uitgelegd als Duitse dominantie hetgeen, 
met name in Londen en Parijs, gemakkelijk anti- 
Duitse en ten dele ook nationalistische reflexen 
oproept.

Daarmee tekent zich een typische paradox af. 
Om niet in een leidersrol te worden gedwongen, 
moet Duitsland klaarblijkelijk de leidersrol op 
zich nemen.

DE FI C T I E  VAN DE F R A N S - DUI TS E AS

De paradox van een Duitsland dat prominent 
moet zijn binnen de Europese politiek zonder 
prominent te mogen zijn, is natuurlijk niet van 
vandaag. Het naoorlogse Duitsland heeft steeds 
zijn kaarten gezet op een versterkte Europese 
samenwerking en dit, onder het motto van West- 
bindung, als de koningsweg naar acceptatie van 
Duitsland als soevereine staat binnen het 
samenwerkingsverband van Westerse staten. De 
Frans-Duitse as stelde Duitsland echter in staat 
om krachtige impulsen aan het Europese project 
te geven, terwijl het de publieke leidersrol ge
voeglijk aan Frankrijk over liet. Deze strategie 
lijkt inmiddels uitgewerkt. De Frans-Duitse as, is 
na de Duitse eenwording en mede als reactie op 
de aanstaande uitbreiding van de e u  naar het 
Oosten, stroever gaan lopen. Was het altijd al zo 
dat het evenwicht in de Frans-Duitse betrekkin
gen voor een belangrijk deel leefde van de ge
meenschappelijk in stand gehouden fictie van 
gelijkheid, na de eenwording is de afstand tussen 
gewilde schijn en werkelijkheid wel heel erg 
groot geworden.

Überhaupt begint de politieke ratio achter de 
Frans-Duitse samenwerking te verdampen. 
Algemeen gesproken was het verstandshuwelijk 
tussen beide landen een oplossing voor de fatale 
gevolgen van de Frans-Duitse rivaliteit voor het 
Europese statensysteem. De vraag dringt zich nu 
op, ook in de alledaagse realiteit van de Europese 
politiek, o f de Frans-Duitse as nog altij d het aan-
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gewezen instrument is om het toekomstige 
Europa vorm te geven. Duidelijk is in ieder geval 
dat met de uitbreiding van de eu de belangen 
van beide landen bij Europese integratie steeds 
meer uiteen gaan lopen.

Een tweede instrument dat Duitsland lange 
tijd heeft kunnen hanteren om de scherpe kan
ten van de bovengenoemde paradox af te slijpen, 
een consequent en geëngageerd multilatera
lisme, lijkt ook al niet meer zo gemakkelijk han
teerbaar. Multilaterale politiek bood Duitsland 
altijd de mogelijkheid een internationaal actieve 
rol te spelen, zonder bij de bondgenoten de angst 
voor een Duitse Alleingang aan te wakkeren. Met 
een exponentiële toename van het aantal EU-lid- 
staten zullen de hulpbronnen van de Duitse di
plomatie echter overbelast raken. Duitsland ziet 
zich nu al gedwongen prioriteiten te stellen, het
geen zich vertaalt in een verminderde aandacht 
voor de kleinere landen. Praktisch gesproken be
tekent dit dat Duitsland zijn rol in het op een lijn 
brengen van de lidstaten — van wezensbelang 
voor een nog altijd op consensualistische leest 
geschoeide EU — steeds moeizamer zal kunnen 
vervullen. Een Europa van de grote staten zal het 
enthousiasme bij de overige lidstaten voor het 
Europese integratieproces echter geen goed doen 
en de bereidheid om middelen en competenties 
af te staan, nog verder doen afhemen.

Ook de mogelijkheid, tenslotte, om via finan
ciële offers de Europese motor draaiende te hou
den, is een strategie die voor Duitsland steeds 
moeilijker wordt. Terwijl het aantal landen dat 
beslag zal willen leggen op de Europese (re)dis- 
tributieve fondsen toeneemt, ziet Duitsland zich 
als gevolg van een stagnerende economie ge
dwongen de hand op de knip te houden. Een tref
fend voorbeeld van wat er kan gebeuren wan
neer het niet meer goed mogelijk is om via side- 
payments politieke steun te verwerven, was het 
Spaanse dreigement om de Duitse wens tot een 
meerjarige overgangsperiode inzake het vrije 
verkeer van arbeid tussen de nieuwe lidstaten en 
de oude te blokkeren, indien de bijdrage uit de 
structuurfondsen voor Spanje niet voor langere 
tij d gegarandeerd zou worden.

Voor zover bovengenoemde mechanismen nog 
redelijk functioneren, zo hebben we beweerd, 
stellen ze Duitsland in staat om een actieve rol te 
spelen, zonder zichzelf op het eerste plan te 
plaatsen en daarmee in binnen- en buitenland de 
bekende allergische reacties op te roepen. Nu 
mag het zo zijn dat vanuit een Duits perspectief 
de historische constellatie een krachtdadig Euro
pees leiderschap vereist, de vraag is echter of de 
huidige Bondsrepubliek überhaupt wel in staat is 
een dergelijke rol te vervullen. In ieder geval kan 
worden geconstateerd, dat een aantal binnen
landse factoren een actieve en gerichte Europa
politiek steeds meer in de weg gaan staan. Het na 
de eenwording toegenomen gewicht van Duits
land, zo wordt alom geconstateerd, heeft in Brus
sel nauwelijks zijn weerslag gevonden. Dat mag 
voor een deel met de persoon Schröder en zijn 
aanvankelijk sterk binnenlands georiënteerde 
politieke agenda samenhangen, het heeft echter 
ook meer structurele oorzaken. De wellicht be
langrijkste hiervan is de gecompliceerde verhou
ding tussen de Bond en de Lander. Met de verdra
gen van Maastricht en vervolgens Amsterdam is 
de positie van de Lander als zelfstandige politie
ke actoren binnen het Europese beleidsvor- 
mingsproces ook formeel bekrachtigd. De conse
quente invulling die de Lander daaraan hebben 
gegeven, heeft geleid tot een ‘voorbehouden-po- 
litiek’ van de Bondsregering hetgeen de stoot
kracht van de Duitse Europa-politiek bepaald 
niet ten goede komt. Het feit dat de Lander de 
Bundesministers voortdurend op de vingers kij
ken, tot in de Europese minsterraden zelf, be
perkt, alleen al psychologisch gezien, de ma
noeuvreerruimte van de ministers in sterke ma- 19 
te en ondermijnt daarmee hun onderhande
lingsposities.

Bovendien wordt de voorbereiding van de 
Duitse Europa-politiek gekenmerkt door een sec
torale en vervolgens ministeriële afschotting, 
hetgeen er toe leidt dat pas op het hoogste ni
veau, wanneer standpunten al lang en breed zijn 
ingenomen, een afstemming tussen de verschil
lende beleidsterreinen wordt gewaagd. De kans 
op een geïntegreerde aanpak wordt daarmee re-
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latief gering, die op een incoherente politiek die 
zichzelf van tij d tot tij d terug moet fluiten rela
tief groot. Die incoherentie wordt nogmaals in 
de hand gewerkt door een politieke cultuur die 
een universalistisch georiënteerd engagement 
met rechtsstatelijke en democratische normen 
en waarden voorschrijft, hetgeen op een wel
haast voorspelbare wijze kan botsen met de 
evenzeer onvermijdelijke oriëntatie op nationale 
belangen.

LEI TANTRAG

De traditionele maxime van de Duitse Europa
politiek, zo zouden we het bovenstaande kunnen 
samenvatten — de Europese integratie te bevor
deren en deze zo mogelijk een federale gestalte 
te geven, zonder met de kapiteinspet op te wor
den gezien — is na de eenwording moeilijker te 
realiseren. Niet alleen beginnen ooit beproefde 
strategieën — Frans-Duitse as, multilateralisme 
en het trekken van de geldbuidel — stuk te lopen 
op de uitbreiding van de e u  en de daarmee ver
schoven machtsbalansen, maar bovendien slaagt 
Duitsland er onder de huidige condities — toe
genomen macht Lander, verkokerde beleidsont
wikkeling, een ‘idealistische’ politieke culmur en 
een overvolle binnenlandse agenda — zelf steeds 
minder in om een coherente en doelgerichte Eu- 
ropa-politielc te formuleren en door te voeren.

Bezien we tegen deze achtergrond de Schrö- 
der/sPD-Leitantrag, dan valt om te beginnen op 
dat, min of meer in lijn met Duitslands traditio
nele multilateralisme, de oplossing voor de para
dox van de Duitse Europa-politiek meer op het 

2 o gebied van de institutionele inrichting van Euro
pa wordt gezocht, dan in de formulering van uit
gangspunten en inhoudelijke doelstellingen van 
beleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de optie voor 
een specifiek, zeker niet ‘Duits’ federalisme 
waarin de institutionele verdeling en afbakening 
van hogere (supranationale) en lagere (nationale 
en regionale) competenties zich voegt naar af
grenzingen van de verschillende beleidsterrei
nen — in plaats van het voor Duitsland gebrui
kelijke ‘functionele’ model van een verdeling tus

sen beleidsbepalende/wetgevende competenties 
en beleidsuitvoerende/implementerende taken. 
De allesbepalende vraag hierbij is natuurlijk wel
ke beleidsterreinen naar het Europese niveau 
worden afgeschoven en welke als nationale of 
zelfs regionale bevoegdheden worden geclaimd. 
Schröders invulling daarvan lijkt op het eerste 
gezicht een nadere uitwerking te zijn van het 
roemruchte subsidiariteitsbeginsel: ‘Aufgaben, 
die durch die Mitgliedsstaaten entsprechend des 
Subsidiaritatsprinzipes sachgerechterwahrge- 
nommen werden können, mussen auf die natio-

De kleine landen zullen 
niet langer als vanzelf
sprekend geconsulteerd en 

betrokken worden bij alles 
wat op de agenda van de 
grote lidstaten verschijnt

nale Ebene zurückverlagert werden’. Helaas is 
het subsidiariteitsbeginsel geen criterium van 
zichzelf. Wat telkens aan Europa en wat aan de 
lidstaten moet worden overgelaten volgt uitein- 
delijlc uit politiek-inhoudelijke overwegingen. 
Of zoals Schröder het in zijn rede tijdens het 
Neurenberger SPD-congres formuleerde: ‘Es geht 
um die Entscheidung über die Frage: Was bleibt 
Sache der Nationalstaaten und was muss not- 
wendig Sache Brussels werden? Dies ist übrigens 
kein einseitig zu erledigender Prozess. Es ist bei 
dieser Kompetenzfrage durchaus denkbar, dass 
der Nationalstaat weitere Kompetenzen an Euro
pa abgeben muss. Aber dieser Prozess ist genau 
umgekehrt auch denkbar und notwendig: Dass 
jene Fragen, die nicht Europaisch gelost werden 
mussen, aus innere Zwangen heraus auch an den 
Nationalstaat zurückgegeben werden. Dies wird 
Aufgabe der Diskussion über die Kompetenzab- 
grenzung in und fur Europas sein.’

Schröders specifieke herverdeling van compe-
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tenties over de verschillende niveaus is geens
zins in de aard der zaken gelegen, maar weer
spiegelt vooral de hierboven geschetste proble
men van de huidige Duitse Europa-politiek.

Om te beginnen moet het terrein van de bui
tenlandse politiek en het veiligheidsbeleid — in 
e u  j argon de ‘2 e pijler’ —, een terrein waarop 
Duitsland zich om historisch begrijpelijke rede
nen niet nationaal-statelijkkan en wenst te profi
leren, op Europees niveau worden behartigd. 
Komt een gemeenschappelijke veiligheidspoli
tiek niet van de grond, dan vreest Schröder de 
boemerang van een renationalisering die Duits
land als centraal gelegen Europese grootmacht 
onvermijdelijk in de niet gezochte schijnwerpers 
zal plaatsen. Dat Duitsland zich niet voor eeuwig 
en altijd achter de vs kan verschuilen, is Schröder 
en de s p d  in ieder geval duidelijk. In dergelijke 
situaties, zo stipuleert de Leitantrag, moet de e u  

in staat zijn zelfstandig (militair) te handelen — 
‘Die e u hat, nicht zuletzt unter dem Eindruck ih- 
rer Erfahrungen auf dem Balkan (sic), die notwen- 
digen Entscheidungen getroffen, um Europa zu 
einem auEen- und sicherheitspolitischen Akteur 
von Gewicht zu machen. Die e u  mufi handlungs- 
fahig sein, um Verantwortung fur Stabilitat und 
Sicherheit im euro-atlantischen Raum und darü- 
berhinaus zuübernehmen.’ Of Duitsland in de 
praktijk ook zelf aan deze oproep tot een verster
king van het g b v b  gehoor zal willen geven, kan, 
zoals we hieronder nog zullen zien, op goede 
gronden worden betwijfeld.

Ook met betrekking tot zaken die binnen de 
3e pijler vallen — justititie en binnenlandse vei
ligheid — bepleit de Leitantrag een supranatio
nale competentie: ‘Füruns gilt, dass Sicherheit 
besser gemeinsam in der erweiterten Union ge- 
wahrleistet werden kann als im Alleingang’. Dit 
wordt onder meer ingegeven door het idee dat 
met de Oostelijke uitbreiding de georganiseerde 
en grensoverschrijdende criminaliteit zal toene
men. De bestrijding daarvan vergt een verhoog
de inspanning, niet in het laatst van de nieuwe 
lidstaten. Tegelijkertijd kan Duitsland het zich 
niet permitteren om, met een beroep op zijn na
tionale veiligheid, deze landen onder druk te zet

ten een criminaliteitsbestrijding naar Duitse 
wens in te richten. Europa moet ook hier uit
komst brengen: ‘Die polizeiliche Zusammenar- 
beit wird mehr Rechtssicherheir ermöglichen.
Durch die Einbeziehung der Beitrittslander in 
die unionsweite Bekampfung der organisierten 
und grenzüberschreitenden Kriminalitat wer
den gerade für Deutschland die Möglichkeiten 
der Kooperation im polizeilichen und justiziel- 
len Bereich erheblich verbessert’. Derhalve die
nen de politiële enjustitiële samenwerking via 
Europol en Eurojust met voorrang te worden uit
gebreid en versterkt.

Consequent is vervolgens de oproep om daar 
waar de Unie verantwoording moet nemen, haar 
supranationale competenties ook substantieel te 
versterken. De Leitantrag bepleit over de gehele 
linie een versterking van de supranationale in
stituties, met name de Commissie en het Parle
ment en dit ten koste van de 'intergouvernemen
tele’ Raad (van de Europese Unie). Het Parlement 
dient bovendien een volledig budgetrecht te krij
gen dat zich ook uitstrekt over de c a ï  en de 
Structuurfondsen. Zo op het oog snijdt het mes 
van deze constructie aan twee kanten. Enerzijds 
relativeert het de machtspolitieke betekenis van 
de door Frankrijk zo fel bevochten stemmenver
deling in de Raad, terwijl het relatieve overwicht 
van Duitsland in het Parlement aan betekenis 
wint. Anderzij ds zou een overname van de ver
antwoordelijkheid voor de financiering van de 
landbouwpolitiek door het ep Duitsland behoe
den voor de wrok van Frankrijk, terwijl Duits
land er op kan vertrouwen dat het Europees Par
lement het voortouw zal nemen bij de welhaast 
onvermijdelijke hervorming ervan. 21

Let wel, een versterking van de supranationa
le instituties wordt in de Leitantrag slechts be
pleit onder de strikte voorwaarde dat een aantal 
beleidsterreinen, eventueel via een renationali
sering van voorheen ‘Europese’ aangelegenhe
den, geheel en al onder de nationale bevoegdheid 
komt te vallen. Op die terreinen heeft Brussel 
zich dan vervolgens van iedere inmenging te 
onthouden. Niet langer een diffuse competentie- 
deling via de communautaire methode, maar
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een heldere, nauwkeurig afgebakende compe- 
tentieverdeling. Wat Schröder vervolgens als ‘na
tionale’ competenties opeist, betreft dan zaken 
die nu nog steeds conflicten uitlokken, maar 
waarvan hij hoopt dat ze, eenmaal onder natio
nale regie, in de toekomst geen aanleiding voor 
intra-Europese irritatie meer zullen vormen. Het 
gaat daarbij in eerste linie om het landbouwbe
leid, maar ook om de op achterstandsregio’s ge
richte redistributieve politiek (nu nog de ‘struc
tuurfondsen’). Het verwijt van de Commissie dat 
het Duitse systeem van regionale banken een 
vorm van verboden staatssubsidie inhoudt, 
vormt al langere tijd aanleiding tot politieke en 
juridische stekeligheden. Nog onlangs maakte 
Schröder de Commissie al bij voorbaat en in niet 
mis te verstane woorden, duidelijk dat ze zich 
niet had te bemoeien met de nieuwe, door de 
overheid gesubsidieerde nieuwe BMW-vestiging 
te Dresden, die een economisch impuls aan de 
achterstandsregio Saksen moet geven.

Interessant is bovendien de volgende opmer
king over de competentie-afbakening tussen de 
verschillende politieke niveaus: ‘Die Aufgaben- 
verteilung zwischen Bund, Landern und Kom- 
munen ist und bleibt eine Frage der inerstaat- 
lichen Politik’. In het algemeen wordt dit uitge
legd als een tegemoetkoming van Schröder aan 
de Lander die niet graag zien dat Brussel aan hun 
prerogatieven tornt.3 Een preciese analyse van de 
letterlijke uitspraken in dezen suggereert echter 
een andere interpretatie. Uiteraard zitten de Lan
der niet te springen om Brusselse bemoeizucht 
met zaken die ze zelf liever regelen en wordt me
nige EU-richtlijn als buitengewoon hinderlijk er- 

22 varen. Iemand als Wolfgang Clement, minister
president van Noordrijnland-Westfalen, mag 
(snerend over korenwolven) graag op de habitat- 
en aanverwante milieurichtlijnen wijzen die een 
regionale economische politiek volgens hem 
ernstig in de weg kunnen staan. Tegelijkertijd 
doen de Lander er via eigen vertegenwoordigin
gen alles aan om hun regionale belangen in Brus
sel voor het voetlicht te krijgen en letten zij erop 
dat de Bondsregering niet via Europese Minister
raden meewerkt aan beleid op gebieden waar

over de Lander een eigen zeggenschap hebben. 
Niet zelden gebruiken de Lander hun Brusselse 
invloed om hun positie vis-a-vis Berlijn te ver
sterken. Als daarentegen Schröder de competen- 
tentieverdeling tussen Bond en Lander als een 
binnenlandse aangelegenheid bestempelt, dan 
wil hij daarmee veeleer deze ‘Brusselse omweg’ 
afsluiten.

Ook de vormgeving van het sociaal beleid be
schouwt de Leitantrag als een nationale aangele
genheid, niet onbegrijpelijk gegeven de hechte 
verwevenheid van het Rijnlandse model van de 
verzorgingsstaat met de politiek-legitimatori- 
sche grondslagen van de Bondsrepubliek. De ver
klaring van Nantes mag dan reppen van de wen
selijkheid van een Europees sociaal model waar
mee Europa zich als ‘waardengemeenschap’ zou 
moeten onderscheiden van de vs, de concrete 
invulling ervan dient voorlopig in handen van de 
lidstaten te blijven. De feitelijke (moeizame) ont
wikkeling van het Europese sociale beleid wijst 
er immers op dat mogelijke oplossingen/com- 
promissen in dezen voor Duitsland welhaast bij 
voorbaat onbevredigend zullen zijn.4 Dat het 
Duitse verzorgingsniveau van invloed is op de 
internationale concurrentiepositie en tegelijker
tijd de aantrekkelijkheid van Duitsland voor bui
tenlandse investeringen en vestigingen vermin
dert, wordt in de Leitantrag gepareerd met de 
wens het fiscale beleid van de lidstaten sterker te 
harmoniseren. Dat laatste zou de fiscale instru
menten waarmee een aantal lidstaten een voor 
Duitsland nadelige vestigingspolitiek (Standort- 
politik) voeren, minder makkelijk hanteerbaar 
maken.

Tot slot heeft Schröder ook nog een voor de 
hand liggende oplossing voor het probleem dat 
de ‘Zivilstaatliche’ identiteit die de Duitse na
oorlogse politiek kenmerkt soms op gespannen 
voet staat met de vaak op nationale belangen ge
oriënteerde machtspolitiek van andere lidstaten. 
Het grondrechten-charter van Keulen dient, al of 
niet met enkele aanpassingen, 'an die Spitze der 
lcünftigen Verfassung gestellt werden, damit der 
Wertebezug der Europaischen Union deutlich 
wird’ — en, zo zou men kunnen toevoegen, indi-
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viduele rechtspersonen op eigen titel hun grond
rechten bij het Europese Hof kunnen opeisen, 
zodat deze de taak van van een ‘zivile Politik’ ten 
dele kunnen overnemen.

T US S E N  R E A L I TE I T S Z I N EN P OL I TI E K E

VE RGEZI CHT EN

Met de aanname van de Leitantrag ‘Verantwor- 
tung für Europa’ door het s p d -partij congres is 
een politiek feit gecreëerd dat, naar het zich laat 
aanzien, meteen al effect begint te sorteren. 
Moscovici mag eerder dan nog van mening zijn 
geweest dat Schröders voorstellen weinig cohe
rent waren, nog in dezelfde week dat ze door het 
Neurenberger congres werden aangenomen, 
brachten Chirac en de Bondskanselier na hun bi
laterale overleg in Nantes een ‘gemeenschappe
lijke verklaring over de grote Europa-politieke 
prioriteiten’ uit die veel overeenkomsten ver
toont met de kersverse Europa-politiek van de 
s p d . Ook Chirac kent nu aan een Europese con
stitutie met daarin opgenomen een mensen
rechtencatalogus een belangrijke rol toe: 'Die 
Europaische Verfassung die Deutschland und 
Frankreich wünschen wird einen wesentlichen 
Schritt im historischen Prozess der Europai- 
schen Integration darstellen.’ Een krachtig plei
dooi voor een verdergaande Europeanisering van 
de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid 
ontbreekt evenmin in deze ‘Verklaring van Nan
tes’. Aangekondigd wordt dat Frankrijk en Duits
land in dezen met nieuwe voorstellen zullen 
komen. Ook waar het de 3e pijler betreft, dus de 
samenwerking op het gebied van justititie en 
binnenlandse veiligheid, wordt, geheel in de lijn 
van de Leitantrag, voorgesteld om de Europese 
samenwerking te verdiepen. Europol en Eurojust 
moeten een prominente rol gaan vervullen en als 
'ehrgeizige Initiative’ wordt het sPD-voorstel in
zake een Europese politiemacht die de buiten
grenzen van de e u  moet bewaken, als mogelijk
heid geopperd. Ook m.b.t. een Europese harmo
nisering van de belastingen, de inrichting van 
een Europees sociaal zekerheidsstelsel en een 
nieuwe afbakening van competenties tussen de

e u en de lidstaten lijken Chirac en Schröder het 
goed met elkaar te kunnen vinden. Over de ge
meenschappelijke landbouwpolitiek en de struc
tuurfondsen wordt in deze verklaring echter niet 
gesproken. De prij s die Chirac hiervoor betaalt is 
de expliciete vaststelling dat ‘die Atlantische Alli- 
anz... die Grundlage für die kollektive Verteidi- 
gung ihrer Mitgliedstaaten bleibt’. Berlijn voelt 
er nog altijd niet veel voor om de Atlantische 
samenwerking op het spel te zetten voor een ver
sterking van een Europese veiligheidspolitiek, 
ook al wordt dit laatste vurig bepleit.

Over de gehele linie beschouwd is Schröder er 
in geslaagd centrale elementen van zijn visie op 
Europa in de Verklaring van Nantes te laten 
terugkeren. Dat is al met al een belangrijke con
statering. De aanvankelijke inschatting dat 23
Schröders Leitantrag binnen Europees verband 
van een gebrek aan politieke realiteitszin getuig
de en bijgevolg begrepen moest worden als een 
stuk dat toch vooral voor de binnenlandse con
sumptie bedoeld is, blijkt enigszins voorbarig te 
zijn geweest. Natuurlijk blijven, ook tussen 
Duitsland en Frankrijk, niet onbelangrijke ver
schillen van mening bestaan waar het de inrich
ting en toekomst van de e u  betreft. Daarnaast 
kan worden betwijfeld of Duitsland ook werke-

De traditionele maxime 
van de Duitse Europa- 
politiek — de Europese 
integratie te bevorderen en 
deze zo mogelijk een 
federale gestalte te geven, 
zonder met de kapiteinspet 
op te worden gezien — 
is na de eenwording 
moeilijker te realiseren
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lijk bereid is om het gebied van het g b v b  de con
sequenties te aanvaarden van wat het officieel 
propageert. Af en toe lijkt Berlijn heimelijkblij te 
zijn met een niet al te slagvaardige Europese bui
tenlandse politiek. Een ‘allemansvriend-politiek’ 
verdraagt zich slecht met een expliciet en effec
tief buitenlands optreden. Daarentegen gaat de 
spagaat tussen Washington en Parijs heel wel sa
men met een zuinig defensiebudget.

Desalniettemin suggereert de voortvarend
heid waarmee Schröder zijn denkbeelden aan de

man weet te brengen, dat hij een politieke lijn te 
pakken heeft die niet bij voorbaat kansloos is. Of 
het uiteindelijk een effectieve strategie zal zijn 
met het oog op de klassieke problemen en dilem
ma’s van de Duitse buitenlandse politiek, kan 
slechts de toekomst leren. Spijtig is alleen dat 
totnogtoe in Nederland de aandacht voor deze 
nieuwe Duitse Europa-politiek minimaal is ge
weest.

Noten

i Schröder zou Europa het Duitse 
model van een politieke federa
tie willen opdringen (The Econo
mist, 3 mei 2001); zijn stuk zou 
de Duitse onwil signaleren om 
nog langer de betaalmeester van 
de e u  te zijn (DerStandard, 2 mei 
2001); het zou daarenboven zijn 
ingegeven door de ambitie de 
positie van Duitsland binnen de 
eu te versterken — een Duitse 
‘Alleingang’ die primair ten 
koste van Frankrijk gaat en geen

rekening houdt met de politieke 
consequenties die alleen al het 
verschijnen van deze Leitantrag 
voor politieke geestverwanten 
zoals Tony Blair met zich mee
brengt (The Economist 3 mei 
2001, International Herald 
Tribune, 2 mei 2001).

2 J.H.H. Weiler, 'Epilogue: the Fi- 
scher-debate — The DarkSide’, 
Harvard Law School Symposi
um: Responses to Joshka Fischer 
(http://www.law.harvard.edu/ 
programs/jeanmonnet/ 
papers/oo/oo702.html)

3 Verg. M. Kreile, 'Das Schröder- 
Papier und die Jospin-Rede’, in: 
Integration 24,3 2001, pp. 250- 
257-

4 Verg.F.W. Scharpf,'Negative 
and positive integration in the 
political economy ofEuropean 
welfare States’, in: G. Marks e.a. 
(eds.), Govemance in the European 
Union, London 1996, pp. 12-39. 
F.W. Scharpf, Regieren in Europa: 
effektiv und demokratischl, Frank- 
furt/M. 1999.
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Het slechte voorbeeld
De té hoge inkomens van oud-politici

Er is weinig aandacht meer voor het verkleinen van inkomensverschillen. 

Ookvan de PvdA is over‘spreiding van inkomen’ weinig meervernomen, 

aldus socioloog Ellemers. Integendeel. Niet alleen in de private sector is 

sprake van ‘exhibitionistische zelfverrijking’, ook in de (semi) publieke 

sectorwordt niet zelden doorsociaal-democratische oud-politici het slechte 

voorbeeld gegeven.

J OOP E L L E ME R S

Spreiding van inkomen, kennis en macht was 
destijds de inzet van het kabinet-Den Uyl. Ruim 
twintig j aar later kan men zich afvragen wat 
daarvan is terecht gekomen. Het is niet helemaal 
duidelijk hoe men de spreiding van kennis en 
macht moet beoordelen.1 Maar wel is duidelijk 
dat nu de Partij van de Arbeid al weer een aantal 
jaren opnieuw — evenals tijdens het kabinet- 
Den Uyl — een tamelijk dominante positie in de 
regeringscoalitie inneemt er van verdere reduc
tie van inkomensverschillen weinig sprake is. 
Sinds het midden van de jaren tachtig, maar ook 
in de jaren negentig zijn — gemeten naar ver
schillende maatstaven — de inkomensverschil
len in Nederland aanzienlijk vergroot — even
als trouwens in verschillende andere westerse 
landen.

T O E N E M E N D E  O N G E L I J K H E I D

In Nederland zijn de inkomensverschillen mede 
— vooral? — toegenomen omdat in de jaren van

Over de auteur j .  E. Ellemers w as hoogleraar sociologie 
aan de  Rijksuniversiteit Groningen.

Noot Zie pag in a  2 8

sterke economische groei winsten uit vermogen 
niet werden belast. Anders dan in vele andere 
landen, werd vermogenswinstbelasting in 
Nederland al lang geleden afgeschaft — in de 
jaren vijftig door een socialistische minister van 
Financiën, Van de Kieft. Het argument daarvoor 
was destijds dat het belastingtechnisch moeilijk 
is om vermogenswinsten goed te registreren en 
daarom het belasten ervan nogal ‘fraudegevoelig’ 
is. Bovendien — zo was en is nu opnieuw het 
argument — wanneer men vermogenswinsten 
belast, moet men ook regels maken om vermo- 
gensverliezen te compenseren.

Verder kent Nederland als een van de weinige 
landen een belastingstelsel, waarin hypotheek
rente kan worden afgetrokken. Hiervan is meer 
dan eens vastgesteld dat vooral hogere inkomens 
daar relatief het meest van profiteren. Het is dan 
ook niet ten onrechte dat de aftrek van hypo
theekrente herhaaldelijk — en de laatste jaren 
opnieuw — ter discussie is gesteld.

Maar ook in de sfeer van de tertiaire inko
mensverdeling, dit wil zeggen de inkomensver
deling die rekening houdt met de voordelen die 
burgers hebben van door de overheid gefinan
cierde publieke diensten, zoals bijvoorbeeld sub-
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sidies op openbaar vervoer en (grotendeels) gra
tis onderwijs, genieten hogere inkomens vaak 
meer ‘profijt van de overheid’ dan lagere. Dit is al 
in dejaren zestig vastgesteld door W. Drees (die 
zich toen nog ‘Jr.’ noemde) en sindsdien herhaal
delijk bevestigd, onder andere in een reeks van 
publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau en onlangs opnieuw in Sociale staat van 
Nederland (s c p , 2001). Telkens komt daarbij naar 
voren dat hogere inkomenscategorieën sterk 
profiteren van overheidsvoorzieningen, met na
me op het gebied van onderwij s. Zeker, ook lage
re inkomens hebben profijt van de overheid, 
vooral in de sfeer van zorg en huisvesting. Maar 
als geheel is dat bescheidener dan het profijt dat 
hogere inkomens genieten.

In het nu ingevoerde nieuwe belastingstelsel 
van de vroegere staatssecretaris Vermeend, wor
den naar de mening van vele deskundigen hoge
re inkomens nog steeds ontzien of zelfs sterk be
voordeeld. Met name ‘box 3’ voor inkomens uit 
sparen en beleggen, zou voor hogere inkomens 
(grote) voordelen opleveren.

ZEER HOGE I N K O M E N S

Al jaren wordt in Nederland met enige schande 
gesproken over de (té) hoge inkomens in som
mige sectoren van de maatschappij. Aanvanke
lijk waren het vooral de medische specialisten 
die het moesten ontgelden. Daar hoort men 
tegenwoordig niet zo veel meer van — omdat de 
hoogte van de inkomens van medische specia
listen inmiddels is geredresseerd, omdat de aan
dacht in de gezondheidszorg inmiddels is ver- 

26 schoven naar de (gebrekkige) organisatie van de
ze sector, of omdat men vindt dat andere werkers 
in de gezondheidszorg (verpleegkundigen, huis
artsen) worden onderbetaald?

De laatste jaren is er wel opnieuw aandacht 
voor de (zeer) hoge inkomens van bestuurders 
van grote ondernemingen. Er wordt gesproken 
van ‘kleptocratie’ en de minister-president had 
het over ‘exhibitionistische zelfverrijking’, alhoe
wel sommigen menen dat hij eigenlijk bedoelde 
'exorbitante’ inkomens. Er is nog steeds discussie

of deze zeer hoge inkomens nu moeten worden 
toegeschreven aan de ‘marktwerking’, aan de ma
te van winstgevendheid of aan de aandeelhou
derswaarde van de betreffende bedrijven. Als dit 
het geval is, zou men moeten verwachten dat de 
inkomens van bestuurders van grote onderne
mingen nu wel snel zullen gaan dalen. Maar 
waarschijnlijker is dat deze hoge inkomens — 
die bestuurders zich in Nederland zelf toeken
nen — vooral verband houden met de omvang 
van bedrijven.

B E R U S T I N G

De gangbare opinie is dat er weinig te doen valt 
tegen excessief hoge inkomens van bestuurders 
van grote bedrijven. Door het invoeren van hoge
re belastingtarieven zouden directeuren van 
grote bedrijven in het buitenland emplooi zoe
ken, hun officiële domicilie buiten Nederland 
kiezen (wat toch al vaak gebeurt) of andere vor
men van kapitaalvlucht vinden, die ook nu reeds 
aanzienlijk is.

Bovendien moet men vaststellen dat ook el
ders in de private sector vaak zeer hoge inko
mens voorkomen: in sommige branches van de 
advocatuur, onder financiële adviseurs, accoun
tants en andere beoefenaren van ‘vrije beroepen’ 
en niet te vergeten onder directies van sommige 
middelgrote en kleinere bedrijven die, mede 
door allerlei fiscale mogelijkheden, ook soms 
hoge inkomens (kunnen) verwerven. Daarover 
hoort men echter zelden.

Er wordt trouwens helemaal nogal berustend 
gedaan over het feit dat de hoge inkomens het af
gelopen decenium zo sterk zijn gestegen. Er is 
wèl enige aandacht voor de zorgelijke situatie 
waarin sommige categorieën van lage inkomens 
nog steeds verkeren — onder anderen ouderen 
en alleenstaande vrouwen. Maar er is weinig be
sef dat grote inkomensverschillen niet alleen 
worden bepaald door de laagte van lage inko
mens, maar ook door de toenemende hoogte van 
hoge inkomens. Anders gezegd: voor de reductie 
van inkomensverschillen is — anders dan tijdens 
het kabinet-Den Uyl — thans weinig aandacht
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meer — ook niet bijvoorbeeld bij de Partij van de 
Arbeid. Vooraanstaande politici van deze partij 
stellen het soms voor dat het aftoppen van hoge 
inkomens weinig oplevert — niet door verho
ging van de hoogste tarieven van de inkomsten
belasting, maar ook niet door het afschaffen van 
aftrek van hypotheekrente of door regelingen in 
de sfeer van de tertiaire inkomensverdeling te 
veranderen, zoals bijvoorbeeld het verhogen de 
van eigen bijdragen voor publieke voorzienin
gen, waaronder met name het onderwijs. Als na
der excuus om zulke maatregelen niet te nemen, 
wordt verder verwezen naar de noodzaak om in
komens- en belastingpolitiek in Europees ver
band te 'harmoniseren', alhoewel bijvoorbeeld 
aftrek van hypotheekrente in de meeste andere 
Europese landen nauwelijks bestaat.

Natuurlijk, zulke maatregelen zijn — zeker 
met de verkiezingen in zicht — niet erg popu
lair, maar het gaat veel te ver om te stellen dat ze 
niet effectief zouden zijn om inkomensverschil
len terug te dringen. Het reduceren van inko
mensverschillen zou voor een sociaal-democrati- 
sche partij nog steeds een nastrevenswaardig 
doel moeten zijn, ook al is dit in termen van fi
nancieel en fiscaal beleid misschien lang niet 
eenvoudig te realiseren.

Het huidige nationale verkiezingsprogram
ma van de Partij van de Arbeid is hier in het voor
laatste hoofdstuk betrekkelijk vaag over en zegt 
slechts: ‘De sterkste schouders horen de zwaarste 
lasten te dragen’. Het programma zegt verder: 
‘We maken ons zorgen over de excessieve belo
ningen die sommige bestuurders van grote 
ondernemingen zichzelf toekennen. Niet zozeer 
vanwege het geld dat ermee gemoeid is, want dat 
is een klein deel van de totale loonsom van de be
drijven. Wij maken ons zorgen over het slechte 
voorbeeld dat er van uitgaat.’ Inderdaad: daar 
gaat een slecht voorbeeld van uit. Maar men zou 
ook het omgekeerde kunnen nastreven.

HET GOEDE VOORBEELD?

Waar de overheid — en zeker een overheid waar
in zowel nationaal, provinciaal, als lokaal de Par

tij van de Arbeid nog steeds een vrij dominante 
rol speelt — in ieder geval naar zou kunnen stre
ven, is de hoge inkomens in de (semi-)publieke 
sector binnen bepaalde perken te houden. In dit 
opzicht zou er wel degelijk van enig inkomens
beleid sprake kunnen zijn. Het is hier dat het ge
ven van het goede voorbeeld misschien op zijn 
plaats is.

Alhoewel daar over het algemeen weinig van 
naar buiten doordringt, verschijnen er zo nu en 
dan berichten in de pers die een indruk geven 
van de hoogte van beloningen voor topfuncties

in inmiddels geprivatiseerde en andere (semi- 
jpublieke organisaties. Het blijkt dat bij instel
lingen die nog steeds tot de ‘publieke sector’ kun
nen worden gerekend, zoals sommige pensioen
fondsen (a b p , p g g m ), vroegere overheidsbedrij
ven, organisaties op het gebied van de gezond
heidszorg en van sociale zekerheid, leden van be
sturen, directeuren en commissarissen salaris
sen verdienen van een half miljoen of meer per 
j aar of van meer dan een ton voor werkzaamhe- 27
den die één tot anderhalve dag per week vergen. 
Bovendien blijken sommige van deze salarissen 
de afgelopen jaren soms van de ene dag op de an
dere met 25 tot 50 procent te zijn verhoogd; in 
één geval (het g a k ) zelfs met 300 procent. Dit is 
des te opvallender omdat in diezelfde periode de 
‘modale werknemers’ bij herhaling werden ge
maand om ‘loonmatiging’ te betrachten.

De hoge salarissen waar het hier over gaat, be
treffen voor een deel oud-politici en voormalige

Er is weinig besef dat grote 
inkomensverschillen niet 
alleen worden bepaald 
door de laagte van lage 
inkomens, maar ook door 
de toenemende hoogte van 
hoge inkomens
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topfunctionarissen van de overheid, die op deze 
wijze worden ‘beloond’ voor eerder bewezen 
diensten. Het zijn oud-ministers, oud-kamerle- 
den, maar ook — lijkt het wel — in toenemende 
mate voormalige gedeputeerden en wethouders 
van grotere steden. Zelfs hoort men steeds meer 
van nog in actieve dienst zijnde Commissarissen 
van de Koningin en burgemeesters, die vaak 
goed betaalde ‘nevenfuncties’ vervullen, die wei
nig of geen enkel verband meer hebben met hun 
hoofdfunctie. Ook in andere landen is het niet 
ongebruikelijk dat oud-politici en oud-topamb- 
tenaren worden ‘beloond’ voor veronderstelde 
‘politieke risico’s’ die zij eerder zouden hebben 
genomen. Bovendien — zo wordt vaak geargu
menteerd —- deze salarissen moeten in de pas 
lopen met die welke voor vergelijkbare functies 
in het bedrijfsleven worden betaald. Maar dat is 
natuurlijk altijd een argument bij mensen die al 
veel verdienen: er zijn anderen die nóg meer ver
dienen.

Maar waar staat geschreven dat Commissaris
sen van de Koningin (die hetzelfde basissalaris 
verdienen als ministers) en sommige burge

meesters van grotere gemeenten door allerlei 
‘bijbanen’ twee keer zo veel (of meer) moeten 
verdienen dan ministers, die geen nevenfuncties 
mogen uitoefenen? Of is de functie van Commis
saris van de Koningin of van burgemeester van 
een grotere gemeente eigenlijk een sinecure (ge
worden)? Maar dan zou je die functies net zo 
goed kunnen afschaffen en bij toerbeurt laten 
vervullen door gedeputeerden of wethouders.

Het paal en perk stellen aan (zeer) hoge sala
rissen van (voormalige) overheidsfunctionaris
sen in de ‘publieke sector’ — zeker voor zover die 
worden bekostigd uit bij de wet bepaalde pre
mies — levert vermoedelijk macro-economisch 
gezien geen zeer grote bijdrage aan het reduce
ren van inkomensongelijkheid. Maar het zou 
wel als een voorbeeld kunnen dienen en zo op den 
duur mogelijk kunnen bijdragen tot matiging 
van hoge inkomens in andere sectoren van de 
maatschappij en vervolgens tot meer spreiding 
van in ieder geval de inkomens, zoals Den Uyl 
ooit voor ogen heeft gestaan.

Noot

1 Zie bijvoorbeeld ‘Spreiding van 
inkomen, kennis en macht: 
hoe verder?’, Socialisme ^Demo
cratie, jrg. 46, no. 1 (1989).
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Unpacking Europe
H ED Y  D ’A N C O N A

V  '• ■

De tentoonstelling Unpacking Europe in museum Boijmans Van Beuningen 
toonde het werk van 18 meest niet-Europese kunstenaars. De curatoren, 
Salah Hassan en Iftikhar Dadi, onderzoeken met 
Unpackincj Europe andere dimensies van de 
Europese identiteit.
De kunstkritiek was wisselend in haar oordeel.
In n r c  Handelsblad was Anna Tilroe gegrepen 
door de beelden en installaties, maar betitelde 
Janneke Wesseling het werk als plaatjes bij 
politiek-correcte praatjes. ,
S&D selecteerde v ijf beelden uit 
de tentoonstelling en vroeg 
Hedy d’Ancona om 
korte bijschriften.
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Foto uorige pagina
Yinka Shonibare Leisure Lady, 2001

Onzin dat de grote culturele variëteit binnen 
Europa door ons zo vaak wordt opgevoerd als een 
belemmering voor het beleven van Europa als 
culturele entiteit! Natuurlijkbestaat er zoiets als 
een gemeenschappelijk geheugen en een 
gedeeld referentiekader boven al die verschillen 
uit. Maar als we dat zélf niet durven benoemen, 
zélf niet kunnen definiëren, dan maken we ons 
— vanzelfsprekend — afhankelijk van die blik 
van de ander; van hoe ‘zij’ ons zien. Maar dan ook 
niet klagen als die blik j e niet bevalt....

Foto onder
Willem Boshoff Panifice, 2001

Als buitenstaanders, maar geschoold in 
het West-Europese idioom, de hedendaagse 
beeldtaal — tracteren ze ons op ‘broodjes 
van eigen deeg’. Dat werkt soms als een 
spiegel, als een handreiking op weg naar 
ons eigen ‘wij-gevoel’ als het cultuur betreft, 
maar vaak ook als een schandpaal 
omdat wij niet alleen onze collectieve 
herinneringen, maar ook onze collectieve 
verantwoordelijkheden negeren.

30

Foto’s rechts
Yinka Shonibare Dorian Gray, 2001

Als dwergen op de schouders van een reus.
Met de bijbehorende fantastische vergezichten. 
Dat is de bevoorrechte positie van Europese 
kunstenaars. Enkelingen hebben dat in de 
gaten. Nachoem Wijnberg legt in de Volkskrant 
van 1 februari uit, dat hij zich laat inspireren 
door de grote I9e-eeuwse romans van

JaneAusten en LeoTolstoj. Maar velen ont
beren het bewustzijn dat grote schrijvers, 
componisten en beeldend kunstenaars van 
ons allemaal zijn! Laatje wakker schudden 
uit die kortzichtigheid door de gemanipuleerde 
foto’s van Yinka Shonibare die zichzelf, 
als zwarte man, posteert als Oscar Wilde’s 
Dorian Gray. Eigenlijk zoiets als een ont
moeting met God die een zwarte vrouw bleek 
te zijn...
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Foto links 
Vivan Sundaram
The artist and hercousin Viola, 2001

Foto bonen
Carmela Uranga
EEC Musical Chairs, 2001

‘Kwalijk is het’ — schrijft Janneke Wesseling 
(n r c , 10/1) in haar kritiek op Unpacking Europe, 
‘dat de kunst hier wordt ingezet om een politieke 
stellingname te illustreren’. Tja...

Voor datzelfde kwaad belandden grote 
kunstenaars als Daumier meerdere malen in 
het cachot. Vivan Sundaram maakt zich aan 
hetzelfde 'schuldig’. Erger nog, hij laat ons 
bovendien zien dat het politieke persoonlijk is. 
Zijn vader, intellectueel dandy, Indiaas 
nationalist en geniaal amateur-fotograaf, 
legde de basis voor een familiaal foto-archief, 
waarin vaak zijn dochter — tussen 1930 en '34 
geschoold aan de Ecole des Beaux Arts in Parijs, 
getalenteerd en geëmancipeerd — als model 
fungeert. Via digitale manipulatie worden we — 
of dat nu kwalijk is of niet — geconfronteerd 
met de verwarringen en tegenstrijdigheden 
van het post-koloniale India.

De catalogus ‘Unpacking Europe’ verscheen hij 
NAi-uircjevers (is b n  90-5662-233-1).
Naar een idee van Maarten Hajer en Michiel Schwarz.
Met dank aan Barbera van Kooij / NAi.

Carmela Uranga’s video’s en installaties zijn 
eveneens politieke statements. Als verzet begint 
met het stellen van een vraag, zoals neer
geschreven in een gedicht van Remco Campert, 
dan is de hier gestelde: Whose Europe is it, 
anyway?’. Niet van hen die van buiten komen, 
want eenwording en buitensluiting — 
uitbreiding en afstoting houden elkaar helaas in 
evenwicht.
Maar uitsluiting geldt ook voor velen die niet 
van buiten kwamen; zij worden als buiten
staanders bestempeld. Carmela Uranga’s video 
e e c Musical Chairs laat zien dat er voor de Roma 33
bijvoorbeeld geen plekje aan de rijk gevulde 
Europese tafel te bemachtigen is. Met haar eigen 
multiculturele achtergrond — wonend en 
werkend in Parijs — identificeert ze zich met 
al die naamloze buitenstaanders. Maar niet 
alleen met hun ellende, ook met hun grens
overschrijdend zelfbewustzijn, teweeggebracht 
door hun ontroerende, ziel-doorsnijdende 
muziek. En dat is een fierheid waarvan 
Europeanen vooralsnog kunnen dromen.
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Omgangsonrecht met 
kinderen na echtscheiding
Aan het recht van omgang met kinderen na echtscheiding wordt 

slecht de hand gehouden.Juridisch magdan de ‘continueringvan 

het familieleven’ na echtscheiding goed geregeld zijn, in de praktijk 

van alledag, zo betoogt Hoefnagels, wordt dat ‘mensenrecht’ in 

Nederland veelvuldig geschonden, met ontwrichte kinderlevens 

tot gevolg.

PE T E R  H O E F N A G E L S

Sinds 1972 kunnen gehuwde mensen van elkaar 
af op grond van ‘duurzame ontwrichting’. Korte 
tijd kon door de gedagvaarde partij nog een be
roep worden gedaan op ‘een grotere mate van 
schuld’ van de ander, maar ook dit laatste restant 
schuldbeginsel is uit de wet verdwenen. De 
‘duurzame ontwrichting’ functioneert als een 
verstotingsbeginsel, waar ook de vrouw in ruime 
mate gebruik van maakt. Volgens onderzoeken 
uit de jaren tachtig werd de scheiding in 75 pro
cent van de gevallen door de vrouw aanhangig 
gemaakt. In mijn bemiddelingspraktijk neemt 
de vrouw vaker het initiatief tot scheiden dan de 
man.

34 Van 1974 tot heden heb ik de echtscheidings- 
cultuur zien veranderen. Kort na het nieuwe 
echtscheidingsrecht van 1972 ontdekte ik de 
bemiddeling en sindsdien heb ik wekelijks met 
twee scheidende mensen aan tafel gezeten en 
1000 scheidingsovereenkomsten gemaakt.

Over de auteur Peter Hoefnagels is emeritus hoog
leraar fam ilierecht en scheidingsbemiddelaar.
Oud-lid uan de Eerste Kamer.

Noten Zie pagina 40

Dat wil zeggen, van nabij zag ik de psychologie, 
de zaken en juridiek van de scheiding zich ont
wikkelen. Ilc noem enkele veranderingen:
> het maatschappelijk taboe op de echtschei

ding is verdwenen. Maakten we in de jaren 
zeventig, beginjaren tachtig, met de schei
denden nog een plan hoe familie en vrienden, 
de werkgever en de kennissen van hun schei
ding op de hoogte te stellen, nu is dat alleen 
bij uitzondering een probleem.

> de schuldcultuur is verdwenen, de psycholo
gie van het schuldgevoel natuurlijk niet. Het 
schuldgevoel wordt aan de bemiddelingstafel 
omgezet in een gezamenlijke verantwoorde
lijkheid voor een scheidingsovereenkomst. 
Maar in de cultus van de twee-advocaten- 
procedures en in een aantal rapporten van 
de raden voor kinderbescherming blijven (of 
bleven) schulden schuldtoewijzing vaak viru
lent aanwezig.

> de vrouw neemt vaker het initiatief tot schei
den dan de man.

> de 'Victoriaanse scheiding’ — de oudere man 
verliet het huwelijlcmet een jongere vrouw, 
bij voorkeur zijn secretaresse — verdween
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ten gunste van de emancipatoire scheiding: 
de vrouw zegt de man vaarwel om reden van 
haar eigen ontwikkeling en wegens een onbe
vredigende relatie.

> de oude discussie over de hoogte van de ali
mentatie verlegt zich vooral naar de duur van 
de alimentatie. Hierbij wordt door de vrouw 
haar carrière ter sprake gebracht. Dat wil zeg
gen dat de bemiddelingsdiscussie in de ka
ders van levensperspectieven en leeftijden 
van man en vrouw wordt gevoerd, zoals daar 
zijn: de schoolleeftijden van de kinderen en 
het achttiende jaar van hetjongste kind, de 
data van de bijdragen studiefinanciering, en 
de pensioenleeftijden.

> een variant is de vrouw van in de dertig of 
veertig die zeventig procent voor de kinderen 
zorgt en uitrekent wanneer en hoe zij haar 
carrière nog tijdig tot volle bloei brengt, 
terwijl de man aanbiedt graag een paar jaar 
extra aanvullende alimentatie te betalen als 
zij haar groter aandeel in de zorg voor de 
kinderen nog iets langer zou willen voortzet
ten.

> De belangrijkste verandering is de nieuwe 
vader. Stond de vader van de j aren zeventig 
meestal ver van de rechtstreekse praktische 
zorg voor de kinderen (dus nog dichtbij de ne
gentiende eeuwse, vaak afstandelijke vader), 
nu is de zorgvader naast de zorgmoeder een 
gewone verschijning geworden. Ik zie dat niet 
alleen om me heen en bij mijn eigen kinderen, 
maar hoor dat ook aan de bemiddelingstafel. 
Ofschoon er zelden menselijke vooruitgang 
valt te bespeuren in deze wereld, lijkt dit voor
uitgang. Vaders die net als moeders van jongs 
af aan nabij zijn aan hun kinderen, hen ver
zorgen, met hen meegroeien, die niet alleen 
afwassen en een ei bakken, maar gewoon 
kunnen koken, soms lekkerder dan zij het kan 
(zoals Ad Melkert naar ik vernam), die de
was doen en de luiers verschonen. Mocht de 
jonge vader drie kwart eeuw geleden nog niet 
bij de bevalling zijn en moest hij buiten de 
kraamkamer wachten tot de zuster met de 
baby kwam, vijftig jaar geleden zette hij zijn

eerste schreden in de kraamkamer en, na wat 
voorzichtige oefeningen, is hij nu, bij alle ver
schil, een hulpe de vrouw bijna gelijk. Hij is 
evenveel in de babykamer als moeder, loopt 
achter de kinderwagen of heeft het kind in de 
draagdoek. Verdomd, die onwrikbare, statige, 
afstandelijke negentiende eeuwse vader is 
verdwenen. Hij is zelf anders. Hij doet de huis
houding niet hetzelfde als de vrouw, zoals de 
directrice niet hetzelfde handelt als de direc
teur. Zelden zie je vooruitgang, maar hier zie 
je het.

GEZAG EN O M GA NG

Informatie over de nieuwe wetgeving inzake ge
zag en omgang valt bij de mensen die via bemid
deling scheiden als Gods woord in een ouderling.
Er wordt aan de bemiddelingstafel niet over 
‘recht op het kind’ gesproken, maar over beschik
baarheid en zorg, contact en oppas, want recht op 
contact kan wederzij ds een plicht tot oppas bete
kenen. Er wordt gesproken over collegiale 
samenwerking van twee gezagsdragers die voor 
hun kinderen moeten zorgen. Al hebben zij hun 
rol van huwelijkspartner, wel hebben zij te ma
ken met hun beider rol als ouder, gebaseerd op 
het recht van het kind op beide ouders. Tot die 
collegiale gezagssamenwerking, in welke vorm 
dan ook, distant of hartelijk, functioneel of ami
caal, zijn zij verplicht, al of niet met een incompa- 
tibilité d’humeur, voor het leven. In eenvoudige 
termen: de minimum doelstelling van een schei- 
dingsovereenkomst is: dat men gelijkelijk onte
vreden is, maar de noodzaak van de overeen
komst ziet, en op de hoogtepunten van het leven 3 5 
van de kinderen zonder problemen samen aan
wezig is. In de meeste gevallen wordt een hogere 
doelstelling bereikt.

Wanneer mensen echter in een twee-advoca- 
ten-procedure om de kinderen gaan strijden, 
lijkt het een bokswedstrijd zonder regels, een 
catch as catch can, waaronder kinderen lijden en 
ouders hun respect verliezen. Paul Vlaardinger- 
broek rekende uit dat er jaarlijks zo’n 16000 
echtscheidingen met kinderen zijn en in 10 pro-
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cent ervan wordt over de kinderen geprocedeerd 
(zie literatuurlijst). Dat betekent dat jaarlijks 
1600 van zulke procedures worden gestreden; 
hierbij gaat het om 3200 kinderen die onderhe
vig zijn aan deloyale (=haatdragende) gevechten 
van hun tot in de vezels gespannen ouders. Al
leen de commercieel denkende advocaat wint 
aan zo’n strijd, want iedere emotie is goed voor 
een procedure. Rechters doen hun best eruit te 
komen, maar niet zelden zie je  ze denken: ‘Als 
God het niet meer weet, weet de raad het nog’.

‘De raad’ is de raad voor de kinderbescher
ming, maar de raad kent vaak de wet niet, ge
doogt dat de verzorgende ouder de omgang stop
zet en adviseert de rechter de verzorgende ouder 
maar niet te storen in haar ‘beleving van de ande
re ouder’ en de omgang te minimaliseren ('zater
dagmiddag van twee tot vijf eenmaal per veer
tien dagen’! Is dat ‘voortzetting van ouderlijk ge
zag’ of voortzetting van een kind-ouder-relatie?). 
Soms zelfs wordt de stopzetting door de rechter 
beloond met een ontzegging van omgang, zelfs 
zag ilchet ditjaar nog bij twee ouders met gezag, 
iets wat volgens artikel 377I1 B.W.i helemaal niet 
kan (de rechter kan bij gezamenlijk gezag op ver
zoek van de ouders of één van hen de omgang 
vaststellen van het kind met de ouder bij wie het 
kind zijn gewone verblijfplaats niet heeft.) Er 
staat niet: de rechter bepaalt of er omgang plaats
vindt. In geval van gezamenlijke gezagsuitoefe
ning is ontzegging van omgang onmogelijk (zie 
377I1). Gezag impliceert contact.

In een recent raadsrapport valt te lezen dat er 
geen bezwaar is tegen omgang van het kind met 
vader, maar in haar beleving(!) is die omgang on- 

3 6 duldbaar voor moeder. Ten einde raad volgt een 
rechter het advies van die strekking. Einde con
tact van het kind met zijn vader. Einde van een 
mensenrecht voor kind en ouder.

DE J U R I D I S C H E  B A S IS

En dat het hier over een mensenrecht gaat — de
ze keer niet ver weg, maar dichtbij, heel dichtbij, 
de meest dichtbij zijnde: je vader, je moeder, je 
kind — is zonneklaar. Daarvoor hoeft men

slechts naar internationale verdragen te kijken.
Niet alles watuit Europa komt is vanzelfspre

kend. Artikel 8 van het Europees Verdrag van de 
Rechten voor de Mens (e v r m ) is dat wel. De 
mensen die dat bedachten, waren wij s. Ze ken
den waarschijnlijk niet alle ontwikkelingspsy
chologische literatuur, maar toch durfden ze, 
wars van de toenmalige wetgeving en praktijk, 
wars van de toen bestaande taboes op echtschei
ding, de continuation offamilylife, ook na echt
scheiding, ook zonder huwelijk, voor ieder kind 
en iedere ouder tot mensenrecht te verheffen, de

De beleving van de moeder 
ging boven de waarheid, 
boven de werkelijkheid en 
boven de rechten van de 
mens, van het kind en van 
de vader

hoogste norm die het recht kent. Als de imple
mentering van dit mensenrecht in de dagelijkse 
praktijk gebrekkig is, als jaarlijks tienduizenden 
kinderen hieronder lij den, is dit van urgent be
lang voor de politiek en zal dat mensenrecht en 
die implementering niet mogen ontbreken in de 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Het e v r m  is vanaf 1950 geldig, maar de 
Nederlandse overheid is niet erg ijverig geweest 
met de invoering en uitvoering ervan. Het Inter
nationaal Verdrag van de Rechten voor het Kind 
is in 19 9 o gesloten en in 19 9 5 door Nederland 
ondertekend. Kinderen worden niet alleen be
schermd. Kinderen hebben ook eigen rechten. In 
de j aren zeventig verscheen het rapport Wiarda 
over rechten van kinderen. Kort daarna schreven 
‘zeven jeugdrechtspecialisten’ in hetNederlands 
Juristenblad over de rechten van minderjarigen. 
Ook in de jaren zeventig baarde het Marx-arrest 
opzien, waarin iedere discriminatie van kinde
ren (ten onzent: ‘onwettige’, 'natuurlijke’, ‘over
spelige’ kinderen en ‘kinderen na echtschei-
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ding’) op grond van het e v r m  werd verboden en 
uit de nationale wetgeving moest worden ge
ëlimineerd. In de jaren tachtig kwam de Hoge 
Raad met een voorzichtig arrest over voortzet
ting van gezamenlijk ouderlijk gezag als een eer
ste stap naar 'de continuering van family-life’.
Het was een niet mis te verstane verwijzing naar 
het private domein in artikel 8 van het e v r m  .

Na aanmaningen van de Europese Commissie 
werd de vereiste continuering van ‘family life’ na 
echtscheiding van het kind met beide ouders in 
Nederland in 19 90 in de wet vastgelegd door een 
omgangsrecht van rechtswege voor de ouder die 
geen gezag had. (Voor de ouder die gezag had, 
was dat al vanzelfsprekend. Gezag impliceert 
omgang.) Alleen indien ‘zwaarwegende belan
gen’ van het kind dit vereisten, kon uitsluitend 
de rechter hier een uitzondering op maken voor 
de ouder zonder gezag. Ik heb dit wetsvoorstel 
mee mogen behandelen in de Eerste Kamer en 
was er zeker van dat vijandige scheidingsemo- 
ties de relatie van het kind met de andere ouder 
niet meer konden frustreren. Staatssecretaris 
Kosto was daar ook van overtuigd.

Sinds 1998 is voortzetting van het gezamen
lijk ouderlijk gezag van beide ouders na echt
scheiding wet. Ook deze wet vloeide rechtstreeks 
voort uit het Europees Verdrag van de Rechten 
voor de Mens. Daarmee werd het contact met 
beide ouders nog eens extra verankerd als men
senrecht. Sinds het arrest van de Hoge Raad van 
10 september 1999 is dat nog eens bevestigd: 
geen eenhoofdig gezag, tenzij een ouder ‘een 
onaanvaardbaar risico’ voor het kind zou zijn. 
(Men kan zich afvragen: zou het geen ‘on
aanvaardbaar risico’ zijn als een ouder omgang 
frustreert, omdat hij/zij niet boven de schei- 
dingsemoties staat?) Hoe dan ook, met dit Ver
drag en deze wetgeving en de steeds duidelijker 
uitspraken van de Hoge Raad, zou een welden
kend mens zeggen, is de voortzetting van de rela
tie van het kind met ieder van de ouders na 
scheiding stevig vastgelegd en gewaarborgd.
Na bijna vijftig jaar gold dit mensenrecht ook 
voor de vele tienduizenden kinderen van ge
scheiden ouders in Nederland.

M O E D E RS W IL  IS WET

Maar pas op, toen ik in 1995 na het wetgevend 
werk in de Eerste Kamer weer volop in de prak
tijk van het familierecht terechtkwam, bleken 
Verdrag, wet en mensenrechten in de praktijk 
een illusie. De 'deskundigen’ van de staatssecre
taris van justitie bij de raden voor de kinderbe
scherming bleken in veel gevallen de wet van 
1990 niet te kennen. Niks geen continuering van 
famüylife, niks geen mensenrechten in Neder
land, niks geen kind-ouderrelatie als de verzor
gende ouder het niet wilde. Nee hoor, alles ging 
gewoon door zoals het ging onder de oude wet 
en alsof het ook door Nederland getekende e v r m  

niet bestond.
In augustus 2001 verzekerde de directie vam 

het hoofdkantoor van de raden mij in een aange
naam en vertrouwenwekkend onderhoud dat er 
thans reeds anders gewerkt wordt door de raden, 
dat de primaire verantwoordelijkheid, ook bij 
conflicten, bij de ouders ligt en de raad zijn inter
ventie altijd begint met het centraal stellen van 
die verantwoordelijkheid, dat de raad voor ver
plichte bemiddeling is alvorens te kunnen proce
deren over kinderen, kortom dat reeds veel ver
beterd is bij de raden. Wat ik hier beweer zou dus 
reeds tot het verleden behoren. Helaas consta
teer ik in de harde en weerbarstige praktijk dat 
de goede bedoelingen van de directie nog lang 
niet alom geïmplementeerd zijn. Ik ga dus nog 
even door.

Raden voor de kinderbescherming en advoca
ten deden vaak niet mee aan de nieuwe wet. Als 
de ouder bij wie het kind verbleef (in 9 o procent 
van de gevallen de moeder) de overeenkomst van 3 7 
omgang, eenzijdig en uitdrukkelijk in strijd met 
de wet, stopzette, vroeg de advocaat van de om- 
gangs-gefrustreerde ouder in kort geding niet 
om voortzetting van de overeenkomst tussen de 
ouders, maar om een omgangsregeling door de 
rechter. Op dit bij uitstek private domein deed 
men alsof de privaatrechtelijke overeenkomst 
niet gold. Maar ook omgangsregelingen die door 
de rechter werden vastgesteld, bleef de verzor
gende ouder zo maar stopzetten. Moeders wil is
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wet en de wetgever kon met zijn blote benen 
naar bed. En als de raad voor de kinderbescher
ming werd ingeschakeld, deed dit overheidsor
gaan alsof het mensenrecht niet bestond en het 
nam niet eens de moeite om de verzorgende ou
der op haar schending van mensenrecht te w ij
zen, noch de rechter te verwittigen als het ‘stop
zetten’ voortduurde, zelfs niet wanneer de rech
ter de omgang zelf had opgelegd. In Nederland 
gaan ‘discontinuering van family life’, relatiever- 
breking en ‘stopzetting van de omgang’, hoe on
wettig ook, tot op de dag van vandaag door. Ook 
de politiek, systematisch bestookt door brieven 
over dit onrecht, toch ijverig als het mensenrech
ten in verre landen betreft, deed alsof continue
ring van het famileleven in Nederland niet als 
een mensenrecht bestond.

EEN VEROUD ERD E C U L T U S

Hoe is dit alles mogelijk? Er is iets taais dat in de 
weg zit, een taai slijm dat in een verouderde cul
tuur is genesteld en waartegen we een medicijn 
moeten vinden.

Wat de raad voor de kinderbescherming aan
gaat zijn er evidente aangrijpingspunten voor 
de politiek en de verkiezingsprogramma’s. De 
raden vallen immers onder de politieke verant
woordelijkheid van de staatssecretaris van Jus
titie. Uit enkele tientallen onderzoeken naar 
raadsrapporten en -adviezen, door mij gedaan 
om expertises aan rechtbanken en hoven uit te 
brengen, kan ik het volgende concluderen:
> De raadsmedewerkers waren niet op de hoog

te van de nieuwe wetgeving noch van het
38 e v r m . Als moeders de omgang 'stopzetten’, in

formeerde de raad haar niet over wet en ver
drag, noch gaf het rapport enig blijk dat de 
raad zich realiseert dat hij in een wettelijk en 
justitiëel kader werkt.

> De beleving van de verzorgende moeder dat 
zij ‘er niet tegen kan dat het kind contact heeft 
met vader’ ging boven de feiten. De beleving 
van de moeder ging boven de beschikbaar
heid van de vader. De beleving van de moeder 
dat ‘hij het kind wel eens iets zou kunnen aan

doen’ ging boven de feitelijke constatering 
van de raad ‘dat er tegen een omgang met de 
vader geen bezwaar was in te brengen’ en er 
in de twee jaar dat vader wel omgang had, al
leen maar een goede relatie met vader was ge
bleken. De beleving van de moeder ging bo
ven de waarheid, boven de werkelijkheid en 
boven de rechten van de mens, van het kind 
en van de vader.
Moeder wilde zelf geen contact met vader 
noch een contact tussen vader en kind ‘omdat 
zij er niet tegen kon’ en dat werd zonder meer

Het kind dient beschermd 
te worden tegen zulke 
kindermishandelende 
procedures

aanvaard. Het onderzoek werd dan ook aan 
twee tafels apart gedaan, hetgeen niet strookt 
met de huidige kennis omtrent de psycholo
gie van de echtscheiding en in één geval bo
vendien in strijd was met de opdracht van de 
rechter die de zaak aanhield voor bemidde
ling, niet strookt met de voortzetting van het 
gezag van beide ouders noch met de Beleids
brief van de Staatssecretaris aan de Tweede 
Kamer dd. 1997 die bemiddeling en overeen
komst voorstaat.
De psychologie van de scheiding komt in de 
besluitvorming niet uit boven ‘een sentiment 
voor de moeder’. Dit sentiment is alleen ver
klaarbaar uit een verouderde opvatting van de 
zorgende moederrol en een achterlijke mis
kenning van de nieuwe vaders.
De wens van moeder om vader (zoveel moge- 
lijlc) buiten te sluiten komt voort uit haar ge
brek om in haar ouderrol boven haar schei- 
dingsemoties te staan. Wie daaraan toegeeft 
miskent een oud rechtsadagium: 'aan eigen 
slechtheid (of gebrek) kan men geen recht 
ontlenen’.
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Summa summarum: het taaie slijm zit ‘m in een 
verouderde cultus van verouderde opvattingen 
over vaders en moeders, onkunde van Verdrag en 
wet, miskenning van de rechten voor de mens en 
gebrek aan kennis van de psychologie van het 
scheidingsproces.

DE OORZAAK

De oorzaak van frustratie van omgang of contact 
door een van de ouders was in alle gevallen die ik 
onderzocht: het non-adieu, dat is een gebrek in 
het afscheidsgesprek tengevolge van een gebrek 
aan scheidingsmelding, waardoor onverwerkte 
scheidingsemoties bij de ex-partners ontstaan, 
die liefde in haat doen verkeren. In alle door mij 
onderzochte gevallen bleek de afwezige of onvol
tooide scheidingsmelding de oorzaak van de on
verwerkte emoties1. In geen van de duizend be
middelingen, waarin de scheidingsmelding aan 
de orde kwam, werd de relatie van een kind met 
een ouder verbroken.

De laatste tijd constateerden we een gunstige 
verandering in de rechtspraktijk: de rechter 
hield zo’n vermaledijde procedure over het kind 
aan om te verwijzen naar de bemiddelaar.

In een zaak die ik kortgeleden voor een door 
de rechter verplichte bemiddeling kreeg, was bij
na driejaar gevochten voor rechtbank en hof.
Vele rechters hadden er vele uren aan besteed.
Na drie uurbemiddelen was er een omgangs- 
overeenlcomst. In andere zaken met door de 
rechter opgelegde bemiddeling kwam de om
gang wel meteen tot stand, maar waren meer 
bemiddelingszittingen nodig om de strijdbijl te 
begraven.

De gevolgen van de verbreking van de ouder- 
kind-relatie zijn zeer serieus: tijdens de anderhalf 
tot vier j aar durende procedures leert het kind dat 
agressie, boosheid en vervreemding tussen 
ouders normaal is, dat een relatie zo maar kan 
wegvallen, datje tegen beter weten in onwaarhe
den over je vader of moeder mag zeggen, dat een 
ouder verstoten wordt. Tenslotte ondergaat het 
kind het ouderverstotingssyndroom, zoals de 
Amerikaanse hoogleraar kinderpsychiatrie Ri-

chard Gardner beschrijft in zijn The Parental Alie- 
nation Syndrome, waarbij identiteitsverlies op
treedt, waarvoor het kind vaak pas op dertig- of 
veertigjarige leeftijd een therapie zal doormaken.

HOE V O O R K O M E N  WE PROCED URES

OVER K IN D E R E N ?

Advies aan wetgever, rechter en Orde van advo
caten: barrières opwerpen tegen twee-advoca- 
ten-procedures in het algemeen en in het bijzon
der over kinderen. Hierbij kan aangesloten wor
den bij de Beleidsbrief van de Staatssecretaris 
van Justitie in 19 9 7 aan de Tweede Kamer, waar
in zij schrijft: Scheidende mensen zijn primair 
zelf verantwoordelijk voor de rechtsgevolgen 
van hun scheiding. D.w.z. dat zij tot overeenkom
sten dienaangaande moeten komen, desgewenst 
met een bemiddelaar. De aanbeveling van de 
staatssecretaris leidt tot het primaat van de over
eenkomst en, daarvan afgeleid, het primaat van 
de bemiddeling. Wat let de wetgever om geen 
eenzijdige verzoeken tot echtscheiding of aan
verwante procedures toe te staan zonder daaraan 
voorafgaand gebleken serieuze pogingen om tot 
overeenkomsten te komen?2

Zeker in kinderzaken is verplichte bemidde
ling noodzakelijk, want de juridische processen 
functioneren als exercitievelden van vechtende 
ouders die in strij d zijn met het belang en de ont
wikkeling van het kind. Het is niet goed in een 
oorlog groot te worden. Het kind dient be
schermd te worden tegen zulke respectvernieti- 
gende, tijdrovende, de kinderleeftijd en het kin
derlijk tijdbesef verre overschrijdende, geldver
slindende en kindermishandelende procedures, 3 9
waarvoor de overheid, in casu de wetgever, de 
wapens levert en waaraan de Nederlandse Orde 
van Advocaten geen grenzen stelt. Alleen reeds 
de tijdsduur nodig om de rapporten van de raad 
voor de kinderbescherming te maken, is in strijd 
met het kinderlijk tijdsbesef en ontzet kinder
levens.

Bovendien zijn de meeste rapporten overbo
dig, want ze gaan nog over de vraag ‘wie de beste 
of de slechtste ouder is’. Sommige rapporten lij-
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ken meer op gesubsidieerde roddel dan op se
rieuze forensische rapportage Pro Justitia. De 
vraag naar de beste of slechtste ouder komt nog 
uit de tijd dat één ouder de macht kreeg en de an
dere niets en mist relevantie. Dat mag de over
heid ook niet onderzoeken, niet tij dens huwelijk 
en niet na scheiding, want datzelfde ouderlijk 
gezag loopt bij echtscheiding door. Zo’n onder
zoek is ook in strijd met een ander mensenrecht, 
nl. het privacy-beginsel, neergelegd in art. 8
EV RM .

De onderzoeken van de raad in scheidingsza- 
ken naar de relaties stammen uit een tijd dat het 
Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens 
niet bestond (of nog niet was doorgedrongen) en 
de raad nog moest uitzoeken 'wie de beste en 
minst schuldige ouder was.’ Onder het Verdrag 
en de huidige wet daarentegen worden beide ou
ders na scheiding even goed of slecht geacht als 
tijdens huwelijk. De kwaliteit van de ouders is 
tijdens huwelijk en na scheiding rechtens niet 
aan de orde. Tenzij een kinderbeschermende 
maatregel nodig zou zijn, maar daarmee verlaten 
we het private domein van de echtscheiding 
en het lijkt me zeer de vraag of de raad die een 
privaatrechtelijke kwestie na echtscheiding 
onderzoekt, dit onderzoek zonder vorm van 
proces mag veranderen in een publiekrechtelijk 
kinderbeschermingsonderzoek. Het gaat hier 
immers om private rechten van kinderen en

ouders op contact met elkaar, niet om kinderbe- 
schermingsrecht. Rechten van kinderen, zoals 
neergelegd in het omgangs- en gezagrecht, be
horen tot het privaatrecht; kinderbeschermings- 
recht heeft een publiekrechtelijk karakter (waar
voor de raden voor de kinderbescherming 
destijds zijn ingesteld).

Sinds op echtscheiding geen taboe meer rust, 
sinds de schuld aan scheiden geen reden meer is 
om iemand het gezag te onthouden (dat was on
geveer een eeuw geleden zo) is echtscheiding 
geen signaal om kinderen te beschermen. Het is 
bij de vele fouten die de raden totnutoe maakten 
in zaken van omgang en gezag de vraag of de ra
den voor de kinderbescherming zich niet tot hun 
kinderbeschermende taak en het kinderbescher- 
mingsrecht met zijn maatregelen moeten beper
ken.

Het recht kan slechts kaders scheppen voor 
familierechtelijke relaties, niet de relatie zelf ver
beteren.

Voor s & d bewerkte en ingekorte voordracht van 
prof.dr. G.P. Hoefnagels op de conferentie over 
‘Omgangs(on)redit’, georganiseerd door Actiecomité 
Stop Omgangsonrecht’ en 'PvdA-vrouwen' in Theater 
Concordia te Den Haag op 31 mei 2001 voor Kamer
leden en andere genodigden.
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Noten

1 Over de scheidingsmelding, zie 
mijn HandboekScheidingsbemid- 
deling en Gelukkig Getrouwd Ge
lukkig Gescheiden

2 Soms is het mogelijk en wense
lijk om het belang van een kind 
(en ouder) inzake famïly life op 
een meer directe manier na 
streven, namelijk door zekere 
verantwoordelijkheden tussen

de ouders te verschuiven. De 
wet biedt daartoe meerdere mo
gelijkheden. Zie hiervoor verder 
het onderwerp 'paradoxale toe- 
wij zing’ in het Handboek Schei- 
dingsbemiddeling.
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Links Amerika na 
11 september
In dit exclusief voor S&D geschreven artikel analyseert de Amerikaanse 

historicus Michael Kazin de politieke krachtsverhoudingen in de Verenigde 

Staten na 11 september. Amerika blijft een land zonder meerderheidspartij.

M IC H A E L  KAZIN

Nadat de eerste ontzetting over de terreuraansla
gen afgenomen was, begonnen Amerikanen el
kaar te vertellen dat na 11 september niets meer 
hetzelfde zou zijn. Die nuchtere beoordeling had 
een aantal betekenissen: een nieuwe kwetsbaar
heid voor buitenlandse vij anden, een einde van 
de spilzieke consumptiecultuur, een weigering 
zich met oude twistpunten over raciale identiteit 
en homoseksualiteit bezig te houden, een her
nieuwde waardering voor de beschermende fe
derale staat die conservatieven jarenlang hadden 
bestreden, een krachtig patriottisme dat de on
aangename partijpolitiek verdrong waardoor de 
eerste zes maanden van George W. Bush’ 
ambtstermijn waren gekenmerkt — een presi
dentschap dat hij overigens verkreeg terwijl hij 
bij de verkiezingen als tweede was geëindigd. 
Alleen Amerikanen met herinneringen uit de 
Tweede Wereldoorlog konden zich een tijd heu
gen waarin de Verenigde Staten een zo sterke 
verbondenheid kenden.

Over de auteur Michael Kazin doceert geschiedenis 
aan Georgetown Uniuersity in Washington, D.C.
Zijn meest recente boek is ‘America Dioided.-The Ciuil 
War of the igöos’ (Oxford Uniuersity Press, 2000), 
dat hij sam en met M aurice Isserman schreef. Michael 
Kazin is bereikbaar uia ml<8(cügeorgetown.edu 

Noten Zie pagina48

De plotseling urgente strij d tegen het terro
risme — zowel in Afghanistan als in de Verenig
de Staten zelf — zette de politieke agenda op zijn 
kop. Volksvertegenwoordigers in Washington 
legden hun discussiepunten over de privatise
ring van de sociale zekerheid en hervormingen 
op het gebied van campagnefinanciering terzijde 
en namen snel wetsontwerpen aan om het leger 
te versterken, luchthavens te beveiligen, de stad 
New York weer op te bouwen en de f b 1 (een fede
rale instelling) de mogelijkheid te geven proces
sen tegen vermeende terroristen op te schorten. 
Dankzij eloquente en strijdlustige toespraken 
schoot de populariteit van president Bush om
hoog tot circa negentig procent, bijna veertig 
procent meer dan voor 11 september. De belang
rijkste figuren in zijn oorlogskabinet — minis
ter van Defensie Donald Rumsfeld en minister 
van Buitenlandse Zaken Colin Powell — wonnen 41
pijlsnel aan gezag door kalm de nederlaag van de 
Taliban en Al Qa’ida te voorspellen en deze belof
te vervolgens aan hetbegin van de kerstvakantie 
waar te maken. Ook de steun voor het Congres, 
waar de twee kamers krap over de partijen ver
deeld zijn, keerde terug toen patriottistische taal 
uitslaande parlementariërs vanwege miltvuur 
hun kantoren moesten verlaten. De Amerikaan
se bevolking verwachtte dat de terroristen op 
korte termijn opnieuw zouden toeslaan, op wel-
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ke manier dan ook, zodat slechts een enkeling 
vraagtekens plaatste bij de moraliteit van de oor
log of de behoefte aan nieuwe veiligheidsregels 
in de Verenigde Staten.

Amerikaanse bommen teisterden Kabul en 
Kandahar, maar desondanks bleek de status quo 
ante helium in Washington niet echt beëindigd. 
Liberale Democraten uitten kritiek op minister 
van Justitie John Ashcroft, een sterk conservatie
ve Republikein, die ervan beschuldigd werd bur
gerlijke vrijheden af te breken door militaire tri
bunalen voor buitenlanders in te stellen, ande
ren zonder proces vast te houden en duizenden 
mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning 
te ondervragen die voorheen in een moslimland 
verbleven of er alleen maar doorheen waren ge
reisd. Conservatieven trokken op hun beurt de 
vaderlandsliefde van Democraten in twijfel om
dat deze olieproductie in een wildreservaat in 
Alaska afwezen en daarmee energieonafhanke- 
lijkheid onmogelijk maakten.

Terwijl de economie in een recessie wegzakte, 
ruzieden de twee partijen als vanouds over de 
manier waarop nieuwe werkgelegenheid en in
vesteringen moesten worden gestimuleerd. De 
Democraten, die kunnen bogen op een krappe 
meerderheid in de Senaat (Hogerhuis, met twee 
leden voor iedere staat), wilden mensen zonder 
baan een ziekteverzekering en extra geld geven. 
De Republikeinen (die licht de overhand hebben 
in het Huis van Afgevaardigden, waar zetels op 
grond van inwonertal zijn verdeeld) drongen 
daarentegen aan op nieuwe belastingverlagin
gen voor ondernemingen en welgestelden. Toen 
het Congres eind december op reces ging, had 

42 men geen enkel ‘stimuleringspakket’ aangeno
men. Afgezien van antiterreurmaatregelen kreeg 
slechts één wetsontwerp in 20 01 de steun van 
beide partijen: een onderwijswet die federaal ge
financierde scholen tot een jaarlijkse toets in de 
vakken lezen en wiskunde verplicht. Op de vele 
scholen die al aan deze verplichting voldoen, 
maakt een op de toets afgestemd lesprogramma 
het vaak moeilijk intellectuele nieuwsgierigheid 
onder jongeren te stimuleren.

EEN V E R D E E L D  LAND

De impasse in het Congres weerspiegelt de re
aliteit van de verkiezingen van 2 o o o : de Verenig
de Staten kennen momenteel geen meerder
heidspartij. Enkele uitzonderingen daargelaten 
geeft iedere grotere regio en iedere demografi
sche groep bij nationale verkiezingen blijk van 
loyaliteit aan een van de twee partijen. De Demo
craten domineren in de grootste steden en in 
randgemeenten met een hoog percentage joden, 
Afro-Amerikanen en Mexicaanse Amerikanen.

De ontstane commotie 
over enron zou koren op 
de molen van de 
Democraten kunnen zijn

Sinds de eerste verkiezingszege van Bill Clinton 
in 1992 eist zijn centrumlinkse partij de meeste 
staten van het grootstedelijke noordoosten, het 
bovenste deel van de Midwest en de westkust op. 
Vakbonden, die in de meeste regio’s zwak zijn en 
al met al slechts dertien procent van de Ameri
kaanse beroepsbevolking vertegenwoordigen, 
hebben een sterke positie in deze gebieden, waar 
het leeuwendeel van de inwoners het culturele 
modernisme van de j aren zestig accepteert.

De Republikeinen trekken gewoonlijk alle 
staten van de Great Plains en de Rocky Moun- 
tains naar zich toe, en hebben verder vaste greep 
op de blanke kiezers in het zuiden. Deze regio’s 
zijn nog steeds ruraler dan de rest van de Ver
enigde Staten, maar kennen wel een hoger groei
tempo. Overal in het land, met uitzondering van 
zwarte wijken, zijn de Republikeinen de partij 
van praktiserende christenen. Er is geen betere 
indicatie voor het stemgedrag van een blanke 
protestant of katholiek dan wekelijks kerkbe
zoek, een typering die op ruim veertig procent 
van de christenen in de Verenigde Staten van 
toepassing is.

Beide partijen zijn redelijk zeker van deze
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vaste achterban, die ongeveer even groot is, en 
dingen daarom continu naar de gunst van het 
zwevende ‘centrum’. Anders dan men graag wil 
denken telt dit groeiende segment van het elec
toraat meer mensen die onverschillig staan 
tegenover politiek dan kiezers die geïnteres
seerd zijn in een doordacht, onafhankelijk alter
natief.

Een onlangs verschenen boek, The Radical Cen
ter: The Future of American Politics, heeft veel stof 
doen opwaaien en sterke belangstelling van des
kundigen en politieke adviseurs getrokken. In 
deze publicatie combineren de auteurs, Ted Hal- 
stead en Michael Lind, conservatieve voorstellen 
(bijvoorbeeld vervanging van de sociale zeker
heid door individuele pensioenrekeningen en 
beëindiging van positieve discriminatie bij vaca
tures en op universiteiten) met liberale plannen 
(zoals gelijke financiering voor schoolgaande 
kinderen en verruiming van burgerrechten ten 
gunste van homoseksuelen). Hun agenda wijkt 
op verkwikkende wijze af van de clichématige, 
op stemmenwinst gerichte producten die de 
meeste denktanks van Washington genereren. 
Maar aangezien aan deze ideologische kruisbe
stuiving geen beweging of revolte ten grondslag 
ligt, zullen ‘radicale centralisten’ echter voorna
melijk met politieke professionals als zijzelf in 
gesprek bij ven.

GOD LAAT NIET MET Z IC H  SP O T T EN

De aanslagen van 11 september hadden ook ande
re gevolgen. Ze boden ideologische fanatici van 
zowel links als rechts een prachtige gelegenheid 
om de verderfelijkheid van andermans overtui
gingen aan de kaak te stellen. Jerty Falwell en Pat 
Robertson zijn al meer dan twintig jaar de boeg
beelden van Christian Right, een beweging die een 
belangrijk electoraal draagvlak onder de verkie- 
zingssuccessen van conservatieve Republikei
nen als Ronald Reagan en George W. Bush is ge
weest. De verlegenheid was dan ook groot toen 
beide predikanten de terreuraanslagen als een 
boodschap van de Almachtige uitlegden. ‘God 
blijft de voorhang opentrekken en de vijanden

van de Verenigde Staten de mogelijkheid bieden 
ons te geven wat we waarschijnlijk verdienen,’ 
zei Falwell tijdens een televisieprogramma dat 
twee dagen na de vernietiging van het World 
Trade Center op Robertons kabelstation werd 
uitgezonden en Robertson zelf als gastheer had. 
‘Aanhangers van de abortusbeweging moeten 
een deel van de last hiervoor dragen, want God 
laat niet met zich spotten,’ vervolgde hij. Het ant
woord van Robertson luidde: ‘Dat idee heb ik 
ook, Jerty. Ik denk dat we alleen nog maar in het 
voorportaal van de terreur zijn aanbeland.’ Veel

commentatoren in de media wezen erop dat de 
premillennialistische standpunten van beide 
predikanten een pijnlijke overeenkomst met die 
van islamitische fundamentalisten vertoonden, 
waarna Falwell en Robertson zich snel uit de pu
blieke arena terugtrokken.

Christian Right heeft echter het geluk nog 43
steeds over een goede vriend in het Witte Huis te 
beschikken. Hoewel president Bush snel zijn af
keuring uitsprak over de verklaringen van de 
predikanten, verwerpt hij de loskoppeling van 
religie en politiek die seculaire progressieven 
voorstaan. De toespraken van Bush, een ‘weder
geboren’ protestant, over de oorlog tegen het ter
rorisme zijn doorspekt met evangelisch idioom 
dat de gemiddelde Amerikaan, kerkganger of 
niet, vertrouwd in de oren klinkt. Zijn favoriete

‘Big govemment’ heeft 
wellicht niet meer de 

ongunstige klank van 
enkele jaren geleden, maar 
steun aan de staat in een 
tijd van internationale 
crisis vertaalt zich niet 
automatisch in steun voor 

liberaal beleid
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term voor terroristen is ‘the evil ones’, vrij ver
taald de dienaren van het kwaad. Tijdens zijn 
rede voor het Congres op 20 september ver
klaarde de president: 'Het verloop van deze strijd 
is niet bekend, maar de uitslag ervan staat vast. 
Vrijheid en angst, gerechtigheid en misdaad le
ven altij d op voet van oorlog met elkaar, en wij 
weten dat God niet onpartij dig tegenover hen 
staat.’ Na de ontluistering van Falwell en Robert- 
son heeft Bush zich feitelijk ontpopt tot de voor
man van het christelijk conservatisme. Dat ima
go wordt versterkt door de aanwezigheid van 
twee andere devote gelovigen op hoge regerings
posten: John Ashcroft als hoofd wetshandhaving 
en Tom DeLay als leider van de Republikeinen in 
het Huis van Afgevaardigden.

Links is in de Verenigde Staten minder goed 
af. De belangrijkste instellingen — vakbonden, 
verenigingen op het gebied van feminisme en 
homoseksualiteit, lobbygroepen voor rechten 
van zwarten en Latino’s, en de milieubeweging 
— streven legitieme doelstellingen na, die echter 
niet altijd op brede steun mogen rekenen. Deze 
versnipperde organisaties komen slechts een
maal in de vier j aar bij een om de presidentskan
didaat van de Democraten steun te verlenen. On
danks die steun voelt de leider van hun favoriete 
partij zich zelden geroepen meer dan symbolisch 
gebaren in hun richting te maken. De vrees om 
bij de kiezers van het midden het etiket ‘liberaal’ 
te krijgen, een identiteit die de afstraffing in de 
j aren zestig nooit helemaal te boven gekomen is, 
weegt daarvoor te zwaar.

Kort voor 11 september hadden Amerikaanse 
liberalen en radicalen enige reden tot hoop dat ze 

44 uit de politieke marge te voorschijn zouden tre
den. Na tien j aar lang over identiteitspolitiek en 
de verdiensten van de regering-Clinton te heb
ben geruzied, leek links zijn anti-commerciële 
ziel te hebben teruggevonden en was er weer 
sprake van terreinwinst. Vakbondsfunctionaris- 
sen en activisten uit de studentenwereld hamer
den voor het eerst sinds de jaren veertig op de
zelfde punten en lieten soortgelijke protesten 
horen. Op tientallen universiteiten waren bewe
gingen ontstaan die goedkope productie in ont

wikkelingslanden aan banden wilden leggen en 
een betere betaling van campuspersoneel eisten. 
Organisatoren voorspelden zelfverzekerd dat 
100.000 mensen, onder wie een groot aantal vak
bondsleden, eind september naar Washington 
zouden reizen om tijdens de jaarvergaderingen 
van de Wereldbank en het Internationaal Mone
tair Fonds te demonstreren.

De veranderde veiligheidssituatie in de Ver
enigde Staten sloeg de hooggespannen verwach
tingen echter de bodem in. Vakbondsleiders en 
liberale volksvertegenwoordigers steunden de 
antiterreurcampagne, terwijl radicale tegenstan
ders van de globalisering op straat en in de cam
pussen tot vrede opriepen en aandrongen op een 
serieuze poging totbegrip van de miljoenen in 
de islamitische wereld die een diepe afkeer van 
de Verenigde Staten hebben. Beide segmenten 
van links zetten hun tegengestelde argumenten 
kracht bij met metaforen en ervaringen uit een 
eerdere oorlog. De nieuwe vredesbeweging be
diende zich daarbij van Vietnam, terwijl de libe
rale voorstanders van de terreurbestrijding ge
bruikmaakten van de Tweede Wereldoorlog.

Veel vredesactivisten herhaalden de argu
menten die aanhangers van New Left drie decen
nia eerder hadden verkondigd. ‘De angst en wan
hoop als gevolg van armoede en onderdrukking 
zijn van essentieel belang om het geweld in de 
wereld te doorgronden,’ verklaarde een groep die 
zichzelf de ‘Anti-Capitalist Convergence’ noemt. 
Noam Chomsky, de befaamde taalkundige wiens 
onverzettelijke veroordeling van het Amerikaan
se buitenlandbeleid evenveel hoon als waarde
ring oogst, wijt de aanslagen van 11 september 
aan het ‘staatsterrorisme’ dat de Verenigde Sta
ten in het Midden-Oosten hebben bevorderd. 
Zelfs de geliefde symbolen van de rebelse jonge
ren uit de jaren zestig zijn weer ten tonele ver
schenen, af en toe in gewijzigde vorm om vader
landslievende gevoelens niet te kwetsen. Een pa
ginagrote advertentie in The Nation, het populair
ste weekblad van links, beeldde het internatio
naal beroemde ‘linkse’ vredesteken af, uitge
voerd in de kleuren rood, wit en blauw.

Het succes van het Amerikaanse leger in Af-
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ghanistan zette de steun voor de anti-oorlogsbe- 
weging echter op losse schroeven. Foto’s van 
vrouwen die zonder burka van de zon genoten 
en van plan waren weer te gaan studeren of wer
ken, snoerden op de meest verstokte radicalen 
na alle criticasters de mond. De ontluikende be
weging tegen de globalisering, die ondanks haar 
zwakke organisatie vroege vredesdemonstraties 
organiseerde, verloor eveneens haar publieke 
stem. Wanneer de beweging deze weer terug
krijgt, zal de toon waarschijnlijk een stuk min
der schel en zelfverzekerd zijn.

Het merendeel van de liberalen en een groep 
gematigde radicalen wensten de aanslagen van 
11 september te zien door het prisma van de bloe
digste oorlog uit de geschiedenis. In hun ogen 
waren Osama Bin Laden en de Taliban represen
tanten van wat de auteur Christopher Hitchens 
onverbloemd ‘fascisme met een islamitisch ge
zicht’ heeft genoemd.1 Anti-terroristisch links, 
dat zich schroomvallig in dezelfde trant als presi
dent Bush uitliet, voelde de morele verplichting 
een samenleving te verdedigen die ondanks alle 
gebreken een pijler van etnisch en religieus plu
ralisme en van democratie bleef. Senator Barbara 
Boxer, een Democrate uit Californië, begon haar 
politieke loopbaan als overtuigd tegenstandster 
van de oorlog in Vietnam en de nucleaire wapen
wedloop. De religieuze fanatici die het World 
Trade Center en het Pentagon aanvielen, deden 
deze joodse liberaal echter aan de nazi’s denken. 
Zij zwoer er alles aan te zullen doen om herha
ling te voorkomen.

B ETW ISTE OORLOGEN

De discussie binnen links vertoont gelijkenis 
met de verdeeldheid tijdens eerdere oorlogen 
van de Verenigde Staten. In 1917 beweerde presi
dent Wilson dat Amerikaanse troepen nodig wa
ren om de democratie in de wereld veilig te stel
len, terwijl pacifisten en socialisten van mening 
waren dat het leger uitsluitend de winsten van 
munitiefabrikanten en Britse imperialisten be
schermde. In 1940 uitten communisten en isola- 
tionisten soortgelijke beschuldigingen aan het

adres van Franklin D. Roosevelt, die had aange
drongen op goedkeuring van de Lend-Lease Act 
en herinvoering van de dienstplicht. De Duitse 
invasie van de Sovjet-Unie en de Japanse aanval 
op Pearl Harbor deden de meeste kritiek uitein
delijk verstommen en brachten sommige tegen
standers op andere gedachten. In 1965 stond vrij
wel iedere Democraat in het Congres achter de 
beslissing van president Johnson om duizenden 
soldaten de ‘vrijheid’ van Zuid-Vietnam te laten 
verdedigen, terwijl jonge radicalen beweerden 
dat de liberale president de gevechtskracht van 
de Verenigde Staten gebruikte om een onafhan
kelijkheidsoorlog tegen buitenlandse heerschap
pij de kop in te drukken.

Al deze controverses hebben de loop van de 
Amerikaanse politiek in belangrijke mate beïn
vloed. Vanwege de verdeeldheid over de Eerste 
Wereldoorlog en Vietnam — geen van tweeën 
populaire oorlogen in de Verenigde Staten — be
heersten conservatieve Republikeinen geduren
de de jaren twintig en het grootste deel van de ja- 
ren zeventig en tachtig het Congres en het Witte 
Huis. Links was veel minder verdeeld over de 
Tweede Wereldoorlog, die door vrijwel alle pro- 
gressieven als een strij d op leven en dood tegen 
vijanden van de vrijheid werd gesteund. Tijdens 
de gevechten in Europa en Azië boekte links aan
merkelijke vooruitgang waar het ging om erken
ning van de industriële vakbeweging en raciale 
tolerantie.

Binnen hedendaags links hopen sommigen 
dat zulke tij den van voorspoed zich zullen herha
len. Eind november schreven twee redacteuren 
van The Nation: 'De oorlog tegen het terrorisme 
opent mogelijkheden voor progressieven... ster- 45 
ker nog, de strij d biedt links een unieke kans.’ De 
meeste Amerikanen, zo stelden de redacteuren, 
vonden dat de overheid de beveiliging van lucht
havens moest overnemen van particuliere be
drijven. Mensen in overheidsdienst — met na
me het in vakbonden georganiseerde personeel 
van de gemeentepolitie en brandweer — werden 
vanwege de bewonderenswaardige reddingspo
gingen in New York als helden beschouwd. Na de 
aanslagen leek ook de multiculturele verdraag-
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zaamheid aanzienlijk te zijn verbeterd. Zwarte 
en blanke burgers werkten spontaan zij aan zij 
om slachtoffers te helpen en bleken bij opinie
onderzoeken vrijwel eensgezind over de nood
zaak van een militaire reactie. Alle vrees ten spijt 
deed zich nauwelijks geweld voor tegen Ameri
kanen van Arabische afkomst; men probeerde 
zelfs respect op te brengen voor het islamitische 
geloof, dat in de Verenigde Staten een snellere 
groei vertoont dan andere religies.

Deze kenmerken van de stemming na de aan
slagen, hoe welkom ook, duiden echter nauwe
lijks op een rak naar links in de publieke opinie. 
Sinds de holocaust heeft het religieus pluralisme 
in de Verenigde Staten een gestage opmars door
gemaakt. De blackfreedom-beweging — en latere 
bewegingen van vrouwen, homoseksuelen en 
andere zichzelf als etnische minderheid be
schouwende groepen — heeft sterk bij gedragen 
aan de vermindering van raciale en culturele 
vooroordelen. Het demografische karakter van 
het kabinet van president Bush bewijst dat het 
thema ‘inclusie’ niet langer alleen aan links voor
behouden is: het land wordt onder meer gere
geerd door twee Afro-Amerikanen, een Cubaanse 
Amerikaan, een Japanse Amerikaan, een Chinese 
Amerikaan en drie vrouwen (van wie er twee 
niet blank zijn). En hoewel ‘big government’ wel
licht niet meer de ongunstige klank van enkele 
jaren geleden heeft, zullen weinig Democrati
sche kandidaten zich tijdens de verkiezingen van 
dit j aar sterk maken voor nieuwe ambitieuze 
programma’s met betrekking tot een nationale 
ziekteverzekering of het scheppen van banen. 
Steun aan de staat in een tijd van internationale 

46 crisis vertaalt zich niet automatisch in steun
voor liberaal beleid.

S T R IJD  OM  HET A M E R IK A A N S E  C EN TR U M

De strijd om het Amerikaanse centrum duurt 
dus voort. De Republikeinen hanteren momen
teel de strategie hun tegenstanders van onder
mijning van de nationale eenheid te beschuldi
gen. Vooral Tom Daschle, de minzame leider van 
de Democraten in de Senaat, moet het daarbij

ontgelden. Daschle vertegenwoordigt South 
Dakota, een plattelandsstaat die bevolkt wordt 
door conservatieve blanke protestanten, en vol
doet allerminst aan het profiel van een aartslibe- 
raal. In de ogen van conservatieve Republikeinen 
maakt Daschle’s gematigde imago hem echter 
des te gevaarlijker wanneer hij zich tegen be
lastingverlichting voor het bedrijfsleven of af
braak van sociale voorzieningen keert. De in
vloedrijke commentatoren van de Wall Street 
Journal schreven over deze Democraat: ‘Hij knuf
felt Bush dood op het gebied van de terreurbe
strijding en buitenlandse politiek, die populair 
zijn onder de bevolking, maar voert op het 
binnenlands front een guerrillaoorlog tegen de 
president en blokkeert diens agenda op ieder 
punt.’ Vreemd genoeg lijkt de Journal daarbij niet 
te beseffen dat zulke blokkades sinds jaar en dag 
gewoonte zijn voor de partij die niet aan de 
macht is.

De Democraten pakken de zaken anders aan. 
Zij leggen hun alomtegenwoordige, met vlagver
toon omlij ste slogan United We Stand uit als een 
argument voor hulp aan gezinnen van werkne
mers die sinds 11 september hun baan of ziekte- 
uitkering zijn kwijtgeraakt. De Republikeinen 
beschuldigen zij ervan‘zakelijk welzijn voor een 
paar grote bedrijven’ te bevorderen en aanvallen 
op Daschle uit te voeren om te verdoezelen dat ze 
niets voor de slachtoffers van de recessie willen 
doen.

De ontstane commotie over en ro n , het 
reusachtige energiebedrijf uit Texas dat eind 
2001 failliet ging, zou koren op de molen van de 
Democraten kunnen zijn. In januari stonden de 
kranten vol verhalen met topfunctionarissen die 
hun personeel misleidende informatie over de 
gezondheid van de onderneming verstrekten en 
ondertussen hun eigen aandelen van de hand de
den voordat de waarde ervan een vrije val zou 
maken. Niet minder uitvoerig werd bericht over 
Enron’s nauwe relatie met vooraanstaande Repu
blikeinen, onder wie George W. Bush, waardoor

Foto Capitool, Washington D.C.
(Co de Kruijf/ Hollandse Hoogte)
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het bedrijf in staat zou zijn geweest zich lange 
tijd aan controle en regelgeving te onttrekken.
De Democraten wierpen de regering-Bush opge
togen voor de voeten dat zij haar beleid op ‘ver
wrongen waarden’ baseerde. Richard Gephardt, 
een top-Democraat in het Huis van Afgevaardig
den, wees erop dat de nieuwe directeur van het 
Republikeins Nationaal Comité, Mare Racicot, 
tot voor kort bij Enron op de loonlijst stond. 
‘Misschien hadden we niet anders kunnen ver
wachten van een partij die tegenwoordig door 
dikbetaalde lobbyisten wordt geleid,’ sneerde 
Gephardt.

Dit gematigde klassenbewustzijn vormt al ge
ruime tijd de hoofdschotel van de Democratische 
propaganda. Het thema kent echter een beperkte 
aantrekkingskracht op de onafhankelijke kiezer, 
want tijdens de hoogtijdagen van e n r o n  in de 
jaren negentig speelde de onderneming politici 
van beide partijen hoge geldbedragen toe. Bijna 
driekwart van de Amerikaanse senatoren ont
ving een bijdrage van de energiegigant.2 De 
meeste Amerikanen zijn cynisch over de politie
ke invloed van grote bedrijven en houden zich 
meer bezig met een mogelijke koersval van aan
delen, waarin het leeuwendeel van de mensen 
met middeninkomens tegenwoordig belegt. Ook 
de ontwikkeling van het werkloosheidcijfer, dat 
op 1 januari ongeveer zes procent bedroeg en 
naar velen vrezen in de richting van de tien pro
cent zal klimmen, stemt de bevolking meer tot 
zorg.

De prijs van de pendulebeweging naar het po
litieke centrum, vooral wanneer media bol van 
oorlogsnieuws staan, is dat dieperliggende pro- 

48 blemen in de Verenigde Staten verwaarloosd
worden. De binnensteden, waar miljoenen zwar
te Amerikanen en arme immigranten uit de der

de wereld wonen, profiteerden slechts in geringe 
mate mee van de welvaart in de tweede helft van 
de j aren negentig. Ze glij den momenteel weer 
weg in een gevaarlijke stagnatie, zoals onder 
meer blijkt uit een stijging van het aantal moor
den en daklozen. De inkomensontwikkeling on
der werknemers zonder hogere opleiding blij ft 
al een generatie lang achter bij die van mensen 
met betere papieren; het patroon van de werk
loosheid, die het eerst toeslaat in de industrie en 
de dienstensector, zal het verschil alleen nog 
maar groter maken. Verwend door lage olie- en 
aardgasprijzen hebben zowel producenten als 
consumenten nooit willen stilstaan bij een toe
komst waarin de Verenigde Staten meer op eigen 
hulpbronnen aangewezen zullen zijn en minder 
gebruik zullen maken van natuurlijke rijkdom
men uit instabiele locaties als het Midden
oosten.

Ondanks de aanslagen van september blijven 
de Verenigde Staten over het algemeen een ui
terst welvarende en goed geleide samenleving.
In West-Europese ogen is de politiek van het 
land zeer behoudend, maar Amerikanen zijn dan 
ook van mening dat ze veel te behouden hebben. 
Een staat kan zichzelf echter niet onttrekken aan 
de loop van de geschiedenis. Uiteindelijk zal de 
hegemonie van de Verenigde Staten opnieuw 
serieus worden uitgedaagd; de freewheelende 
marktsamenleving zal dan ophouden het enige 
model voor ambitieuze moderniseerders, waar 
ook ter wereld, te zijn. Op dat moment zouden 
wij Amerikanen wel eens kunnen betreuren dat 
we niet die politieke dialoog met elkaar hebben 
gevoerd, die past bij onze toch dynamische eco
nomie en verleidelijke, vaak visionaire cultuur.

Vertaling: Taalcentrum VU Amsterdam

Noten

1 TheNation, 8 oktober200i, 8.
2 New York Times, 20 januari 2002, iv, 5.
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De miskende taaiheid 
van het Fries
De Friezen behoren met de Welshmen, de Basken en de Catalanen tot de 

grotere taalminderheden in Europa. De positie van de Friese taal laat echter, 

vergelijkenderwijs, te wensen over. Nederland, zo betoogt, Fryslan- 

gedeputeerde Bertus Muldervoldoet niet ofzeertraag aan de normen van 

het ondertekende Europees Handvest Regionale- of Minderheidstalen.

BERTU S M U LD E R

De erkenning van rechten van taalminderheden 
staat haaks op de opvattingen zoals die sinds de 
Franse Revolutie opgang maakten. Dat is ook de 
reden dat Frankrijk wel tot ondertekening, maar 
niet tot ratificering van het Europees Handvest 
voor Regionale of Minderheidstalen is overge
gaan; in de Franse Grondwet is opgenomen dat 
het Frans de taal van Frankrijk is. Noch voor het 
Baskisch, het Occitaans, het Bretons, het Vlaams 
of het Elzassers is er ruimte. In Europa gold vanaf 
de Franse revolutie het adagium van één land, 
één volk, één taal. Het in 1813 geconstitueerde 
Koninkrijk der Nederlanden vormt daarop tot 
1830 een uitzondering. Maar ook Koning Willem 
I bedreef na de Belgische Opstand een actieve 
taalpolitiek. Per Koninklijk Besluit van 4 juni 
1830 werd het Nederlands de officiële taal van de 
bestuurs- en rechtspraak. Dat gold, met uitzonde
ring van Limburg, expliciet ook voor de huidige 
Nederlandse provincies1. Dus ook voor Friesland.

Taal is geen neutraal medium, markeert gren
zen, zowel tussen staten en samenlevingen als

Over de auteur Bertus Mulder is gedeputeerde  cultuur 
uan de prouincie Fryslan (PudA)
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binnen samenlevingen. Taal nodigt in contact 
met andere talen uit tot loyalisering en ideologi
sering, aldus Hemminga2. Dat is nog steeds zo, 
blijkens de constatering van De Beus datwester- 
se regeringen in de jaren negentig overgingen 
tot een meer verplichtende benadering van taal- 
onderwijs aan migranten3.

De sociaal-democratie is deze benadering niet 
vreemd. Taalpolitiek is dan een — vaak impliciet 
— onderdeel van een positief gewaardeerd pro
ces van unificatie en centralisatie.

Toch valt er een klein zijstroompje te ontwa
ren. Tij dens de Eerste Wereldoorlog werd de so
ciaal-democratie gedwongen zich bezig te hou
den met het vraagstuk van de nationale minder
heden. De Internationale was hopeloos verdeeld 49 
en het vanuit de neutrale landen geformeerde 
Hollands-Skandinavisch Comité probeerde in 
1917 in Stockholm door een inventarisatie van 
standpunten van verschillende partijen van de 
Internationale, bouwstenen aan te leveren voor 
een vrede door overleg. Voor Nederland nam 
Troelstra het leeuwendeel van het werk op zich.
De conferentie mislukte in zijn opzet, maar re
sulteerde in een Manifest der neutrale delegaties 
aan de socialisten der oorlogvoerende landen.
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In het manifest wordt het oplossen van het 
nationaliteitenvraagstuk essentieel geacht voor 
vrede in Europa. Gepleit wordt voor een interna
tionale regeling van de nationale autonomie 
waarvan de naleving zal worden verzekerd door 
een internationaal gerechtshof. Staten, die uit 
verschillende nationaliteiten zijn samengesteld, 
worden gewijzigd in bondsstaten. Gebieden die 
in hoofdzaak door een bepaalde nationaliteit 
worden bewoond, worden omgevormd tot poli
tiek autonome onderdelen van deze bondssta
ten; de nationale minderheden genieten er cul
turele autonomie. Concreet uitgewerkt betekent 
het een pleidooi voor een onafhankelijk Servië, 
een vrij en onafhankelijk Polen en Finland, ver
eniging van de Tsj echen in één land, vorming 
van een Confederatie van onafhankelijke Balkan- 
staten, zelfstandigheid van Ierland en tenslotte 
ook een ‘internationale oplossing van het Joden
vraagstuk. Persoonlijk autonomie in de gebieden 
van Rusland, Oostenrijk, Roemenië en Polen, 
waar de Joden in dichte massa’s wonen; bescher
ming van de Joodsche kolonisatie in Palestina’4.

Aan deze resolutie lag het denkwerk ten 
grondslag van de Oostenrijkse sociaal-democraat 
Otto Bauer die zich in Die Nationalitatenfrage und 
die Sozialdemokratie (1907) diepgaand had bezig
gehouden met de heterogene samenstelling van 
de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie5. 
Het was een studie met een groot praktisch be
lang. De Habsburgse monarchie verenigde vele 
nationaliteiten (Polen, Tsjechen, Hongaren, Kro- 
aten, Serven, Slowenen) en de vraag was hoe de 
sociaal-democratie zich de politieke toekomst 
dacht van deze verschillende volkeren. Bauer

5 o concludeerde dat bij natievorming lotsverbon
denheid centraal staat, het hebben van gemeen
schappelijke ervaringen, het behoren tot een 
Schicksalgemeinschaft. Het element ‘taal’ kan daar 
niet zonder meer onder gerangschikt worden; 
taal is zowel onderdeel van een gemeenschappe
lijke cultuur als het middel waarmee de cultuur 
vormgegeven wordt. Met dit onderscheid legt 
Bauer de vinger bij de twee dimensies van min- 
derhedenpolitiek in Europa, namelijk de Europe
se taalpolitiek en de politiek inzake de nationale

minderheden. Het is een onderscheid dat, verras
senderwijs misschien, niemand minder dan de 
Nederlandse politicus Troelstra politiek verder 
uitwerkte.

T R O E LST R A  EN DE FRIESE M IN D E R H E ID

Het is interessant om voor de positie van de Frie
zen terug te gaan naar het optreden van Troelstra 
bij de eerder genoemde conferentie van Stock
holm. Hij, de Nederlandse politicus en Friese 
dichter, had zich daar diepgaand met de minder
heden-thematiek beziggehouden. Hij probeerde 
al jaren de Friese taalbeweging, belichaamd in 
het liberale SelskipfoarFryske Taal- en Skrifteken- 
nisse, tot politieke actie te brengen. Al heel vroeg, 
in 1884, had hij gepleit voor onderwijs in het 
Fries. Hij had dat pleidooi herhaald bij de invoe
ring van de lager onderwijswet van 1901. De con
frontatie met de internationale minderheden
problematiek leidt ertoe dat hij in de nasleep van 
de Eerste Wereldoorlog opnieuw probeert de 
Friese taalbeweging van een politiek program te 
voorzien. Hij wordt lid van een nieuwe loot aan 
de Friese taalbeweging, de radicale en socialisti
sche Jongfryske Mienskip. Op een demonstratieve 
bijeenkomst in Leeuwarden ten gunste van een 
hoogleraarpost Fries in Groningen (1920) houdt 
Troelstra een pleidooi om dit te verbinden met 
de plaats van het Fries in het lager en voortgezet 
onderwijs. Hij zal op de centrale betekenis van 
het Fries in het onderwijs telkens terugkomen, 
tot en met zijn artikel Fryslan en de 'Ienheidssteat' 
(1927)6.

Troelstra koppelt nationale minderheid en 
taalminderheid los van elkaar. Hij kent de ver
houdingen in Den Haag, waar toneel en zang in 
het Fries gezien werden als onderdeel van een 
'onverschoonbaar provincialisme’. Hij komt op 
tegen radicale Friese stromingen die pleiten voor 
een zelfstandig Friesland, maar beklemtoont dat 
de Friese beweging de politieke mogelijkheden 
om in Den Haag de positie van het Fries te ver
beteren, niet of nauwelijks heeft verkend. ‘Jim- 
me moatte fan dat kwasi-’nasjonale’ of — dat 
stietjimme op en düryn'ewei’, schrijft hij op
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23 januari 1920 aan Selskip-voorzitter Van den 
Burg7. En hij vervolgt: ‘De Fryske taalbiweging, 
yn ’e geast fan 'e tiid op ‘e nij opset, op in stevige 
grounslach, mei in ütfierber program, üntdien 
fan alle healripens, mar tagelyk fol krêft en fjür 
for syn saakdet te bifoarderjen njonken de saek 
fan ’e learstoel op him seis, stel ik my fan dizze 
byienkomste foar’. Fries is voor hem geen zaak 
van partijpolitiek; in alle politieke stromingen 
zijn medestanders van ‘üs Frysk stribjen’ te vin
den. Opnieuw beklemtoont hij het belang van 
het onderwijs; als dat goed geregeld is, zal dat lei
den tot versterking van de positie van het Fries 
en zullen andere consequenties vanzelf volgen.

Als de Jongfryske Mienskip het socialisme als 
politieke basis laat vallen, en de sociaal-democra- 
ten onder de Jong-Friezen zich verenigen tot het 
Sosiael Demokratysk Frysk Ferban hebben ze 
Troelstra aan hun zijde. In de jaren dertig zal van
uit deze kring het materiaal worden aangedra
gen dat leidt tot een aanpassing van de lager- 
onderwijswet (1937). Dan wordt het mogelijk 
om het Fries onder de noemer ‘streektaal in le
vend gebruik’ in het onderwijs te gebruiken.

Tot de uitspraken van Stockholm behoorde 
ook de erkenning van de Joden als minderheid.
In de jaren twintig zien we de buitengewone fi
guur dat Troelstra aanspreekpunt wordt voor de 
joods-zionistische beweging, terwijl vooraan
staande joodse sociaal-democraten als Polak zich 
daar verre van houden8. Dezejoods-Friese coali
tie, belichaamd in en uitgedragen door de per
soon van Sam de Wolff9, zien we terugkeren bij 
de verdediging van het latere PvdA-kamerlid 
Fedde Schurer in de zogenaamde Kneppelfreed- 
affaire10. Schurer was in die tijd hoofdredacteur 
van de ‘Heerenveensche Koerier’. Aanleiding was 
de aanhoudende weerstand tegen het gebruik 
van het Fries in de rechtszaal en de weigering 
van een kantonrechter ‘officieel’, in zijn functie, 
Fries te verstaan. Het leverde hem een snoeihard, 
maar duidelijk hoofdredactioneel commentaar 
op van Schurer, die wegens belediging van de 
overheid voor de rechtbank werd gedaagd. Tij
dens het proces op 16 november 1951 ontstonden 
rellen die als ‘Kneppelfreed’ (knuppelvrijdag) be

kend zijn geworden11. In hoger beroep was het 
mr. Abel Herzberg die Schurer verdedigde met 
een principieel betoog over de positie van de 
Friezen als minderheid en het recht van minder
heden om zichzelf te kunnen en mogen zijn. 
Kneppelfreed was — zo bleek achteraf — de op
maat voor een duurzame bemoeienis van de 
rijksoverheid met de Friese taalkwestie.

N E D E R L A N D  EN HET EURO PEES T AALBELEID

Nederland heeft op 23 januari 1996 het Europese 
Handvest voor Regionale of Minderheidstalen 
geratificeerd. Het kent de status van minder
heidstaal toe aan het Fries, en de status van regio
nale taal aan het Nedersaksisch en het Lim- 
burgs.Voor het Fries zijn daarenboven 48 maat
regelen volgens deel III van het Handvest onder
schreven. Het Handvest is op 1 maart 19 9 8 in 
werking getreden. In 1996 verscheen ookhet 
rapport Euromosaic, the production and reproducti- 
on of the minority language groups in the E uropean 
Union (Luxembourg, 19 9 6). In dit overzichtsrap- 
port wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
verschillende taalminderheden in Europa. De 
Friezen behoren met de Welshmen, de Basken 
en de Catalanen tot de grotere taalminderheden 
in Europa. Qua taalbeleid komt Friesland echter 
achteraanhobbelen. De positie van het Fries in 
het rechtsverkeer, in het onderwijs en in de me
dia laat zich vergelijken met de positie van het 
Iers in Ierland en het Gealic in Schotland, talen 
die minder gesproken worden, maar beter ver
ankerd zijn in de wetgeving en het onderwijs.

Na het in werking treden van het Europees 
Handvest heeft de regering een consultatief 51
orgaan ingesteld dat haar adviseert over de im
plementatie van het Handvest. Voorzitter is de 
oud-staatssecretaris van binnenlandse zaken,
D.Y.W. de Graaff-Nauta. Daarnaast heeft Neder
land de voormalige Europarlementariër Piet 
Dankert benoemd in een internationale com
missie van deskundigen die de implementatie 
van het Handvest in verschillende landen onder
zoekt. De commissie bezocht Nederland van 
21 tot 25 februari 2000 en heeft intussen verslag
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gedaan van haar bevindingen. De commissie be
vestigde dat Nederland ten aanzien van het Fries 
in het onderwijs en in de media niet voldoet aan 
de normen van het Europees Handvest. Dit oor
deel is door de Raad van Europa overgenomen12.

Het grootste belang van het Europees Hand
vest is daarmee wel aangeduid: taalpolitiek is 
onderdeel geworden van een Europees beleid ten 
aanzien van taalminderheden. Het Handvest 
haalt het taalbeleid uit de vaak vastgelopen ver
houdingen tussen nationale overheid en taal
minderheid, maakt internationale vergelijking 
mogelijk en creëert een internationale norm hoe 
in het toekomstige Europa met taalminderheden 
om te gaan. Want wat is de status van het Deens, 
het Noors of het Nederlands binnen de straks 
vergrote Europese Unie?

Al sinds de Tweede Wereldoorlog wordt ge
sproken over de wenselijkheid om te komen tot 
erkenning van rechten van nationale en taalmin
derheden. Na een lange incubatieperiode, en ten
slotte nog bespoedigd door de val van het com
munisme in Oost-Europa, komt de Raad van Eu
ropa in de jaren negentig tot vaststelling van 
twee conventies: het ‘Handvest voor regionale of 
minderheidstalen’ (1992) en het ‘Kaderverdrag 
inzake de bescherming van nationale minderhe
den’ (1995). Daarmee komen we op een bijko
mend internationaal motief: de aandacht voor de 
minderheden in de toekomstige lidstaten van de 
Unie uit Oost-Europa. Bij de behandeling van het 
Kaderverdrag inzake de bescherming van natio
nale minderheden in maart 2000 gaf de regering 
daar een eigen invulling aan door naast het Fries 
ook de positie van het Turks en Marokkaans te 

5 2 betrekken. De behandeling van het wetsvoorstel
is daarvoor na bespreking in de Eerste Kamer op
geschort.

FR IE SE T A A L P O L IT IE K

Taalpolitiek kent in Fryslan (de officiële naam 
van de provincie per 1 januari 1997) een geschie
denis van meer dan 150 j aar. De ‘grondwet’ van 
de Friese taalpolitiek wordt gevormd door de 
provinciale beleidsnota Fan Geunst nei Rjocht

(1985). Uitgangspunt is gelijkwaardigheid en ge
lijkberechtiging van het Fries naast het Neder
lands. Het gaat om het goed recht om in het 
maatschappelijk verkeer in Fryslan Fries te ge
bruiken. Omdat het — anders dan bij het Welsh 
en het Engels — om twee verwante talen gaat, is 
gekozen voor het principe van de uitwisselbaar
heid van de talen, van tweetaligheid. Dat ver
onderstelt de bereidheid over en weer eikaars 
taal op zijn minst passief te beheersen. Deze be
reidheid is er in vele gevallen. Per jaar geven zich 
zo’n 1100 deelnemers op voor taalcursussen die

Blijkbaar klopt de 
stilzwijgende 
vooronderstelling niet 
dat met toenemende 
opleidingsmogelijkheden 
het Fries wel een zachte 

dood zou sterven

door de gehele provincie gegeven worden. Twee
derde van de deelnemers zijn Nederlandstaligen 
die deze passieve kennis willen verwerven.

Maar de verdere implementatie bleek op pro
blemen te stuiten. De Nederlandse wetgever ver
zette zich tegen het Fries, wierp althans grote be
lemmeringen op. Het vergde een wijziging van 
de Algemene Wet bestuursrecht voordat Friesta
lige overheidsdocumenten gelegitimeerd waren. 
De Nederlandse wetgever heeft daarbij vooral 
moeite gedaan om de belangen van de Neder
landstaligen te beschermen. Deze wettelijke aan
passing heeft tien j aar gevergd. Dat geduld nodig 
is, blijkt nog meer voor de overname van Fries
talige plaatsnamen, waartoe in de jaren tachtig 
was besloten door een aantal gemeenten. Het 
voormalig staatsbedrijf der p t t , intussen los van 
politieke besluitvorming, maar belast met de 
doorgave van adressenbestanden aan vele orga
nisaties, heeft het tot juni 2000 laten duren om
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de veranderingen in het adressenbestand over te 
nemen. Eind 20 o 1 is het na een lange aanlooptij d 
wettelijk mogelijk geworden notariële akten 
voor stichtingen en verenigingen in het Fries 
vast te stellen. Al in de jaren vijftig werd in 
Fryslan het belang onderkend van Friestalige 
televisie. Eerst in de jaren negentig was de Om
roepwet zodanig aangepast dat via de ingang van 
de regionale televisie dagelijks Friestalige tv- 
uitzendingen mogelijk zijn geworden. Intussen 
is Omrop Fryslan tv een der best bekeken regio
nale zenders, niet meerweg te denken bij evene
menten als Simmenooo of het hoogtepunt van 
het kaatsseizoen, de PC te Franeker.

ST A BIE LE T A A LV ER H O U D IN G E N

In het publieke en politieke leven is er in vijftig 
jaar een heleboel gebeurd. De Staten van Fryslan 
zijn tweetalig. De tij d ligt ver achter ons dat de 
Commissaris der Koningin in 1946 hetPvdA-sta- 
tenlid Jan Piebenga het spreken in het Fries wil
de verbieden. De Algemene Wet Bestuursrecht is 
aan de nieuwe situatie aangepast en Friestalige 
stukken kunnen thans met een wettelijke basis 
worden geproduceerd. In de rechtspraak zijn de 
voornaamste barrières weggenomen en in het 
basisonderwij s en de basisvorming heeft het 
Fries een bescheiden plaats gekregen.

Om een helder beeld te krijgen van het maat
schappelijk draagvlak voor het Fries, is taalsocio
logisch onderzoek telkens van groot belang ge
bleken. In 1980 verrichtte de Fryske Akademy, 
thans onderdeel van de k n a w , haar eerste grote 
onderzoek, resulterend in het rapport 'Taal yn 
Fryslan’ (1984)13. Het onderzoek is in 1994 her
haald en de resultaten zijn door middel van een 
aantal publicaties publiek gemaakt14.

Belangrijkste uitkomst is de stabiliteit van de 
taalverhoudingen. Het verstaan van het Fries be
droeg in 1967 97 procent, in 1980 94 procent en 
in 19 94 ook 94 procent. Het kunnen spreken liep 
tussen 1967 en 1980 terug van 85 procentnaar
73 procent, maar stabiliseerde voor 1994 op
74 procent. Het kunnen lezen vertoont voor 
1980 en 1994 geen verschil, nl. 65 procent, ter

wijl het percentage inwoners van Fryslan dat het 
Fries kan schrijven, opliep van 11 procent in 19 8 o 
tot 17 procent in 19 94.

Het provinciaal bestuur reageerde op de da
ling in de jaren zeventig niet alleen met het rap
port ‘Fan Geunst nei Rjocht’. Al eerder, in 19 80, 
was het Fries onderdeel geworden van het regu
liere programma van de basisschool. Uit het taal
onderzoek blijkt een brede acceptatie van zowel 
het Fries in de basisschool als van opname van 
het Fries in de basisvorming. 75 procent stemt 
met dit laatste in, terwijl 5 procent neutraal was 
en 20 procent tegen. Een rapport van de inspectie 
van het voortgezet onderwijs komt bij onder
zoek onder ouders op een percentage van 64 pro
cent vóór. Er is verder de duidelijke wens dat lo- 
ketfunctionarissen in Fryslan Fries zouden moe
ten kunnen spreken (63 procent).

Het onderzoek maakt verder duidelijk dat het 
Fries steeds minder een zaak is van uitsluitend 
het platteland. Plaatsen als Heerenveen en 
Drachten vertonen een forse toename van het 
percentage Friestaligen. Voor Heerenveen is dat 
gestegen van 49 procent naar 54 procent, voor 
Drachten van 51 procent naar 61 procent. In 
Leeuwarden tekende zich een zelfde ontwikke
ling af, een stijging van 28 procent naar 33 pro
cent. Interessant is dat Leeuwarden zich thans 
manifesteert als de culturele hoofdstad van een 
tweetalige provincie. Tenslotte blijkt een toegeno
men waardering voor het Fries in kerkelijk mi
lieu, de wereld waar vanouds de tale Kanaans ge
bezigd werd. Dat geldt met name in Hervormde 
kring.

Deze ontwikkelingen weerspreken twee 
vooroordelen. Het eerste is, dat het Fries zo ge- 5 3
bonden zou zijn aan het platteland en het agra
risch domein, dat het zich daarbuiten niet zou 
kunnen handhaven. Het tweede dat er in een 
steeds groter wordende wereld geen toekomst 
voor minderheidstalen zou zijn. Ondanks een 
bijna-monopolie van het Nederlands in het 
onderwijs, bij de overheid, bij de geschreven 
media en bij de omroepen, wijzen de cijfers voor 
het Fries niet in deze richting. Blijkbaar klopt de 
stilzwijgende vooronderstelling niet dat met toe-
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nemende opleidingsmogelijkheden het Fries wel 
een zachte dood zou sterven. Dat heeft te maken 
met wat de dichter Douwe Tamminga ooit de 
‘taaiheid van de taal’ noemde, de kracht van de 
taal die in verschillende domeinen (het gezin, 
het werk, het verenigingsleven) een belangrijke 
plaats heeft en de veelheid van op Friese leest ge
stoelde organisaties (toneelgezelschappen). Het 
is ook een product van de democratisering van 
de maatschappelijke verhoudingen en de actieve 
cultuur- en taalpolitiek van de Provincie.

Tot slot. Door bestuursafspraken tussen Rijk 
en Provincie is de taalpolitiek uit de sfeer van de 
incidentenpolitiek gehaald. De 48 bepalingen 
van het Europees Handvest die Nederland voor 
het Fries heeft ondertekend worden nu program
matisch uitgewerkt. Hoopgevend voor het tem
po daarvan, is overigens wel dat er internatio
naal, door de Raad van Europa, op de naleving 
wordt toegezien.
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Europa afgebakend
Brussel-Warschau-Kiev.
Op zoek naar de grenzen van de Europese Unie
Joost Lagendijken Jan Marinus Wiersma,
Balans, Amsterdam 2001

THO M AS VON DER D U N K

'Waar houdt de Europese Unie op? Welke landen 
horen er wel bij en welke niet?’ Aldus luidt, in de 
bewoording op de achterflap van hun boek, de 
hoofdvraag die twee Europarlementariërs zich 
de afgelopen jaren hebben gesteld. De Unie is in 
de wereldgeschiedenis immers een uniek pro
ject, noch met de Duitse of Italiaanse eenwor
ding, noch met het ontstaan van de Verenigde 
Staten te vergelijken. In het eerste geval waren 
de toekomstige eindgrenzen in principe wel on
geveer duidelijk — Italië houdt op waar ook het 
Italiaans ophoudt — terwijl de Amerikanen (on
der negatie, verdrijving en uitroeiing van de In
dianen) konden doen alsof zij een leeg gebied 
waren binnengetrokken, dat steeds verder vanaf 
de oostkust kon worden gekoloniseerd. De Ame
rikanen maakten zo door verovering een steeds 
groter Amerika. In Europa echter voegen zich 
oeroude naties, elk met een eigen lange geschie
denis, nu in één staatkundig verband bij elkaar.

De speurtocht naar het wie wel en wie niet is 
in het Europese geval dan ook alleszins gerecht
vaardigd, en het resultaat is een interessant en 
vlot leesbaar geschrift geworden. Het is een ze
ker voor Nederland moedige poging om enige 
ordening in het politieke denken dienaangaan-

Over de auteur Thomas u o n  d e r  Dunk is cultuur
historicus, v e r b o n d e n  a a n  d e  Uniuersiteit Leiden

de aan te brengen, waar Den Haag dit veel te lang 
aan de buitenwereld heeft overgelaten. De gren
zen van Europa vormen rond het Binnenhof he
laas zelden het thema voor een serieuze discus
sie, afgezien van losse flodders van ex-WD -leider 
Bolkestein. Met theoretische bepiegelingen voor 
de langere termijn in de geest van Joschka Fi- 
scher heeft Van Aartsen tenslotte niet veel op.

Op basis van een reeks van interviews met be
kende politici en publicisten, denkers en doe
ners in binnen- en buitenland beogen beide au
teurs, Joost Lagendijk en Jan Marinus Wiersma, 
een antwoord op de in het begin geciteerde vra
gen te vinden. Beiden zijn in Brussel ter linker
zijde van het politieke spectrum te vinden; de 
een vertegenwoordigt er GroenLinks, de ander 
de Partij van de Arbeid. Dat zij inderdaad veel in 55 
Brussel vertoeven, en zich uit dien hoofde het 
Engels als standaardomgangstaal hebben eigen 
gemaakt, blijkt daarbij uit het hardnekkige ge
bruik van de term 'Baltische Zee’, waar wij be
noorden Zundert toch gewoon van 'Oostzee’ 
plegen te spreken.

Wat Europa betreft, lijken de opvattingen van 
Lagendijk en Wiersma, en met de hunne ook die 
van hun beider partijen, gemakkelijk met elkaar 
te verenigen. Veel verschil in opvatting klinkt er
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niet in de uitkomst van hun speurtocht door, of
schoon men bij lezing wel proeft, dat beide he
ren er soms iets te nadrukkelijk op bedacht wa
ren om op gepaste momenten aan het groene 
gedachtengoed van de een, dan wel het rode van 
de ander recht te doen. Helemaal onafhankelijk 
freewheelen in intellectuele zin doen zij niet, 
maar dat mag men van volksvertegenwoor
digers misschien ook niet verwachten.

Wat wil Europees Rechts?
Eén nadeel daarvan wordt echter bij lezing toch 
wel snel zichtbaar. De gekozen respondenten be
vinden zich allemaal in dezelfde politieke hoek, 
de eigen. Adepten van Berlusconi, Chirac of Stoi- 
ber zijn niet naar hun opvattingen gevraagd. Een 
zekere eenzijdigheid ligt daardoor voor de hand, 
en dat wreekt zich vooral, waar het het eerste (en 
langste) hoofdstuk betreft, dat de helft van het 
boek beslaat, onder de titel 'Op zoek naar de 
grenzen van de Europese Unie’.

De andere, kortere hoofdstukken dragen een 
veel sterker inventariserend en op concretere 
beleidsproblemen toegespitst karakter; zij han
delen over criminaliteit, over milieuvraagstuk
ken (zou dit er ook zo in zijn gekomen indien 
het boek door Wiersma alléén was geschreven?), 
en over etnische minderheden, toegespitst op de 
Roma. In die drie gevallen gaat het om prakti
sche politieke problemen, waarover de diverse 
politieke stromingen in Europa verschillen, net 
zo goed als in Nederland. Zij hebben niet of nau
welijks van doen met de identiteit van Europa, 
met de vraag wat Europa eigenlijk is, evenmin 

5 6 als dat opgaat in het Nederlandse geval. Een spe
cifieke linkse invalshoek is hier veel minder pro
blematisch; de keuze voor kolen versus kern
energie (om maar eens een vertrouwd discussie
punt van vroeger, waarover de emoties hoog 
pleegden op te lopen, te noemen) raakt niet aan 
de aard van het Nederlanderschap. We sluiten 
op grond daarvan geen mensen in of uit.

Maar bij de vraag, wat Nederland tot Neder
land maakt, is dat anders. Dat geldt dus ook bij 
de vraag naar wat Europa tot Europa maakt, om

dat ook slechts zo te bepalen valt waar Europa 
ophoudt: het thema van het eerste en voornaam
ste hoofdstuk van het boek. Dat thema is ui
teraard, vanuit het oogpunt van verreikende po
litieke concepten, in potentie het meest pikant 
en interessant. Hier gaat het wel om insluiten 
en uitsluiten, om de vraag of straks Kroatië, 
Oekraïne, Rusland, Turkije misschien mee mo
gen doen. Hier gaat het om grondopvattingen 
over rechtsstaat, democratie, vrijheid en gelijk
heid, inzake de verhouding tussen individu, fa
milie en groep, de verhouding tussen privé en 
publiek, die tenminste een grote meerderheid 
van de inwoners gemeen moeten hebben, opdat 
deze opvattingen het stabiele fundament kun
nen vormen waarop een politieke cultuur rast. 
Hier moet nu juist het, de links-rechts-tegenstel- 
ling overschrijdende, gemeenschappelijke bena
drukt worden, en dan kan de kijk van de andere 
helft, van de politieke rechterhelft van de Europa 
niet buiten beschouwing worden gelaten. Dan 
moet, als die kijk een andere dan de eigen blijkt, 
juist die discussie met ‘de anderen’ gevoerd en in 
boekvorm verslagen worden, omdat slechts zo 
de grenzen van Europa, en dus van een werkbare 
Europese Unie gevonden kunnen worden. Wel
ke landen zijn, of worden binnen afzienbare tij d, 
voldoende Europees? Wie, zo brandt immers in 
de hoofdsteden van Midden- en Oosteuropa me
nigeen de vraag op de lippen, mag er daarom 
binnenkort wel bij — en wie nog niet of moge
lijk zelfs nooit?

De auteurs laten dat helaas niet alleen na, zij 
maken van deze nalatigheid in hun voorwoord 
en inleiding ook geen melding. Zij verantwoor
den deze nergens, alsof zij zich daarvan niet be
wust zijn geweest, en hun stilzwijgende inper
king tot de linkerhelft (hooguit afgezien van 
politiek-neutrale deskundigen) een vanzelfspre
kende zou zijn. Dat wil overigens zeker niet zeg
gen, dat de respondenten het allemaal met el
kaar eens zijn, integendeel, de vraag over wat op 
termijn wel en niet bij de Europese Unie zou 
kunnen, wordt ook ter linkerzijde zeer uiteen
lopend beantwoord.

Men kan bij lezing evenwel toch niet aan de

S & D  2  | 2 0 0 2



B O E K E N  Thomas von der Dunk bespreekt Brussel-W arschau-K iev

indruk ontkomen dat, Helmut Schmidt mis
schien uitgezonderd, bepaalde invalshoeken en 
benaderingen van de vraag naar de Europese 
grenzen niet of nauwelijks aan bod komen, om
dat zij voor politici van linkse signatuur teveel 
fundamentele gewetensvragen oproepen die di
rect het linkse zelfbeeld raken en die zij derhalve 
misschien liever vermeden zien. Aan alles wat 
met het in eigen land zo tere punt van de multi- 
culturaliteit te maken heeft willen de auteurs de 
vingers duidelijk niet branden.

Daardoor blijft de wijze, waarop een stand
punt inzake toetreding wordt bepaald, soms wat 
aan de oppervlakte hangen, en wordt wel de po
tentiële vordering op de weg van de uiterlijke 
toetsstenen voor toetreding nauwlettend in de 
gaten houden, maar over de daarachter liggende 
oorzaken van (het uitblijven van) zulke voort
gang niet gerept. Van historici — en dat zijn bei
de parlementariërs van huis uit — had men op 
een diepergravende zoektocht naar de wortels 
van de ook door hen geconstateerde fundamen
tele verschillen tussen pakweg Hongarije en 
Roemenië mogen hopen.

Geen Rome versus Constananopel 
Dat brengt ons tot een tweede aspect van het 
boek dat enigszins onbevredigend is: tot een hel
dere argumentatie voor hun eigen standpuntbe
paling geraken zij niet. In de tekst van het desbe
treffende hoofdstuk komen een hele hoop visies 
en landen aan bod, maar wordt een fundamente
le conclusie angstvallig gemeden. Wel worden, 
afsluitend, op het eind van het boek een aantal 
bevindingen op een rijtje gezet, waarvan we mo
gen aannemen dat zij de opvattingen van de au
teurs weergeven. Een reeks landen passeert de 
revue, van een ‘wel’, ‘niet’ o f ‘misschien’ voor
zien. Marokko niet. Kroatië wel. Rusland niet, 
want veel te groot. Oekraïne onzeker. Turkije 
graag als het maar enigszins kan.

Zo ontstaat, op grond van de gestelde criteria 
van rechtsstaat en democratie, tot slot een lijstje 
van vermoedelijke kandidaatlidstaten en dito af
vallers — de vraag waardoor dan wel precies

sommige landen de potentie hebben om voor 
het examen te slagen, en andere niet, wordt niet 
gesteld. Over de diepere redenen van het ver
schil in perspectief en de daaruit resulterende 
scheidslijnen hullen de auteurs zich in het 
duister. Zorgzaam scheiden zij, door politiek en 
cultuurlos te koppelen, het reële politieke Euro
pa van de democratische rechtsgemeenschap 
van de ‘fictie’ van een cultureel bepaald Europa 
met eigen mentale tradities.

Zoveel wordt namelijk wel duidelijk: een 
adept van Huntington zijn zij niet, en islam of 
oosterse orthodoxie mogen geen criterium zijn.
Geen Rome versus Constantinopel voor Wier- 
sma en Lagendijk. De foute weergave van de 
context van het fameuze Adenauer-citaat op p.57 
— JetztsindwirinAsien — dathiermetde Oder 
in plaats van de Elbe in verband wordt gebracht, 
getuigt in dit verband overigens van enig onbe
grip voor de diepzittende intern-Duitse psycho
logische spanning tussen ‘sinds de Romeinen 
geciviliseerde’ Rijnlanders en ‘nog langs sinds
dien barbaarse’ Pmisen, die met dié religieuze 
tegenstelling tussen Oost en West niets had uit 
te staan (wel met katholicisme en protestan
tisme). Hoe dan ook, publicisten en politici zoals 
Kohl, die het waagden om van het (Latijnse) 
Christendom als grondslag van de Europese be
schaving te reppen worden door de auteurs de 
mantel uitgeveegd.

Een dergelijke afwijzing is op zich volstrekt 
legitiem — op één voorwaarde: dat men zelf met 
een alternatieve verklaring en betere maatsta
ven komt. Dat blijft evenwel achterwege. Echte 
maatstaven, die iets te maken hebben met de 
mentaliteit waarop een rechtsstaat naar Europe- 5 7 
se snit gegrondvest is, worden niet gegeven.
Waarom is er voor Marokko (dat het net als Tur
kije ook al eens probeerde) geen enkel uitzicht, 
en voor Turkije wel? Waarom niet voor Rusland, 
als we afzien van het terechte argument van de 
omvang, de eigen machtsdrift, en de afstand van 
Brussel tot Wladiwostok? De auteurs zijn op 
zoek naar de grenzen van de Europese Unie, 
maar hebben die grenzen uiteindelijk toch niet 
gevonden.
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De vraag is, of zij die ook echt hebben durven 
vinden. In dat geval kan men namelijk moeilijk 
om cultuur en mentaliteit heen, en daarmee om 
de grenzen van geschiedenis en godsdienst die 
al eeuwen lang dwars door ons continent lopen. 
Europa, aldus de auteurs terecht, is allereerst een 
rechtsgemeenschap, en daarmee een lotsge- 
meenschap. Leden van de Europese Unie moe
ten hun basisrechtsopvattingen gemeen heb
ben, en nijver vragen de auteurs zich voor de 
kandidaatlidstaten land na land af, in hoeverre 
daarvan sprake is. De conclusies zijn meestal 
zeer redelijk en reëel. De met zorg niet gestelde 
vraag is alleen: waar komen die gezamenlijke 
rechtsopvattingen die de Europese landen met 
elkaar tot zo’n gemeenschap verbinden vervol
gens dan vandaan? Waarop is de levensvatbaar
heid van een democratische rechtsgemeenschap 
anders gebaseerd dan op culturele en mentale 
tradities?

Turkijes uiterlijke schijn
Op nog al oppervlakkige wijze worden daardoor 
sommige landen overboord geduwd, terwijl te
gelijk een zekere krampachtigheid te bespeuren 
valt bij de pogingen om Turkije binnen te hou
den. Dat er met de huidige staat van alles mis is, 
op het gebied van democratie en mensenrech
ten, wordt niet ontkend. Dat er op dit gebied 
nauwelijks wezenlijke vorderingen zijn ge
maakt sinds — al bijna veertig jaar geleden! — 
Turkije een mogelijk lidmaatschap in het voor
uitzicht werd gesteld, en veel van onze rechtsop
vattingen voor geen meter met de hunne spo- 

5 8 ren, wordt evenmin verzwegen.
Maar met godsdienst of culturele verschillen 

heeft dat allemaal niets te maken, zo wordt ons 
ijlings verzekerd. Zou het werkelijk? Zou niet 
juist een deel van alle kwalen daarin liggen, dat 
het westerse uiterlijk van Turkij e schijn is, een 
geforceerde poging van een elite om het eigen 
land Europeser te laten lijken dan het is, zodat al
les wat met die gewenste beeldvorming van een 
seculiere natiestaat in strijd is, in Koerdisch en 
islamitisch bloed wordt gesmoord. Meer demo

cratie is momenteel minder Europa. Een demo
cratisch Turkije is namelijk op dit moment een 
Turkije waarin moslims en minderheden meer 
ruimte krijgen — alleen is zo'n democratisch 
Turkije tegelijk een minder modern Turkije, en 
daarom willen de kemalistische militairen daar 
niet aan. Het is meteen ook de reden waarom het 
oude Ottomaanse Rijk, dat veel minder gefor
ceerde pogingen deed om erbij horen, aanmer
kelijk toleranter, en daarmee in zekere zin ook 
sympathieker was — alleen wel minder mo
dern. Doorvoering van de Verlichting en de 
schepping van een vmchtbare democratie kun
nen niet op gewelddadige dwang zijn gebaseerd, 
omdat de beginselen van Verlichting en demo
cratie daardoor meteen volledig worden gecor
rumpeerd. Dat nu is exact in Turkije het geval.

Op het punt van een Turks lidmaatschap 
treedt het manco van de aarzeling om dieper te 
graven het meest aan het daglicht, maar ook 
voor andere deelthema’s is het j ammer dat beide 
auteurs zich te sterk tot de rol van verslaggever 
van andermans opvattingen hebben beperkt, en 
zich niet aan een doorlopend verhaal met een ei
gen samenhangende visie hebben gewaagd. Zij 
zijn vooral als nieuwsgierige rapporteurs onder
weg geweest, minder als vormgevende politici. 
Net als veel Nederlandse wetenschappers en in
tellectuelen formuleren zij niet allereerst eigen 
ideeën, maar becommentariëren zij die van an
deren.

Dat is karakteristiek voor de toeschouwers- 
natie die Nederland al sedert drie eeuwen is. 
Inzake het probleem, wat Europa tot Europa 
maakt, geografisch, cultureel, mentaal, juri
disch, hebben zij vele boeiende vragen gesteld 
en vele boeiende antwoorden gekregen. Zij heb
ben deze echter te weinig tot een logisch geheel 
geïntegreerd. Een offensief politiek program 
aangaande het afbakenen van de grenzen van 
Europa kan — en dat is kenmerkend voor de 
Nederlandse wijze van opereren in de interna
tionale politiek en voor het denken in Nederland 
überhaupt — zo niemand uit hun boek destille
ren. Dat valt enerzijds tegen, maar verbaast in 
hetlicht van het zojuist gestelde anderzijds niet.
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We zijn Vlamingen geworden!

De wereld is er een stuk onheilspellender op ge
worden. In plaats van de New Economy kregen we 
n september, in plaats van een inspirerende 
post-paarse post-saneringspolitiek kregen we de 
xenofobe revolte van Pim Fortuyn. Nota bene in 
het land dat in Europa het verst gevorderd is met 
zijn multi-etnische aanpassing!

Even leek het wel wat. Pim de Opschudden 
Pim de Zweepslag van het technocratisch bestel, 
Pim de Horzelprik voor verstofte redeneringen. 
Maar wat niemand voor mogelijk hield, is het 
Omgeslagen Klimaat: de onzekerheid en paniek 
die opeens werden blootgelegd bij gevestigde 
partijen & politici, de geestelijke ravage die een 
langdurige, op spektakelwaarde gefixeerde, 
mediahype in een land kan aanrichten. Opeens 
leek de gedachte zelfs niet meer ondenkbaar dat 
dit o zo nuchtere en gematigde Nederland, zich 
zomaar in handen zou willen leggen van iemand 
met een Opdracht. Zoals een afgewezen bakvis in 
een vlaag van verstandsverbijstering verliefd kan 
worden op de allervalste Casanova.

Wie had in godsnaam kunnen bedenken dat 
Fortuyris megalomane grootspraak van ‘Atyour 
service: ik word de nieuwe premier’ een bijna- 
reëel gevoelde dreiging op zou roepen. Onzin? 
Stel De Telegraaf schaart zich voluit achter hem, 
zoals de Kronenzeitung achter Haider en zijn 
mediaconglomeraat achter Berlusconi?

Lang heeft Links gedacht politiek correct bui- 
tenlander-vriendelijkte moeten zijn. Vanwege de 
Holocaust — de buitenlanders waren de ‘nieuwe 
Joden’. Het dat nooit meer verplichtte tot uiterste 
waakzaamheid tegen racisme, stigmatisering, 
zondebokmechanismen en vreemdelingenhaat. 
Niet opnieuw zouden we toestaan dat een meer
derheid een collectieve minderheid demoniseert. 
Ook waren we politiek correct vanwege anti
kolonialistische schuldgevoelens: van slavernij

tot Nelson Mandela. En omdat buitenlanders nu 
eenmaal de sociaal-economisch zwakkeren zijn.

Dit was en is allemaal heel nobel en legitiem.
Wel erkennen we nu dat het hier politieke cor
rectheid zonder dodehoekspiegel betrof. We 
hadden er weinig oog voor dat met de buitenlan
ders de Islam mee naar binnen kwam, zo anti- 
progressief in zijn onverdraagzaamheid jegens 
vrouwen, homo’s en ongelovigen. En we wilden 
niet zien hoe vooral onze Stammwahler de inte- 
gratiefricties opvingen en we verloren hun stem.

Politieke correctheid was nooit alleen maar 
naïef idealisme over paradij selijkwereldbroe- 
derschap. Integendeel. Zeker in de jaren tachtig 
toen de massawerkloosheid en de opkomst van 
extreem-rechts een explosief mengsel leken te 
vormen, was politieke correctheid bovenal een 
bezweringsmiddel. De idee had postgevat dat ‘de 
mensen in het land’ xenofoob waren. Daaraan 
moest men geen voeding geven. In plaats daar
van was er de volkspedagogiek van ‘medelanders’ 
en ‘multicultureel Nederland als ultieme verrij
king’. Daarna leek het er even op dat dit land zich 
minder verkrampte debatten over cultureel ver
schil en aanpassing zou kunnen veroorloven, 
zonder in de duisternis van rechts-extremisme 
af te dalen, het noodlot van ons omringende lan
den. Nordholt, Bolkestein, Scheffer, Rottenbergs 
Alcbarstraat: evenzovele pogingen tot normali- 3 
satie of slechting van taboes. Evenwichtskunst 
tussen politieke correctheid en xenofobie.
Sinds 6 maart ben ik van die balanceeract in 
Nederland, eerlijk gezegd, niet meer zeker.
Sterker: het is allemaal vergeefs geweest. We zijn 
Vlamingen geworden. Oostenrijkers, Italianen, 
Denen. Wat een schandaal!

REN É C U PER U S
Redacteur S&D en medewerker wbs
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De lokalo's en hetvijfpartijenkartel
Het hete hangijzer volgens PieterNieuwenhuijsen

Het was nog wel zo’n mooie en stemmige twee
daagse bijeenkomst, half februari in Arnhem, 
waar de PvdA honderd jaar wethouderssocia- 
lisme herdacht. Drie weken later, op de avond 
van de zesde maart, keken de nazaten van Wi- 
baut heel wat minder vrolijk, want de verliezen 
bij de stembus wogen zwaar.

Het verhaal van de gemeenteraadsverkiezin
gen begint voor de PvdA eentonig te worden, 
want in twaalf jaar tijd werden drie pittige 
nederlagen geleden. In 1990 deelden de kiezers 
een harde klap uit aan het wethouderssocia- 
lisme, een trend die in 1994 nog verder zou door
zetten. Kon in 19 9 8 op de slippen van Wim 
Kok wat van die verliezen worden goedgemaakt, 
op 6 m aart2002ginghetweergoedm is.
Drie achtereenvolgende nederlagen met één 
onderbreking hebben de sociaal-democratische 
posities in de gemeenteraden structureel aan
getast. In talloze gemeenten, vooral in het Noor
den en in de Randstad, waar tot in de jaren 
tachtig percentages van 40 procent of meer heel 
gewoon waren, is het aantal raadszetels van de 
PvdA inmiddels gehalveerd. En het kan nog 

4 erger zoals in het eens vuurrode Zaanstad. Daar 
kan de PvdA nu nog op een schamele 15 procent 
rekenen en is ze plaatselijk de derde partij ge
worden.

Partij van de steden? Het sociaal-democratisch 
kroonjuweel aan de Maas ging over in handen

Over de auteur Pieter Nieuaienhuijsen isoud-hoofd- 
redacteur uan het weekblad ‘Binnenlands Bestuur’ en 
oud-secretaris uan het Centrum voor Lokaal Bestuur 
uan de PudA.

van Leefbaar Rotterdam, dat met 17 zetels veruit 
de grootste partij in de raad is geworden. In nog 
maar acht van de 25 steden met meer dan 
100.000 inwoners levert de PvdA nog de grootste 
raadsfractie. Van de vier grote steden is dat alleen 
nog in Amsterdam het geval. Rotterdam en 
Utrecht worden aangevoerd door lokalo’s, in Den 
Haag is dat devvD.

Amsterdam was ook de enige stad van de 
grote vier waar de gevestigde partijen zich de 
Leefbaren van het lijf hielden. Amsterdammers 
zijn veel te ‘goochem’ om achter zo’n partij aan te 
lopen, pochtte PvdA-lijsttrekker Rob Oudkerk 
met gepaste Amsterdamse branie. Wie weet?
Nu scheelt het nogal wat of een Pim Fortuyn de 
lijst Leefbaar aanvoert of, zoals in de hoofdstad, 
een dubieuze marktkoopman uit Oud-West.
Het gemeentelijk bureau voor onderzoek en sta
tistiek had nog een andere verklaring. Vele van de 
potentiële leefbaarstemmers, de ontevreden 
witte vijftigplussers, zouden inmiddels de 
hoofdstad hebben verlaten. Voor de realiteits
waarde van deze stelling pleit in elk geval de uit
slag in overloopgemeenten als Diemen, Purmer- 
end, Haarlemmermeer en Almere, waar de Leef
baren de grootste partij werden.

Het politieke contrast tussen Amsterdam en 
Rotterdam maakt een wereld van verschil zicht
baar waar ook politiek Den Haag de ogen niet 
voor mag sluiten. Amsterdam weet veel beter 
aansluiting te vinden bij de internationale ken
niseconomie dan de Rijnmond, waar een ver- 
trekoverschot bestaat van burgers en bedrijven 
en waar de kenniseconomie maar moeizaam 
wortel schiet. Het succes van Leefbaar in steden
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als Schiedam en Vlaardingen is daarom evenmin 
toe val.

Het oprukken van de Leefbaren in belangrijke 
steden — in de tweede, vierde en vijfde stad van 
het land vormen ze nu de grootste raadsfractie 
— zal zijn weerslag krijgen op het binnenlands 
bestuur. Haagse bewindslieden en ambtenaren 
krijgen (vaker) te maken met wethouders die 
niet afkomstig zijn van het kartel PvdA-CD a - 
w d -d 6 6-GroenLinks, en er minder voorspelbare 
standpunten op nahouden. De nieuwe lokale 
machtsverhoudingen zouden ook gevolgen kun
nen krijgen voor de burgemeestersbenoemin
gen en in het bijzonder voor de PvdA-suprematie 
bij de verdeling van de ambtsketens in de grote 
steden; het laat zich aanzien dat burgemeesters
kandidaten die nietuithetvijfpartijenkartel af
komstig zijn, nu betere kansen krijgen.

ANTI-SCHAALVERGROTING

De nieuw geschapen mogelijkheid om wethou
ders van buiten de raad te benoemen zou wel 
eens van bijzondere betekenis kunnen zijn na 
deze verkiezingsuitslag. Aanvankelijk werd daar
van weinig verwacht — de gekozenen zouden 
deze gewilde bestuursfuncties immers wel voor 
zichzelf reserveren. Maar in nogal wat gemeen
ten is een lokale partij nu de grootste en is hun 
deelname aan het collega bijna onontkoombaar. 
Deze partij en hebben, zeker als ze voor het eerst 
meededen, niet in de eerste plaats kandidaten 
van wethouderskaliber geselecteerd. Hier kan 
rekrutering van buiten de raad uitkomst bieden, 
ook al omdat het leveren van gekwalificeerde be
stuurders de kans om een duurzame politieke 
factor te worden in de gemeente zal vergroten. 
Maar ook de door de kiezers afgewezen ge
vestigde partijen zouden in de mogelijkheid om 
wethouders van buiten aan te trekken een kans 
kunnen zien om meteen een begin te maken met 
personele vernieuwing.

Hoe het beleid in de gemeenten beïnvloed zal 
worden door de nieuwe machtsverhoudingen is 
moeilijk te voorspellen. Dat er, zoals sommige 
commentatoren stelden, sprake is van een ruk

naar rechts lijkt ietwat voorbarig. Met het verlies 
van de PvdA ging dat van de vvd gelijk op. Het 
gat dat beide partijen hebben laten vallen is 
vooral ingenomen door lokalo’s, maar wat er 
schuil gaat achter de merknaam ‘Leefbaar’ kan 
van plaats tot plaats sterk verschillen.

Toch valt er wel iets over te zeggen. Reserves 
jegens (de gevolgen van) modernisering en 
schaalvergroting vormen onmiskenbaar een ver
bindend element binnen de wereld van lokale 
partijen. Niet uitgesloten is bijvoorbeeld dat 
grote bouw- en infrastructurele projecten waar al 
jaren voorbereidend aan is gewerkt, opnieuw ter 
discussie worden gesteld en in de ijskast belan
den. Ook het verzet tegen gemeentelijke herin
deling krijgt vrijwel zeker nieuwe impulsen.
Voorts zullen de lokalo’s hameren op meer daad
kracht bij de bestrijding van vuiligheid en onvei
ligheid. Overigens wordt hier sinds de lancering 
van de sociale vernieuwing (in 1990) door de ge
vestigde partijen al voor gepleit, maar de daad
kracht is niet van dien aard gebleken dat het de 
onvrede heeft kunnen verminderen.

Benieuwd mag men zijn naar de ‘andere’ be
stuursstijl die de Leefbaren zeggen te represente
ren. Luisteren naar de burger is vanzelfsprekend 
noodzakelijk, al was het maar om te voorkomen 
dat de politieke agenda van het bestuur en de 
burger te ver uiteenlopen (hét voorbeeld van zo’n 
discongruentie is het tweede kabinet-Kok). Maar 
voldoende is het allerminst, de taak van een poli
ticus met bestuursverantwoordelijkheid reikt 
verder dan het politiek honoreren van Nimby-ge- 
drag. Hoe gaan de lokalo’s dit dilemma oplossen?

Beter luisteren, het werd de PvdA ook al voor
gehouden in 1990, toen ze bij de gemeenteraads- 5 
verkiezingen overal een geweldige draai om de 
oren kreeg. Zou het nu beter lukken? Scepsis 
blijft geboden, maar er is nu toch een belangrijk 
nieuw feit: de dualisering van het lokaal bestuur.
De komende ontvlechting van college en raad 
biedt gemeenteraadsleden een (nieuwe) kans 
om de gangbare gouvernementele houding in te 
ruilen voor een stijl die meer mimte laat voor re
presentatie en het ontwikkelen van eigen poli
tieke visies. Of de zittende generatie lokale poli-
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tici zich dit nieuwe profiel nog eigen weet te ma
ken, moet overigens worden afgewacht.

LAGE OPKOMST EN DE ‘ETNIC VOTE’

Door de opzienbarende politieke verschuivingen 
en de gebeurtenissen in Rotterdam is de lage op
komst bijna onbesproken gebleven. Met 57 pro
cent, twee procent minder dan vier jaar geleden, 
werd een nieuw laagterecord geboekt. Een ver
der afzakken naar een percentage beneden vijftig 
procent, in menige grote stad overigens al wer
kelijkheid, lijkt een kwestie van tijd. Wat opvalt 
is dat niemand zich hier echt druk om lijkt te ma
ken. De politieke elite, nationaal en lokaal, ziet 
de lage opkomst bij gemeentelijke verkiezingen 
inmiddels kennelijk als een fact oflife. Dat de le
gitimiteit van de gemeentepolitiek er mee in het 
geding komt, is weinigen blijkbaar een zorg.

Twee groepen laten het bij de lokale stembus 
in het bijzonder afweten en zijn daardoor in de 
uitslag onvoldoende politiek gerepresenteerd: 
jongeren van 18 tot 35 jaar en migranten. De op
komst onder migranten was een stuk lager dan 
vier jaar geleden, toen er al sprake was van een 
terugval. Ook de Turkse gemeenschap heeft het 
naar verhouding hoge opkomstpercentage van 
19 9 8 bij lange na niet kunnen vasthouden.

De geringe politieke mobilisatie van migran
ten baart te meer zorg, nu hun positie in de 
Nederlandse samenleving ter discussie is komen 
te staan, gevolg van ‘11 september’ en het optre
den van Fortuyn c.s. De opkomst van de Rotter
damse politicus zonder partij is niet beantwoord 
met een mobilisatie van een etnic vote. Was dit in 

6 Rotterdam gebeurd, dan had Fortuyn minder ze
tels gehaald. Nu de verharding van de verhoudin
gen in de Nederlandse samenleving ook zijn po
litieke vertaling heeft gekregen kan niet langer 
in deze inertie worden berust. De oorzaken zou
den grondig moeten worden onderzocht, syste
matisch moet worden bekeken waar aankno
pingspunten zitten voor de gewenste mobilisa
tie. Dat de leiders van de diverse migrantenge
meenschappen hier een bijzondere verantwoor
delijkheid dragen spreekt vanzelf.

Het wegblijven van migranten en jongeren 
mag niet doen vergeten dat de malaise bij de op
komst zich over alle kiezersgroepen uitstrekt. 
Maar kan ook iets anders worden verwacht van 
een systeem, waar vrijwel geen enkele prikkel 
van uit gaat om te gaan stemmen?

Immers, wat valt er te kiezen in al die ge
meenten waar de vorming van afspiegelings- of 
regenboogcoalities de regel is? Deze voorliefde 
voor breed samengestelde bestuurscolleges

Geen wonder dat veel 
kiezers de politieke 
democratie in hun 
gemeente ervaren als een 
ondoorzichtige prak 
zonder kraak of smaak

weerspiegelt de gouvernementele en ‘bestuur- 
scentristische’ politieke cultuur in de Neder
landse gemeenten. Politieke verschillen worden 
afgezwakt en politieke kaarten worden tegen de 
borst gehouden, want deelname aan het college 
gaat in deze cultuur boven alles. Lukt dit niet, 
dan zit men volgens het politieke spraakgebmik 
niet in de oppositie, men ‘staat buiten het col
lege’.

Geen wonder dat veel kiezers de politieke de
mocratie in hun gemeente ervaren als een on
doorzichtige prak zonder kraak of smaak. Een 
Lijst Leefbaar (met het hekelen van het plaatse
lijke kartel als belangrijk programmapunt) fun
geert in dit klimaat al gauw als een dankbaar al
ternatief. Zonder de opkomst van de Leefbaren 
zou de opkomst op 6 maart nog lager zijn ge
weest. Dat deze in Rotterdam zelfs zes procent 
hoger lag dan in 19 9 8 was niet het gevolg van een 
plotselinge bevlieging van plaatselijke burger
zin, maar van de kiezersmobilisatie die Leefbaar 
Rotterdam te weeg bracht.

Een andere, typisch Nederlandse factor die de 
opkomst ontmoedigt, is het feit dat de plaatse
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lijke hoofdprij s, het burgemeesterschap, aan de 
verkiezingen is onttrokken. Nederland is hierin 
vrijwel uniek in de beschaafde wereld. Daarmee 
wordt de verkiezingen een belangrijk deel van 
hun betekenis ontnomen; met het burge
meesterschap als inzet zou de lokale stembus
strijd een veel duidelijker gezicht krijgen. Wie 
zich zorgen maakt over de opkomst zou de bur
gers de mogelijkheid om hun burgemeesters te 
kiezen niet mogen onthouden.

Een politieke doorbraak lijkt hier echter nog 
ver weg, getuige de hardnekkig afwijzende op
stelling van vvd en c d a . Het gekibbel van PvdA 
en d 6 6 over het type gekozen burgemeester dat 
de voorkeur verdient (‘presidentieel’ o f ‘parle
mentair’), maakt de kansen op verandering er 
ook al niet beter op. Is er een boeman als Fortuyn 
voor nodig om hier de zaken in beweging te krij
gen?

Hoe dan ook, als de verkiezingsuitslag en de 
verdere daling van de opkomst één ding duide
lijk hebben gemaakt is het dat het regenteske po
litieke systeem in de gemeenten zijn houdbaar
heidsdatum is gepasseerd.

Geldt dat ook voor het partijenstelsel, waar de 
gemeentepolitiek nog altijd goeddeels op draait? 
De tijd dat de gevestigde partijen zich konden 
veroorloven de Leefbaars ‘overbodig’ te verklaren 
lijkt sinds 6 maart definitief voorbij. Eerder zijn 
de rollen omgedraaid en mogen de landelijk ge
organiseerde partijen, van vvd  tot GroenLinks, 
zich uitgedaagd voelen om zich op lokaal niveau 
te rechtvaardigen. Hoezo cda  in Didam, waarom 
PvdA in Sint Michielsgestel? Sluit dat nog wel 
voldoende aan bij de maatschappelijke behoefte 
aan lokale differentiatie en authenticiteit?

Bij de stembus van 6 maart hebben veel kie
zers het signaal afgegeven dat ze uitgekeken ra
ken op de ‘landelijke’ lokale partijpolitiek en de 
authenticiteit van de lokale partijen prefereren. 
De lokalo’s leveren nu de grootste fractie in 142

gemeenten, van de PvdA kan dit nog gezegd wor
den in 64 gemeenten. Zelfs haar vertrouwde 
burchten in het Noorden bieden geen weerstand 
meer tegen de lokale partijen.

Voor de gevestigde partijen zit er daarom wei
nig anders op dan zich te beraden op een meer 
gelokaliseerd profiel. Verandering van bestuurs
stijl en van politieke agendering zijn daar onder
deel van, maar men zou ook moeten durven den
ken aan andere, op de plaatselijke omstandighe
den toegesneden partijformaties. Dat hoeft niet 
het einde te betekenen van ideologisch geïnspi
reerde politiek in de gemeenten. Waar het om 
gaat is dat verwante partijen elkaar plaatselijk 
opzoeken en hun tradities laten samenvloeien in 
nieuwe, lokaal geïnspireerde politieke formaties.
Ter linkerzij de kunnen dat PvdA, GroenLinks en 
d 6 6 zijn, maar er zijn allerlei variaties en alter
natieven denkbaar, afhankelijk van plaatselijke 
omstandigheden. Zo wordt ook voorzien in de 
behoefte aan (meer) ideologisch geïnspireerd 
lokalisme als tegenwicht tegen de huidige, 
soms al te onvoorspelbare en populistische Leef
baren.

Zo’n hergroepering zou ook de politieke ver
snippering in de gemeenteraden wat kunnen 
terugdringen. Het nieuwe gedualiseerde bestel 
vraagt om krachtig tegenspel vanuit de raden en 
dat gaat moeilijk bij de huidige fragmentering.

Zo’n lokalisering van de PvdA zou overigens 
forse gevolgen hebben voor de partijorganisatie.
Het partijleven concentreert zich nu als geheel 
sterk rond de lokale raadsfracties. De komst van 
nieuwe, meer gelokaliseerde plaatselijke partij
formaties vraagt om nieuwe vormen van partij
leven. Maar of men het nu leuk vindt of niet: de 7
onderstroom in de lokale democratie wijst op lo
kalisering van de plaatselijke politiek.
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Splijtzwam w a o
Het hete hangijzer volgens Huih Pellikaan e^Joop van Holsteyn

Nederland gaat een gouden toekomst tegemoet 
als het aan de PvdA ligt. Volgens het verkiezings
programma is over tien jaar alles in Nederland 
dik in orde. Dan zijn we trots op onze scholen en 
ons onderwijs, staat het platteland er mooi en vi
taal bij, vindt de overgrote meerderheid van de 
Nederlanders hun straat en buurt veilig, en is de 
overheid van ons allemaal. Prachtig, prachtig. 
Maar hoe staat het dan met de wao  ? Over tien 
jaar is de wao een betaalbare voorziening waar 
door nog slechts een beperkt aantal mensen met 
recht een beroep op wordt gedaan — zoiets staat, 
toevallig of niet, nu niet in dat programma.

Met het naderen van het haast onvoorstelbare 
aantal van één miljoen arbeidsongeschikten, 
waarvan ruim 80 procent met een w a o -uitke
ring, is het wao -debat een belangrijk strij dpunt 
bij de aanstaande Tweede-Kamerverkiezingen. 
Daar is niet iedereen even gelukkig mee. Er was 
en is bijvoorbeeld premier Kok veel aan gelegen 
om de wao  buiten de verkiezingsstrijd te hou
den. Dit vraagstuk versterkt het antagonisme — 
ook acht j aar samenwerking kan dat niet ver
bloemen — van PvdA en vvd en maakt op voor
hand een voortzetting van de paarse samenwer
king moeilijk zo niet onmogelijk. Deze inschat
ting, niet alleen van de kant van de PvdA trou
wens, lijkt uit te komen. Op 18 januari 2002 kwa
men de uitkomsten van het informeel beraad 
tussen de leden van de Sociaal-Economische

Over de auteurs Huib Pellikaan & Joop van Holsteyn 
zijn als docent verbonden aan het departement 
Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden 

Noten Zie payina 11

Raad (s e r ) als onderhandelingsakkoord over de 
wao  naar buiten als voorstellen in hoofdlijnen.1 
v v d-lijsttrekker Dijkstal kwalificeerde het ser- 
voorstel gelijk als ‘boterzacht’. Vervolgens zei hij 
niet te verwachten dat voor de verkiezingen een 
paarse kabinetsoplossing gevonden zou worden. 
Volgens Dijkstal zijn WD-voorstellen sowieso 
steeds door de PvdA van de hand gewezen, en hij 
verweet de sociaal-democraten dat van hun kant 
nog nooit een bruikbaar idee is gekomen. Dat 
zou weleens een even pijnlijke als secure obser
vatie kunnen zijn.

Het wao  -debat is voor de PvdA niets minder 
als een open zenuw en de natuurlijke reactie is 
het vraagstuk over te laten aan de sociale part
ners en de eigen politieke verantwoordelijkheid 
aldus uit de weg te gaan. Het s e R-advies sluit 
keurig aan bij deze neiging en binnen de PvdA 
wordt alle kritiek op de voorstellen in hoofdlij
nen dan ook als voorbarig van de hand gewezen.

Voor een oordeel over de praktijk van het pol
dermodel is het van belang om in herinnering te 
roepen dathet SER-advies erop verzoekvanhet 
kabinet is gekomen. Het kabinet vroeg 12 juni 
2001 de ser  om advies over de voorstellen van de 
Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid. Deze 
Commissie Donner werd 28 juni 2000 ingesteld 
met de specifieke opdracht het onderzoeken van 
de problematiek van de volumeontwikkeling 
van het beroep op de wao op basis van het rap
port ‘25 jaar onderzoek naar de w ao ’ en aanbeve
lingen te doen ten aanzien van de zogenoemde 
Pemba. De commissie kwam op 30 mei 2001 met 
het advies Werk maken van arbeidsongeschiktheid.

Het rapport van Commissie Donner sloeg in
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als een bom. De commissie bracht de crux van 
het wao -vraagstuk boven tafel: ‘Als de gezamen
lijke inzet van werkgevers en werknemers bepa
lend is voor het voorkomen van arbeidsonge
schiktheid, staat dat (...) op gespannen voet met 
het feit dat de werknemers en de werkgevers ma
terieel belang blijven houden bij arbeidsonge
schiktheid, al is het gedeeltelijk, omdat dat hem 
een uitkering kan opleveren, respectievelijk om
dat zijn verplichting tot loondoorbetaling ein
digt’.2 In essentie is de w a o-problematiek een 
vraagstuk van collectieve actie, waarin indivi
duele werkgevers en individuele werknemers de 
lasten afwentelen op het collectief. Heel begrij
pelijk en eenvoudig verklaarbaar — maar hoogst 
onwenselijk.

De Commissie Donner stelde terecht vast dat 
het probleem van de wao feitelijk het probleem 
van het ziekteverzuim is. Het voorstel was om de 
wao alleen te reserveren voor werknemers zon
der enige arbeidscapaciteit (dat wil zeggen volle
dig arbeidsongeschikt). De werkgevers krijgen 
dan een zorgplicht: voor de gedeeltelijk arbeids
ongeschikten dient alternatief werk te worden 
gevonden. Werkgevers die geen werk maken van 
herintreding van ziekteverzuimers en geen 
maatregelen nemen ter voorkoming van ar
beidsongeschiktheid moeten loon onbeperkt 
doorbetalen. Met deze maatregel kan de varia
bele premie voor de werkgevers bij instroom van 
werknemers in de wao (Pemba) vervallen. De 
werknemer op zijn beurt zou open kaart moeten 
spelen over aard en oorzaak van verzuim, moet 
meewerken aan spoedige hervatting van werk en 
is verplicht tot het aanvaarden van een redelijk 
aanbod van ander werk (of een andere werk
kring), waarvan de beloning minimaal 70 pro
cent van het oorspronkelijk salaris bedraagt. 
Werknemers die niet meewerken worden ont
slagen. De toetsing van de nieuwe zorgplicht 
komt, aldus nog steeds de Commissie Donner, in 
handen van een autonoom college van onafhan
kelijke deskundigen.

De oppositie — cd a , Groenlinks, sp en cu — 
verzette zich met name tegen de aanpak van de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Men wees op-

positiebreed op de mogelijke consequentie dat 
zij na 2 jaar terugsluizen in de ww en de bij
stand. Deze partijen negeerden echter het aspect 
dat binnen die 2jaar de werkgevers een zorg
plicht hebben om de werknemers een alternatief 
te bieden en dat de werknemers het aanbod zul
len moeten accepteren, of inderdaad in ww en 
bijstand terechtkomen. De vvd wees in haar kri
tiek op een ander punt, te weten het aspect van 
rechtvaardigheid dat door de commissie naar vo
ren is gebracht: personen die volledig arbeidson
geschikt zijn zouden een verhoging van de uitke
ring moeten krijgen. Dit voorstel zou volgens de 
vvd een aanzuigende werking hebben en de w d  
achtte (toen nog!) de financiële prikkel voor de 
werkgevers (Pemba) onmisbaar. In deze reactie 
lijkt de hand van Linschoten zichtbaar. Maar in 
het verkiezingsprogramma van de vvd is de on
misbaarheid van de financiële prikkel voor de 
werkgevers niet terug te vinden. Men pleit daar 
voor afschaffing van de Pemba-wet.

Los van de enigszins voorspelbare reacties 
van de verschillende politieke partijen op het 
rapport van de Commissie Donner is er één ele
ment dat heel opmerkelijk is. Geen enkele partij 
geeft antwoord op de essentie van het voorstel 
van de commissie: als men het w a o-vraagstuk 
werkelijk wil aanpakken, dan dient de politiek 
de sociale partners te dwingen om een (institu
tionele) oplossing te accepteren waarin het niet 
langer mogelijk is de lasten af te wentelen. Don
ner en de zijnen is gevraagd om een analyse te 
maken van wao -problematiek en de breed 
samengestelde commissie heeft terecht vastge
steld dat dit vraagstuk alleen opgelost kan wor
den indien de politieke partijen het lef hebben 9
zelf te komen met een politieke oplossing. Als 
ooit gehoor dient te worden gegeven aan de roep 
om het primaat van de politiek, dan toch ten aan
zien van dit vraagstuk.

Wat te doen? Met het oog op de verkiezingen 
is een 'w a o -debacle part n ’ voor de PvdA geen 
aantrekkelijke optie. De politieke oplossing is ui
teraard advies vragen, dit maal aan de s e r . De 
vertegenwoordigers van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de ser  wijzen er op
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dat ‘uit het rapport-Donner blijkt dat een ade
quate aanpak van genoemde problematiek nog 
steeds urgent is’.3 De ser komt danookmet een 
voorstel voor een nieuwe w a o , de nwAO. In de 
toetredingsvoorwaarden voor deze nwAO wil 
men de medische indicatoren objectiveren, aan
gezien 'in de huidige uitvoeringspraktijk weinig 
sprake is van objectieve arbeidsongeschilctheids- 
beoordelingen’ri Voorts accepteert de s e r de ge
dachte van Donner dat werkgevers en werkne
mers steviger geprikkeld worden om te bevorde
ren dat werknemers die niet volledig arbeidson
geschikt zijn herintreden. Gekoppeld aan deze 
verantwoordelijkheid voor de sociale partners 
pleit de s e r , wat verrassend, ookvoor een‘aan
zienlijke herschikking van verantwoordelijkhe
den van het publieke naar het private domein’.5 
Donners voorstel dat de toetsing van de nieuwe 
zorgplicht in handen komt van een autonoom 
college van onafhankelijke deskundigen wordt 
aldus niet overgenomen — de sociale partners 
willen de zaken in eigen handen houden. Ook 
wijst de ser  de tweedeling van volledig arbeids
ongeschikten versus overigen af. Men stelt voor 
dat werknemers die een ‘medisch objectief aan
toonbaar verlies van verdiencapaciteit’ van m ini
maal 35 procent hebben eveneens worden toege
laten tot de nwAO. Dit gaat uiteraard gepaard 
met allerlei stringente en periodieke keuringen. 
Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid 
van aanvullingen op de uitkering en loonaanvul- 
ling bij aangepaste arbeid. En niet zonder beteke
nis: de ser  pleit voor‘financiering nwAO uit pu
blieke middelen’.6 De ser  verwacht op basis van 
nieuwe toetredingseisen van de nwAO een verla- 

1 o ging van circa 7 5 procent van de instroom; en
van de 100.000 personen die in 2000 de wao 
zijn ingestroomd zal naar verwachting slechts 41 
procent als duurzaam volledige arbeidsonge
schikt worden gestempeld.7

Op het eerste gezicht lijken de voorstellen van 
de ser  de noodzaak van een grondige aanpalc van 
de wa o-problematiek te onderschrijven. En als 
de uitgesproken verwachtingen zouden uitko
men, dan heeft men een belangrijke bijdrage ge
leverd aan de oplossing. De vraag is echter of het

SER-voorstel in het verlengde ligt van wat de 
Commissie Donner voorstelt, en op welke pun
ten er een andere koers wordt gekozen.

In het advies van de ser aan het kabinet wordt 
een aantal belangrijke stappen voorgesteld die 
afwijken van de voorstellen van de Commissie 
Donner. In feite stelt de ser een nieuwe wao 
voor waarin de lasten gefinancierd worden door 
publieke middelen. Maar de controle over de in
vulling en van uitvoering wordt volledig in eigen 
hand gehouden. Daarmee ontkent of negeert de 
ser dat het wao  -vraagstuk nu juist een pro
bleem is dat niet in eigen kring kan worden op
gelost. De Commissie Donner stelde zich expli
ciet op het standpunt dat het wao  -probleem al
leen zou kunnen worden opgelost, indien de po
litiek zich van haar verantwoordelijkheid bewust 
zou zijn en het vraagstuk nadrakkelijk niet over
laat aan de sociale partners. Neem bijvoorbeeld 
het voorstel van de ser voor medisch objectieve 
criteria voor het vaststellen van een verdiencapa
citeit van 35 procent. Je kunt niet een zieke werk
nemer op een weegschaal zetten en vaststellen 
dat zijn verdiencapaciteit onder of boven die be
langrijke grens van 35 procent ligt. Natuurlijk, 
ook de afbakening van volledige arbeidsonge
schiktheid zal in specifieke gevallen moeizaam 
zijn, maar dat zal toch minder lastig zijn dan het 
inschatten o f iemand boven of onder een percen
tage als 35 procent verdiencapaciteit zit. En als de 
ser denkt dat er wel degelijk nauwkeurige me
disch objectieve criteria zijn aan te geven en als 
men ook denkt dat er objectiveerbare criteria 
zijn voor het vaststellen van de zorgtaken van de 
werkgevers en de inspanningsverplichting van 
de werknemers, dan is er ook geen enkele reden 
meer het toezicht niet in handen te geven van 
een autonoom college van deskundigen. Bij ob
jectiveerbare criteria past namelijk volledige 
transparantie, zeker als de financiering uit pu
blieke middelen komt.

Afgezien van onze inschatting van het oplos
send vermogen van enerzijds de voorstellen van 
de Commissie Donner en anderzijds het voorlo
pig advies van de se r , is de politieke vraag: hoe 
kunnen we de reacties van de grote politieke par-
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tijen, die in een of andere combinatie als rege
ringscoalitie na 15 mei dit probleem voorgescho
teld krijgen, ten aanzien van beide voorstellen 
plaatsen? Waarom heeft bijvoorbeeld de w d  
zich niet volledig achter het rapport van de Com
missie Donner geplaatst? De eigen staatssecreta
ris Hoogervorst van Sociale Zaken is voorstander 
van het Donner-rapport, maar hij mag dit blijk
baar niet volledig uitserveren. Voor de grote be
drijven zullen de voorstellen van de Commissie 
Donner immers niet al te veel problemen opleve
ren. De grote bedrijven zullen niet schrikken van 
een zorgplicht en zij zullen de inspanningsver
plichting van de werknemers verwelkomen. Ook 
zullen zij het criterium van volledig arbeidson
geschiktheid omarmen. Het probleem voor de 
w d  zit hem echter niet bij de grote bedrijven, 
maarinhetmiddenen kleinbedrij f  ( m  icb ). De 
w d  is een veredelde middenstandspartij en het 
m kb staat niet te wachten op een regulering op 
het gebied van de zorgplicht en herintreding van 
zieke werknemers. Dan rij st vervolgens wel de 
vraag waarom de w d  dan ineens het s e R-advies 
als boterzacht van de hand wijst? Men moet zich 
hebben gerealiseerd dat dit voorstel niet leidt tot 
een aanzienlijke verlaging van het aantal w a o ’- 
ers. En dit betekent een toename van de collec
tieve lastendruk, terwijl de w d  juist voorstander 
is van een afname van die druk. Kortom, de w d  
kan de Commissie Donner noch het SER-advies 
ondersteunen. Het enige wat de w d  dan nog rest 
is hard roepen dat de PvdA niets aan het wao  - 
probleem wil doen.

Het c da is in een aantal opzichten ook een 
werkgeverspartij, maar de achterban van het cd a 
bestaat ook uit werknemers. Dit bracht de toen
malige CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer 
in een spagaat: hij liet zich positief liet over het 
rapport van de Commissie Donner, maar te

kende direkt bezwaar aan tegen het traject voor 
de niet-volledig arbeidsongeschikten. Het cda 
sloot zich aan bij de kritiek van Groenlinks, s p 
en c u . En met deze oppositie tegen de aanpak of 
aantasting van de wao is er ook voor de PvdA 
geen weg meer vooruit. Voor het cda  en de PvdA 
is het SER-advies het enige alternatief dat poli
tiek aanvaardbaar zal zijn, en hoe meer de w d  
roept dat zij de wao niet wezenlijk willen oplos
sen hoe liever het hen is. d 6 6 heeft zich tot grote 
ergernis van F nv-voorzitter De Waal negatief 
uitgelaten over het s eR-advies.8 Hoewel d 66 de 
enige grote partij is die volgens haar verkiezings
programma het w a o-vraagstuk serieus en in de 
kern wil aanpakken, wil ook d 6 6 niet zo ver gaan 
als de Commissie Donner door de lasten (althans 
deels) bij de werknemers te leggen.

Naar aanleiding van de reacties van de poli
tieke partijen op de voorstellen van de Commis
sie Donner en het latere SER-advies kan worden 
vastgesteld dat de politieke partijen, PvdA en cda 
voorop, weigeren om gebruik te maken van hun 
bevoegdheid en hun politieke plicht om het wao - 
vraagstuk aan te pakken. Het rapport van de 
Commissie Donner durft men niet aan en het 
s ER-advies geeft de sociale partners weer vrij spel 
— wat daarvan verwacht mag worden, is zo lang
zamerhand duidelijk. De oplossing zal dan wel 
worden gezocht om na de verkiezingen van 
15 mei de w a o-problematiek in te passen in de 
nieuwe sociale zekerheid waarin het Uitvoe
ringsinstituut Werknemersverzekering (uwv), 
met de sociale partners, zal gaan beslissen over de 
premies en de uitkeringen. De afkortingen zullen 
van naam gaan veranderen, maar als de politiek 
niet haar verantwoordelijkheid neemt dan blijft 11
het probleem bestaan. Ook over tien j aar nog.

Noten

1 Commissie Voorstellen Wao- 
beleid,'Regelingen bij ziekte, 
arbeidsbeperkingen en ar
beidsongeschiktheid — hoofd
lijnen’, 18 januari 2002.

2 Adviescommissie Arbeidson
geschiktheid, ‘Werk maken 
van arbeidsongeschikheid’ 
(200l:p.4)

3 Commissievoorstellen Wao- 
beleid (2002:1)

4 idem (2002:4 nn)

5 idem (2002:7)
6 idem (2002: 6)
7 idem (2002:11)
8 Zie Verslag raadvergadering 

van de SER van 15 februari 
2002, bij het agendapunt 
‘Actualiteiten’.
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Doorregeren richting 
uerge telheid?
Mogelijk dat hij al weg is als u dit leest. Hij is Pim. 
Of misschien is de dreiging van zijn rechts-popu- 
listische beweging verdwenen. Die kans bestaat. 
Achter de rug van de gladde volksmenner gaan bre
kebenen schuil die zijn aura snel kunnen laten af
brokkelen. Zijn Rotterdamse tweede man, leraar 
maatschappijleer Sprensen, lijkt daarvan een voor
beeld. Hij vertelde in een interview in de Volkskrant 
(9 maart) op een middelbare school mislukt te zijn 
als manager, maargafte kennen wel graag wet
houder van onderwijs te willen worden. Een be
stuurscollege met zulke onnozelaars zal de kiezer 
van inzicht doen veranderen, waarschijnlijk nog 
voorde parlementsverkiezingen.

Vermoedelijk is Fortuyn nog altijd volop in actie 
met zijn bijeengeraapte klachten, halve kwesties en 
non-issues. Maarscoren doet hij, anders dan be
oogd PvdA-premier Ad Melkert. Om de een of an
dere reden legt die het aftegen het populisme van 
Fortuyn. De PvdA verliest in de peilingen veel zetels 
en anders dan ze ons wil doen geloven lopen haar 
kiezers ook naar Fortuyn. Je krijgt de indruk dat de 
sociaal-democraten zelf denken dat dit aan Mel
kerts persoon ligt. Hij zou niet mediageniek zijn. 
Allerlei strategen zijn daarom bezig met de ver
schijningsvorm van de lijsttrekker. Komt hij wel be- 

12 trouwbaar over? Zou hij niet een ‘Volvo-uitstraling’ 
moeten hebben? Tja.

Dat is een gemakzuchtige reactie van de PvdA. 
Een partij die zichzelf serieus neemt royeert on
middellijk alle Tweede Kamerleden en mediageile 
ex-ministers die nu de schuld aan de lijsttrekker ge
ven. Er is meer aan de hand dan het foute kapsel 
van Melkert —  wees blij dat hij haar heeft. De baas 
van de PvdA heeft de kiezergewoon weinigmeerte 
vertellen. In de afgelopen jaren heeft de partij soms 
expliciet, maar veelal impliciet gezocht naar ‘de

Derde Weg’. Er is geprobeerd afstand te nemen van 
de sociaal-democratische beginselen en gezocht 
naar een middenweg tussen het propageren van 
marktprincipes en staatsregulering. Met best aardi
ge resultaten. Het beeld dat Paars verantwoordelijk 
is voor de Totale Nationale Stagnatie (treinen, 
wachtlijsten, files) en Nederland aldus in Madame 
Tussauds heeft bijgezet, klopt niet. De plotselinge 
collectieve weerzin doet geen rechtaan het feit dat 
het zinvol was eens een keer niet door christenen te 
worden bestuurd.

Maar voor de keuze voor het pragmatisme van 
de derde weg is een hoge prijs betaald. Wie stamt 
uit een traditie van maatschappijhervormers, wie 
geschoold is in het denken en praten en onderhan
delen over emancipatie, tast in het luchtledige als 
handhaving van de economische groei het zwaarte
punt is waarop je politieke streven uiteindelijk 
terugvalt. Dat wordt nu pijnlijk zichtbaar in de 
PvdA-campagne. Pleiten voor ‘een dienstbare over
heid’ is —  nog los van de verpletterende vanzelf
sprekendheid van deze ambitie —  een zo goed als 
leeg, zo u wilt sexloos politiek verlangen. En dan 
ook nog samen. ‘Mensen toerusten’ , ‘professionals 
beter belonen’, het moet allemaal gebeuren hoor, 
maar ga er eens aanstaan om zo kiezers te vangen. 
Die zien heel andere problemen.

In plaats van zich te binden aan ongerichte alge
meenheden zou Melkert er slimmer aan doen naja
ren van pragmatiek het maken van de samenleving 
te hernemen. Jawel. Er is een lange lijst maatschap
pelijke ontwikkelingen en instituten op te sommen 
die op een serieuze manier heruormd moeten wor
den. Er is in de vernieuwing van het publieke do
mein veel vooruitgang geboekt door invoering van 
zelfregulering, streven naartransparantie en het in
stellen van toezichthouders —  in het zakenleven, in 
het onderwijs, in de gezondheidszorg. Die terug
tred en verplaatsing van de politiek geven helaas 
geen serieus antwoord op Europese immigratie- 
vraagstukken, op arbeidsmarktproblemen zoals de 
w a o , op het casinokapitalisme van multinationals
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Amsterdamse schijn 
bedriegt

en hun bazen, op ruimtelijke ordeningsdilemma’s 
van landbouw tot files. Twee steekwoorden ter 
mondiale adstructie: 11-09, Enron.

Kortom, de behoefte aan ordeningen sturing 
herleeft op een fundamenteel niveau. Het in ant
woord hierop vooral tastende optreden van de PvdA 
zou door iedereen die het aangaat hevig beweend 
moeten worden. Dat dat niet gebeurt brengt een an
dere essentiële hervorming aan het licht. Namelijk 
die van de PvdA zelf, thans hoofdzakelijk een herver
delingsmechanisme van baantjes en klusjes, en een 
partij die zijn aloude ideaal van nivellering nu vooral 
botviert op politieke en bestuurlijke kwaliteit.

Als een groot debat over de hervorming van de 
Europese Unie van start kan zonder dat mensen in 
de stuip schieten over de perfide maakbaarheids- 
gedachten die daarachter kunnen zitten, waarom 
kan dat dan niet over de hervorming van Neder
land? Het is niet in de laatste plaats de doenerig- 
heid van Fortuyn (‘een zwarte school verplaats ik 
gewoon naar een andere wijk’) die hem populair 
maakt. Natuurlijk is het ingewikkelder dan het was 
problemen op te lossen of mensen te emanciperen 
via wetgevingen ingrijpen. Maar dat benadrukken 
van eigen onmacht is wel het slechtste argument 
dat een politicus kan gebruiken. Het zou vooruit
gang in allerlei opzichten betekenen als de PvdA 
meteen hervormingsagenda weer eigen middelen 
vindt om de populaire rechtse agenda te bestrij
den. Het alternatief is: billen samenknijpen, hopen 
dat het verlies meevalt en doorregeren richtingver- 
getelheid.

MENNO HU RENKAM P
programmamaker van politiek-cultureel centrum De Balie 
in Amsterdam en columnist van De Groene Amsterdammer

Bij de start van de PvdA-campagne voorde ge
meenteraadsverkiezingen, in februari 2002, werd 
een bijzonder boek gepresenteerd: Besturen als 
kunst. Het is geschreven door historicus en eind
redacteur van Lokaal Bestuurjan de Roos ter gele
genheid van het feit dat honderd jaar geleden de 
Vereniging van Sociaal-Democratische Gemeente
raadsleden in Nederland werd opgericht. De nazaat 
daarvan, het Centrum voor Lokaal Bestuur, maakt 
nu deel uit van de Wiardi Beekman Stichting. Het is 
een bijzonder informatief en toegankelijk geschre
ven boek, dat op onorthodoxe manier allerlei as
pecten en thema’s van honderd jaar sociaal-demo- 
cratische gemeentepolitiek belicht.

Eén van de meest opvallende, tot nu toe onop
gemerkte, kleinere bijdragen aan het boek is van 
de hand van Jacques Monasch. Monasch leidt de 
verkiezingscampagne van de PvdA van 2002, maar 
schrijft in Besturen als kunst zijn ergernis en teleur
stelling over de lokale politiekvan zich af. Ooit was 
hij lid van de deelraad van de Amsterdamse wijk de 
Pijp. Na enkele jaren van internationale omzwer
vingen is hij teruggekeerd naarzijn buurt, maar 
vooreen hernieuwde lokaal-politieke loopbaan 
waarvoor hij wordt benaderd, voelt hij niets: ‘waar
om weereen systeem in dat niet boeit, niet moti
veert, dat geen interesse heeft in mijn dagelijkse 
leefomgeving, noch de culturele kracht van mijn 
buurt lijkt te willen versterken?’ De openbare ruim
te in de Pijp is een verloederde puinhoop. Het 
stadsbestuur wil ook nog het monumentale por- 13 
tiershuisje van het Olympisch Stadion slopen: ‘Ik 
heb de indruk dat ze mijn stem ook slopen.’

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 
Amsterdam lijkt het alarmisme van Monasch te 
weerspreken. Er is maarweinigverschoven in de 
politieke krachtsverhoudingen; PvdA en vvd —  
elders de grote verliezers —  handhaafden hun po
sitie onverkort. Is er dan, in tegenstellingtot aarts
rivaal Rotterdam, in de hoofdstad niets aan de 
hand? Schijn bedriegt. In al mijn particuliere ‘fo-
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cusgroepen’ —  in de buurt, onder vrienden, langs 
het sportveld —  overheerste in de week vooraf
gaand aan de verkiezingen een gevoel van diepe 
vertwijfeling: op wie moeten we in ’s hemelsnaam 
gaan stemmen? Ook diegenen die trouw —  soms al 
tientallen jaren —  PvdA stemmen, zij het de laatste 
keren met steeds meertegenzin, konden geen en
kele positieve identificatie meer opbrengen met de 
hoofdstedelijke sociaal-democratie. Wat is daarvan 
de oorzaak? Ik noem twee redenen die mij van be
lang lijken.

Allereerst is er het aperte onvermogen van de 
Amsterdamse gemeentebestuurders om belangrij
ke publieke diensten of instellingen op een behoor
lijke manierte besturen. Enkele weken voorde lo
kale verkiezingen publiceerde Parool-journalist 
Kees Tamboer in een bijlage van zijn krant een in
drukwekkend overzicht van de recente geschiede
nis van de Amsterdamse sociale dienst. Nadat deze 
dienst in het begin van de jaren tachtig werd over- 
spoeld doorde golfvan werkloosheid is het nooit 
meer goed gekomen. Een verkokerd gemeentebe
stuur, onvoldoende consistente visie, te weinigfi- 
nanciële middelen, interne organisatorische ruzies 
en problemen: men komt het allemaal tegen in 
Tamboers analyse. Maar wat vooral opvalt is het ge
brek aan politiek-bestuurlijke greep op de gang 
van zaken. Zondertwijfel zijn vergelijkbare case stu
dies te maken van het Amsterdamse onderwijs, het 
Stedelijk Museum, het Gemeentelijk Vervoerbedrijf 
en wat niet al. Het minst overtuigende antwoord 
van de politici is: uitbesteding of verzelfstandiging 
van de taak. Is dat niet eenvoudigweg een brevet 
van politiek onvermogen, van gebrek aan politiek 
verantwoordelijkheidsgevoel? De apotheose van 

14 Tamboers verhaal is de Megabanenmarkt die Am
sterdam heeft laten organiseren. Kosten: zo’n 120 
miljoen gulden, een bedrag waarvan de sociale 
dienst nooit heeft kunnen dromen.

Overigens: niet alleen bij het aansturen van 
diensten en instellingen schieten de Amsterdamse 
politici tekort, ook bij het aanpakken van maat
schappelijke vraagstukken zoals het integratiebe
leid loopt Amsterdam bepaald niet voorop. De uit
voering van het grote stedenbeleid — waarvoorwel 
Haags geld beschikbaar is, maar dat stagneert door

Amsterdams bestuurlijk onvermogen —  is daarvan 
een pregnant voorbeeld. Felix Rottenberg liet in 
zijn drie-delige televisieserie over de Akbarstraat in 
Amsterdam West, gewijd aan het vraagstuk van in
tegratie van migranten, zien hoe ook op deelraads- 
niveau —  lekker dicht bij de burger—  bestuurders 
totaal in de mist tasten. Het is dan ook geen won
der dat steeds overtreffender grootspraak in de ver
kiezingscampagne over criminaliteitsbestrijding 
niet zozeer het veiligheidsgevoel vergroot, als wel 
de geloofwaardigheid van de grootstedelijke politi
ci aantast.

Het is niet eenvoudig te verklaren waaruit dit 
politiek-bestuurlijk onvermogen voortkomt. Ligt 
het aan de afgenomen bestuurlijke competentie 
van onze lokale bestuurders? Hebben zij teveel 
slagkracht verloren als gevolg van nationale bezui- 
nigingsdruk? Zijn de maatschappelijke problemen 
de politici boven het hoofd gegroeid? Zijn de eisen 
van de burgers te onrealistisch en tegenstrijdig ge
worden? Het is allemaal wel een beetje waar, zeker 
op het sublokale niveau van de deelraden. Maar ik 
geloof dat één van de belangrijkste oorzaken toch 
is dat politieke besluitvorming en bestuurlijke uit
voering te ver uit elkaar zijn gegroeid. Het uit het 
neui public management overgewaaide adagium dat 
de overheid moet sturen en niet roeien heeft mas
saal ingang gevonden en geleid tot een te grote af
standelijkheid van de politieke bestuurders tot de 
praktijk. Dat is ook zichtbaar in de heersende be- 
stuursstijl. De schrijf- en vergadertafels zijn het 
universum van het politieke bestuur geworden. 
Politieke bestuurders stellen zich over het alge
meen weinig activistisch op, een gevoel van urgen
tie ontbreekt. Het zou sterk overdreven zijn om de 
staat waarin Amsterdam zich bevindt te dramatise
ren. Maar het gevoel overheerst dat het aangename 
van het hoofdstedelijk leven vooral aan maatschap
pelijke veerkrachtte danken is, niet aan de politiek.

Bovenstaande kanttekeningen bij de Amster
damse gemeentepolitiek hebben natuurlijk niet al
leen betrekking op de PvdA maar ook op de andere 
partijen. Alleen: zij treffen de PvdA in het bijzonder 
omdat de sociaal-democraten nu eenmaal een gro
te politieke verantwoordelijkheid voor het stadsbe
stuur dragen en hun weg bij uitstek een politiek-
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bestuurlijke is. Meer in het bijzonder wekt hun wij
ze van besturen het onbehagen van de weifelende 
kiezers in de hand. Dat is, naar mijn stellige over
tuiging, de tweede oorzaak voor het heftig zweven 
van sociaal-democratisch georiënteerde kiezers. 
Langer dan de christen-democraten in het landsbe- 
stuurmaken de sociaal-democraten nu deel uit van 
het gemeentebestuur van Amsterdam. Zij hebben 
dat door de bank genomen goed gedaan en een 
grote bijdrage geleverd aan de sociale samenhang 
en de stedelijke ontwikkeling van de hoofdstad. 
Maarzij zijn ook wel eens ontspoord doorde arro
gantie van de macht. In 1990 straften de kiezers de 
PvdA in Amsterdam daarvoor genadeloos af en ging 
degemeenteraadsfractievan 21 naar 12 zetels.
Na een periode van grotere bescheidenheid wreekt 
zich nu opnieuw de langdurige machtspositie.

Twee voorbeelden uit het recente verleden vor
men daarvoor een illustratie. Bij de kandidaatstel- 
lingsprocedure van de PvdA voorde gemeente
raadsverkiezingen had men de indrukte gast te zijn 
bij een zwak uitgewerkt Shakespeariaans drama 
over het hofvan Amsterdam. Persoonlijke ambities 
voerden de boventoon; de wethouderszetels waren 
inzet van een discussie, voordat nog de verkiezin
gen waren gehouden. De vanzelfsprekendheid van 
de macht bood de ruimte voor het gevecht om de 
plaatsen op de lijst. Niet het debat over de toe
komst van de stad maar over de toekomst van de 
politici in de stad stond centraal. Niet het gesprek 
met de kiezer, maar de voortijdige verdeling van de 
politieke macht speelde een hoofdrol.

Tweede voorbeeld: naar aanleiding van de pro
blemen met de sociale dienst in Amsterdam werd 
de wethouder van Groen Links, Frank Kohier, de 
wacht aangezegd doorde PvdA. Hij was verant
woordelijk voorde dienst; het was er een puinhoop. 
Frank Kohier moest vertrekken. Ook uit de analyse 
van Tamboer blijkt dat Kohier geen sterke wethou
der was. Maar, jarenlang heeft de PvdA verantwoor
delijkheid voorde dienst gedragen; ooktoen is de 
zaak niet op orde gekomen. Er is dus opzijn minst 
een gedeelde verantwoordelijkheid in historisch 
opzicht. Er is een tweede maar. Eerder is een Am
sterdamse wethouder zwaar onder vuur komen te 
liggen: Walter Etty, van de PvdA. Hij was verant

woordelijk voor de financiële overschrijdingen bij 
de bouw van de Stopera in Amsterdam. Hij over
leefde als wethouder —  eigenlijk, zo zei hij onlangs 
in een vraaggesprek, had hij moeten aftreden —  
omdat het college van B&W het principe van colle
giaal bestuur in het geding bracht. Op grond daar
van zou het gehele college naar huis moeten wor
den gestuurd. Dat ging de gemeenteraad te ver. Ie
mand van de PvdA gehoord over collegiaal bestuur 
in de zaak Kohier? Vanzelfsprekendheid van de 
macht en politieke gemakzucht liggen dicht bij el
kaar.

De stabiliteit van de Amsterdamse uitslagen 
onttrekt het electorale onbehagen aan het zicht. Er 
zijn en waren in Amsterdam geen serieuze concur
renten voorde vvd — al deed het c da het niet 
slecht —  en voorde PvdA. In de hoofdstad over
tuigt Groen Links niet. Evenmin is er een sterke po
pulistische politicus als Fortuyn op het toneel ver
schenen. De tevredenheid over een licht herstel van 
de opkomst is misplaatst: nog steeds is een meer
derheid van de stemgerechtigde bevolking niet 
gaan stemmen. Dat is even onrustbarend als in 
1998, maar we horen er niemand meer over. Am
sterdam is ontsnapt aan het Rotterdamse lot, maar 
zoveel is zeker: er is geen enkele reden om tevreden 
achteroverte leunen.

FRANS B E C K E R
Adjunct-directeur Wiardi Beekman Stichting
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Bobocmtie
Een zaal vol studenten. Aan de orde is het aloude 
politicologische onderscheid tussen directe en in
directe democratie. In de directe democratie zijn 
het de burgers zelf die overleggen en beslissen; in 
de indirecte democratie delibereren de vertegen
woordigers van de burgers over de publieke zaak. 
Hebben wij in Nederland directe democratie?, is 
dan de vraag. Het antwoord komt snel: nee, want 
daar zijn we te grootschalig voor georganiseerd. 
Ofja, toch wel in verenigingen, werkverbanden en 
organisaties waarde leden stemrecht hebben. 
Verrassender is de vraag ofwe in Nederland indi
recte democratie hebben. Ja, want we kiezen het 
parlement. Nee, zegt iemand, want wie garandeert 
mij dat die vertegenwoordigers uit naam van de 
kiezers debatteren en beslissen en wie garandeert 
mij dat zij het algemeen belang behartigen in 
plaats van de belangen van lobby’s, partijen en 
deskundigen etcetera? Op deze goede tegenwer
ping bestaat een staatsrechtelijk standaardant- 
woord. Belangrijke beslissingen nemen we hier bij 
wet in formele zin. En dat gaat volgens een proce
dure die vele waarborgen voor kwaliteit kent, van 
het horen van de Raad van State tot het amende
mentsrecht voor de Tweede Kamer. Tevreden gaat 
men naar huis, maar bij mij blijven de vragen nog 
even doortollen.

Ik moet namelijk aan de invoering van de bache- 
lor-master structuur voor het hoger onderwijs (af
gekort: Barna) denken. Daar is veel over gedelibe
reerd en een publieke zaak is het zeker, maar dan 
niet een waarover de direct betrokkenen veel te 

16 zeggen hebben gehad en ook kan men in redelijk
heid niet staande houden dat de volksvertegen
woordigers het beslissende woord hebben gespro
ken. De macht was aan de bobo. Deze diersoort 
kennen wij uit de wereld van de sport, waar hij 
glimlachend en lintjesdragend achterde schermen 
aan de touwtjes trekt. Bobo is een treffender afkor
ting dan barna: de bondsbons ziet men plastisch 
voorzich, terwijl bamateveel aan een koud bord 
chinees eten doet denken. Maar zoals gezegd: ook 
de wereld van politiek en bestuur kent zijn bobo’s,

functionarissen die zich opwerpen als behartigers 
van aan hen toevertrouwde belangen (maar daar
over geen inspraak dulden van een achterban).

Het verhaal begint groots en meeslepend in het 
decor van de middeleeuwse universiteitsstad Bo- 
logna. De Europese onderwijsministers sluiten ei
genmachtig een akkoord waarin zij zich voornemen 
overal in Europa de Amerikaanse onderwijsstruc
tuur in te voeren (driejaar bachelor, een jaar 
master). De verklaring van Bologna is vaag en geeft 
het parlement dus aanleidingtot abstracte discus
sies. Voorde minister is dit vrijblijvende overleg 
een vrijbrief om het plan dwingend aan het onder
wijsveld op te leggen, nee niet als een dictaat na
tuurlijk, maar in een eindeloos palavertussen hoge 
ambtenaren en hoge bestuurders van universitei- 
ten en hogescholen. Deze bobo’s leggen vervol
gens zonder al te diepgaand overleg (is geen tijd 
voor!) hun faculteiten en departementen de ver
plichting op om ijlings de curricula te hervormen. 
Daar legt men zich sinds een paars kabinet de de
mocratie aan de universiteiten heeft afgeschaft, 
zuchtend bij dit soort dictaten neer om vervolgens 
tot de gebruikelijke interne gevechten overte gaan 
over de nieuwe studieopzet. Gewone wetenschap
pers en docenten hoort men zeggen dat de hele re
organisatie nergens voor nodig is en niet is ingege
ven door wat voor didactisch uitgangspunt dan 
ook. Maar de loop der dingen kan kennelijk niet 
worden gestuit.

Intussen gebeurt er in de andere Europese lan
den niet zoveel. Het is immers maar een plechtige 
verklaring, dat document van Bologna. Volgend 
jaarofhetjaardaarna komt erweereen nieuwe bij
eenkomst van de onderwijsministers en een ander 
groots en meeslepend project. In Nederland is men 
al zo ongeveer klaar met de nieuwe studieprogram
ma’s als er nog even formeel toestemming ge
vraagd wordt aan het parlement. Eindelijk ligt er 
een wet.

Einde verhaal, maar niet einde oefening. Want 
de afloop is bepaald bizar. Nederland krijgt een ho
ger onderwijsstructuur die als internationaal 
systeem bedoeld is maaralleen in Nederland wordt 
ingevoerd. Die structuur lijkt in de verste verte niet 
op het Amerikaanse systeem. De verandering van
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de curricula leidt tot organisatorische opschud
ding, maar niet tot didactische vernieuwing. Veel 
tijd en energie zijn verspild aan een operatie die 
voorde mensen op de werkvloer van het onderwijs 
niet nodig was. Het parlement heeft daarbij volg
zaam achtervage kreten aangelopen. Niet de wet
gever bepaalt het herzieningsproces, maar het her
zieningsproces dicteert de wetgever. Het is mis
schien procesmanagement, maar daarom is het

nog geen democratie. Naar democratische maat
staven gesproken is er sprake van een bamablama- 
ge. In een bobocratie.

W lLLEM  W ITTEVEEN
Hoogleraar Encyclopedie uan het Recht, ku b Tilburg 
en senator PudA



De gezondheidszorg. 
Wat te doen?

Gezondheidszorg is een van de hot topics in de 
verkiezingscampagne. Dat is terecht. Er doen zich 
ernstige beleidsproblemen in de zorg voor en de 

oplossing daarvan wordt politiek betwist. In de woorden 
van Ad Dunning: 'De toekomst van de Nederlandse 

gezondheidszorg wordt bedreigd door twee factoren.
Het één is een stelsel dat naar organisatie en 

financiering volstrekt ontoereikend is; het tweede een 
groeiend personeelstekort waar men gebiologeerd naar 

staart zonder iets te ondernemen'. 
s & d  publiceert hier een viertal visies op de precaire 

staat van de Nederlandse gezondheidszorg. Aan het 
woord komen: Ad Dunning, Paul Schnabel, 

Margo Trappenburg en Hans Simons. Het gaat om de 
bewerkte en geactualiseerde voordrachten van het 

afscheidssymposium dat ter gelegenheid van het vertrek 
van Ad Dunning als voorzitter van het Curatorium van de 

Wiardi Beekman Stichting op 12 november j.l. in 
Den Haagwerd gehouden.
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De gezondheidszorg: wat te doen ? (1)

Noden en behoeften in onze 
toekomstige zorg

AD D U N N I N G

Ouderdom kent gebreken en de Nederlandse le
vensverwachting -bijna tachtigjaarbij geboorte 
— hoort tot de langste ter wereld. Daarbij leven 
wij gemiddeld tot ons zestigste jaar zonder ern
stige ziekten en gebrek en hebben dan nog twin
tig jaar te goed, weliswaar met chronische aan
doeningen maar ook met een medische techno
logie die ons met kunstlens, bypassoperatie, 
heupvervanging, gehoorapparaat en kankerchi- 
rurgie op de been en onafhankelijk houdt. De 
ziektelast en de steeds betere maar ook kost
baarder bestrij ding in het laatste kwart van ons 
leven eist ook verzorging thuis en in het ver
pleeghuis wanneer ons lichaam ons brein over
leeft of we door alle gebreken afhankelijk van 
zorg door anderen zijn geworden. Het aantal ver
pleeghuisbedden overtreft straks het aantal zie
kenhuisbedden.

In de gezondheidszorg van de toekomst ver
schijnen er andere patiënten, andere dokters en 
ook andere zorg.

De acute ziekten van vroeger, infectieziekten, 
ongevallen of longontsteking verdwijnen naar 
de achtergrond en maken plaats voor chronische 
aandoeningen als hart- en vaatziekten, kanker, 
diabetes, gewrichtsaandoeningen, neurologi
sche aandoeningen als de ziekte van Parkinson 
en vooral dementie. Waar geneeskunde eerst een

Over de auteur Ad Dunnimj is emeritus-hoocjleraar
Cardiologie aan de Uniuersiteit van Amsterdam en
was tot 2002 voorzitter van het curatorium van de
IViardi Beekman Stichting.

ontijdige dood van zuigelingen, kinderen en 
jong volwassenen bestreed, heeft ze straks bijge
dragen tot een ontijdige dood van vele hoogbe
jaarden die dement en van alle zorg afhankelijk 
sterven. Als wij alle hart- en vaatziekten uit de 
statistiek verwij deren hebben we nog zes jaar te
goed, bij verdwijning van alle kanker driejaar en 
maar drie maanden bij verdwijning van alle on
geval, geweld en vergiftiging. Bij elkaar is dat 
tien jaar en omvat 85 procent van de vaderlandse 
sterfte. We zouden door deze virtuele triomf van 
de geneeskunde gemiddeld negentig jaar wor
den, deels dement, doof of blind, moeilijk bewe
gend op weg naar een verlangd einde. Zover zal 
het niet komen want de huidige geneeskunde 
kent zijn beperkingen, bij hart- en vaatziekten 
en bij kanker.

Inmiddels zijn er ook andere patiënten, mon
diger en beter geïnformeerd en vaak niet ge
neigd de autoriteit of het paternalisme van de 
arts te aanvaarden. Patiëntenrechten als infor
matievoorziening, toestemming, bescherming 
van privacy en de lichamelijke integriteit zijn de 
plichten van de arts geworden. Ze kiezen voor 
een kwart bij de behandeling van ernstige ziekte 
ook voor de alternatieve therapieën naast de re
guliere, om zin te geven en sturing te behouden 
over lot en leven, ook al verwachten ze er geen 
wonderen van.

Er komen ook andere dokters, nu meer dan 
tweederde van de afstuderenden vrouw is en wil 
werken onder redelijke arbeidsvoorwaarden als 
beperkte werkuren en diensten, kinderopvang
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en de kans op een gezinsleven. Het verklaart een 
deel van het artsentekort nu de mannelijke dok
ters die zestig uur per week de norm vinden, af
zwaaien en vaak opgebrand of teleurgesteld zijn. 
De beroepsuitoefening is altijd de belangrijkste 
motivatie in het doktersvak geweest, ongeacht 
de verdere omstandigheden. De bureaucratie, de 
geringe waardering, het geweld in huisartsprak
tijken maakt dat velen voortijdig uitstromen. De 
feminisatie van het beroep zal de patiëntenbeje
gening verbeteren, maar een continuïteit van 
zorg bemoeilijken. Die artsen zullen vaker in 
deeltijdwerken, minder op carrière dan op zin
vol werk gericht zijn en de gangbare medische 
cultuur blijvend veranderen.

Tenslotte zal ook de verleende zorg sterk ver
anderen. Het ziekenhuis in zijn gebruikelijke in
richting verliest zijn centrale plaats en is alleen 
nodig voor grote chirurgische ingrepen. Het po
liklinisch centrum met dagbehandeling maakt 
velerlei behandeling zonder opname mogelijk 
en waar dat tot gedeeltelijk herstel leidt zullen 
verpleeghuizen met gedifferentieerde structuur 
en intensieve thuiszorg daarvoor in de plaats ko
men. De geneeskunde van de toekomst zal steeds 
kostbaarder worden, allerlei gekoesterde ideeën 
van doelmatigheid ten spijt.

SERIEUZE BELEIDSPROBLEMEN

Die toekomst wordt bedreigd door twee belang
rijke en deels van elkaar afhankelijke factoren. 
Het één is een stelsel dat naar organisatie en fi
nanciering volstrekt ontoereikend is; het tweede 
een groeiend personeelstekort waar men gebio
logeerd naar staart zonder iets te ondernemen. 
Nederland heeft als enig Europees land een dub
bel stelsel van ziektekostenverzekering, het zie
kenfonds en de particuliere verzekering. Bij de 
een is de premiebetaling goeddeels inkomensaf
hankelijk, bij de andere nominaal en verschil
lend, afhankelijk van ziekterisico’s. Tenslotte is 
er een AWBZ als een volksverzekering tegen 
kostbare, langdurige verzorging en verpleging 
die ongeveer 40 procent van het gezondheids- 
budget vergt. Allerlei wetgeving en overheveling

van gelden is nodig om het geheel bij elkaar te 
houden. Politieke tegenstellingen hebben ge
maakt dat een basisverzekering inclusief de 
AWBZ voor iedere Nederlander met een ruim 
pakket en goeddeels inkomensafhankelijke pre
miebetaling zoals in 1987 voorgesteld door de 
commissie Dekker, nooit tot uitwerking is geko
men. Ook nu hebben de paarse coalitiepartners 
zich voorgenomen om tot een dergelijke basis
verzekering te komen bij de kabinetsformatie 
van deze zomer, maar opnieuw zijn er funda
mentele verschillen over de pakketomvang en 
premiebetaling. De basisverzekering, zo goed als 
de toegang tot de arbeidsgeschiktheidverzeke- 
ring hangt als een molensteen om de paarse hals.

Dat is niet het enige of het belangrijkste be
leidsprobleem. Ons gezondheidsbudget was een 
zaak van loven en bieden bij het sluiten van een 
regeerakkoord en kwam meestal uit op een Euro
pees gemiddelde van 8,5 procent van het bruto 
nationaal inkomen. De premiegelden zorgden 
voor een aanbod dat door de overheid werd gere
guleerd met budget, tarieven, bouw- en vesti
gingsvergunningen, gebaseerd op regulatie ten 
behoeve van kostenbeheersing. De werkelijke 
vraag is daarbij steeds onderschat of genegeerd 
en j aren van onderinvestering eisen nu hun tol 
in tekorten aan huisartsen en specialisten, aan 
bestralingsapparatuur en ambulancevervoer en 
vooral aan verpleegkundigen.

Dat tekort is niet alleen de overheid te verwij
ten. Het aantal schoolverlaters neemt af en velen 
willen niet in de zorg werken. Zolang de sector 
zelf roept dat het werk zwaar en de beloning en 
waardering laag zijn wordt de profetie van de 
leegloop zelf vervullend. Goede secundaire ar
beidsvoorwaarden en flexibel personeelsbeleid 
met bestrij ding van het hoge ziekteverzuim zou
den veel kunnen verbeteren en thuisblijvers 
terug kunnen halen. Verpleegkundigen van el
ders, zoals uit Vlaanderen of de Bondsrepubliek, 
zouden hier kunnen werken in plaats van te re
kruteren uit ontwikkelingslanden waar ze hard 
nodig zijn.

Toch blij ft het probleem groot. De numerus 
fixus van tweeduizend medische studenten per
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jaar zou opgerekt kunnen worden tot driedui
zend maar de vraag is of er dan nog studenten 
zijn te vinden die meer en meer andere studies 
dan exacte vakken, biologie of geneeskunde kie
zen. We zullen straks in die sector zuinig moeten 
zijn op onze hoog opgeleide asielzoekers.

TOEKOMSTIG BELEID

Het is duidelijk dat het toekomstig beleid op 
deze veranderingen moet inspelen. Tekorten aan 
menskracht op alle niveaus eisen een systemati
sche werving, ook bij onze buurlanden die over
schotten kennen en een flexibel personeelsbe
leid waarin de maatschappelijke waardering 
voor het werken in de zorg een duidelijk accent 
krijgt. Dat plan is er niet en de oplopende perso
neelstekorten, in verpleeghuis, operatiekamer 
en intensive care zorgen voor blijvende wacht- 
lijsten.

De hoop dat het nieuwe begrip vraagsturing 
soelaas zal brengen lijkt een illusie. Marktwer
king in de zorg, bijvoorbeeld door gereguleerde 
competitie van verzekeraars die voor hun verze
kerden door onderhandeling met zorgaanbie
ders lagere prijzen bedingen, is op papier aan
trekkelijk maar in de werkelijkheid weerbarstig. 
Regionale monopolies van aanbieders en verze
keraars staan in de weg en waar de uitgaven in

belangrijke mate collectief zijn zal erin ieder re
geerakkoord een uitgavenplafond worden vast
gesteld, afhankelijk van de budgettaire ruimte 
die in de zwakker wordende economie beschei
den zal zijn. Eigen risico, aanzienlijke eigen beta
lingen of hogere belastingen of premies zouden 
een toegenomen vraag moeten dekken. We zul
len meer voor onze gezondheidszorg nodig heb
ben als aan redelijke vraag moet worden voldaan. 
Een herzien stelsel van financiering als basis van 
ziektekostenbetaling waarbij minder overheids- 
regulering en bureaucratie de slagvaardigheid 
vergroot is daarbij nodig om goede en betaalbare 
zorg te garanderen.

Het andere scenario, het handhaven van de 
status-quo bij gebrek aan politieke bereidheid tot 
verandering, zal een tweedeling in de zorg ver
sterken. Er is een koopkrachtige vraag die zich 
eerder en elders de zorg aanschaft waar anderen 
op moeten wachten of onbetaalbaar dreigt te 
worden, zoals allang in Groot-Brittannië het ge
val is.

Vanuit Moskou aan Zee, zoals Flip de Kam de 
Haagse regelzucht in de zorg noemt, zal voor al
les moeten worden ingezet op een zorg waar 
mensen niet ontgoocheld uittreden maar nog 
met plezier en toewijding willen werken.
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De gezondheidszorg: wat te doen1 (2)

Marktwerking, 
keuzevrijheid en sobere 
gezondheidszorg

PAUL S C H N A B E L

Het BBC-televisieprogramma Have Igo t newsfor 
you heeft nieuw leven geschonken aan het spel
letje ‘Wie hoort er in dit rijtje van vier niet thuis’. 
Ik moest daaraan denken toen ik gevraagd werd 
de begrippen marktwerking, keuzevrijheid en 
sobere gezondheidszorg in samenhang met el
kaar te bespreken. Het was meteen duidelijk 
waar de pijn zat en wie in het rijtje met gezond
heidszorg dus niet thuishoort. Marktwerking en 
keuzevrijheid zijn bijna synoniem en voorzover 
ze dat niet zijn, liggen ze toch heel sterk in ei
kaars verlengde. Marktwerking en keuzevrijheid 
zijn in Nederland in de praktijk wel niet of nau
welijks met gezondheidszorg verbonden, maar 
het is de bedoeling dat dit nu juist meer het geval 
wordt. Samen staan marktwerking en keuzevrij
heid voor een meer klantgerichte en vraagge
stuurde benadering in de gezondheidszorg, die 
nu nog overwegend gekenmerkt wordt door 
klachtgerichtheid en aanbodsturing.

Het begrip dat niet in het rijtje past, zeker niet 
in de voor de toekomst gewenste samenhang, is 
‘sober’. Het woord zelf al suggereert iets wat ver
leden tij d is, toen het niet anders kon of soms 
ook omdat het niet anders mocht. Prinsjesdag na 
11 september 2001 werd een ‘sobere’ viering, wat 
ongeveer neerkwam op het weglaten van het

Over de auteur Paul Schnabel is directeur uan het 
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feestgedruis. Het ritueel was vrijwel hetzelfde, 
maar ondanks het vertrouwde vertoon was in ie
der geval de toon heel anders. Zo hoort dat.

Sober is een moeilijk begrip in de gezond
heidszorg. In de jaren vijftig en zestig vonden de 
meeste Nederlanders ook in de zorg al luxueus 
wat nu al niet eens meer als sober zou worden 
beschouwd. Een sobere gezondheidszorg is een 
begrip dat verwij st naar een wereld waarin niet 
meer gedaan wordt dan het hoogstnoodzakelijke 
(hoewel er meer gedaan zou kunnen worden als 
men dat zou willen of ook zou kunnen betalen), 
waarin pijn lijden nog gewoon is (hoewel er in 
principe middelen ter verzachting zijn) en 
waarin geen ruimte is voor het aangename, ver
zachtende en verfraaiende, laat staan voor het in
dividuele. De sobere wereld is die van de zieken- 
fondsbril, de volle wachtkamers, de grote zieken
zalen en slecht eten op tijden die zich van honger 
en gewoonte niets aantrekken. 23

Met marktwerking heeft dat niet veel te ma
ken, maar merkwaardig genoeg ook niet met de 
gezondheidszorg in de meer moderne zin van 
het woord. Bij een sobere gezondheidszorg 
denkt niemand aan zorg voor de gezonde mens, 
aan hotelzorg voor verpleeghuispatiënten of aan 
ingrijpen ter verbetering van het uiterlijk. Veel 
van wat de gezondheidszorg kan, wordt in een 
sobere opvatting van zorg niet als relevant of 
passend beschouwd, veel van wat mensen willen
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als modieuze grillen en als gevaarlijke tekenen 
van verwenning. Een sobere gezondheidszorg 
zal — als het ook minder sober kan en als men
sen de middelen hebben om het meer aan zorg te 
betalen — altijd een gefrustreerde zorg zijn, die 
zijn eigen verzet oproept. Anders gezegd, hoe be
wust soberder de gezondheidszorg gehouden 
wordt, hoe groter het streven naar marktwer
king in de zorg zal zijn. Sober is minder, waar 
meer kan en gevraagd wordt.

MONDIGHEID

Dat wordt nog versterkt door het uit een heel an
dere bron voortkomende streven naar mondig
heid van de patiënt, de codificatie van de rechten 
van de patiënt en de opkomst van patiëntenver
tegenwoordigers in de zorg. Mensen zijn gelei
delijk aan ook zelf veranderd in hun houding ten 
opzichte van de zorg. Dat geldt ook voor de ou
dere generaties. Ik sprak onlangs een 72-jarige 
die net nieuwe heupen had ‘gekregen’ (zo heet 
het nog steeds) en voor wie het eigenlijk vanzelf
sprekend was dat hij in het ziekenhuis een eigen 
kamer had met alle voorzieningen — eigen bad 
en toilet, telefoon, televisie, airconditioning — , 
zelf zijn menu kon bepalen en ook het moment 
waarop dat geserveerd werd. Als thuis dus, of ei
genlijk nog iets verzorgder, zoals in een goed ho
tel gebruikelijk is. Ook als het niet om meer ser
vice en kwaliteit gaat, zien we de verandering. 
Amsterdamse huisartsen klagen erover dat de 
euthanasiewet steeds minder als een bescher
ming van de arts en steeds meer als een recht van 
de patiënt gezien wordt. Dokters worden onder 

24 druk gezet om de patiënt dat te geven wat hij wil.
De voortdurende verhoging van de kwaliteits

standaarden in de zorg en de versterking van de 
rechtspositie van vooral de paramedische beroe
pen hebben er bovendien toe geleid dat de zorg 
qua organisatie en institutie zelf een ander ge
zicht heeft gekregen. Verpleging en verzorging 
zijn mooie beroepen geworden, maar geen lief
dewerk meer. In de gezondheidszorg wil men ge
wone werktijden en een goede honorering. De 
verslagleggings- en verantwoordelijkheidseisen

komen steeds hoger te liggen en met de zorgver
zekeraars moet onderhandeld worden. Er wordt 
scherp gelet op de rechten van de patiënt en de 
veiligheidseisen die er aan laboratoria, apothe
ken en operatiekamers worden gesteld, nemen 
steeds toe. Het hele idee dat deze myriade van re
gels en controles nog ‘sober’ kan zijn, is een illu
sie die zeker ook in de gezondheidszorg zelf nog 
graag gekoesterd wordt. Er is echter niet veel 
ruimte voor minder red tape.

Soberheid is op nog een heel andere manier 
obsoleet geraakt. De gezondheidszorg zelf is — 
vergeleken bijvoorbeeld met het onderwijs — 
opvallend verkwistend ingesteld en ook gesteld 
op de luxe van het nieuwste en het beste. De 
hoogste kwaliteit en de hoogste veiligheid zijn 
standaard geworden en dat niet alleen op de ge
bieden waar het medisch belang daartoe dwingt. 
De hoge standaard moet ook symbolisch zicht
baar zijn in de verzorgde afwerking en het 
onderhoud van de voorzieningen, de omvang en 
de allure van de openbare ruimten en de directie- 
kantoren. De hiërarchische structuur van vooral 
het ziekenhuis en de wedijver tussen de ‘dokter’ 
en de 'bureaucraat’ versterken die ontwikkeling 
nog eens. Zeker ziekenhuizen lijken in dat 
opzicht op luchthavens, waar ook alles erop ge
richt is een sfeer van verzorgdheid en kwaliteit 
te suggereren die een representatie is van de on
zichtbare zorg van de technici achter de scher
men.

VRAAG ZOEKT AANBOD

In beide gevallen betekent dit dat veel mensen 
zich plotseling deel weten van een omgeving die 
een andere levensstijl ademt dan zij gewend zijn. 
Dat is zeker het geval of het geval geweest in de 
verzorgingsstaten van het vasteland van Noord
w est Europa. Voor een deel van de bevolking wa
ren zij al nooit sober, omdat ze de stijl van de 
middenklasse weerspiegelen en impliciet ook 
gedragen worden door de notie dat de voorzie
ningen voor een brede middenklasse aan
vaardbaar moeten zijn. Tot voor kort was dat ook 
zo en dat bleek juist uit het ontbreken van een
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trend in de richting van een door de particuliere 
vraag gedragen systeem. In Engeland — en ook 
in de Verenigde Staten — zijn de voorzieningen 
op een zo laag niveau gehouden, dat ze voor de 
middenklasse nauwelijks aanvaardbaar zijn. In 
die landen is er dan ook een heel groot verschil 
tussen de publieke en de particuliere zorg en tus
sen het publieke en het particuliere onderwijs. 
Wie het enigszins kan, kiest voor het particuliere 
alternatief.

De veranderingen in het denken over de ver
zorgingsstaat en de beperking van de voorzie
ningen hebben er in de traditionele middenklas- 
severzorgingsstaten toe geleid, dat een steeds 
hoger opgeleide, steeds welvarender geworden 
en steeds comfortabeler levende bevolking zijn 
heil elders gaat zoeken. Ten dele in de echte 
marktsector, ten dele bij voorzieningen die be
reid en in staat zijn voor extra geld ook de ge
wenste service en zorg te leveren. Politiek is dat 
omstreden, maar dat blijkt in elk nieuw geval 
weer een achterhoedegevecht te zijn. Er is 
vraag en er is aanbod — waar dat in Nederland 
niet tot gelding gebracht kan worden, gebeurt 
dat wel in het buitenland, dat ieder jaar dichter
bij komt.

PSEUDO-MARKTWERKING?

Toen de Commissie Dekker meer dan 15 jaar ge
leden de introductie van het marktdenken in de 
gezondheidszorg aanbeval, ging het niet om de 
invoering van de simpele wet van vraag en aan
bod. De commissie wilde meer flexibiliteit bren
gen in de versteende structuren van een systeem 
dat volledig vanuit het aanbod georganiseerd 
was. De commissie was ook beducht voor verlies 
aan kwaliteit en grensde de marktwerking aan 
de onderkant ook af met een strenge regulering 
van de kwaliteit.

Wat de commissie niet kon voorzien toen ze 
concurrentie tussen verzekeraars (en ook tussen 
aanbieders onderling) en onderhandelingen tus
sen verzekeraars en zorgaanbieders aanbeval, 
was de anti-marlctreactie van beide partijen op 
het aanbevolen marktdenken. De beoogde con

currenten werden al heel snel monopolisten, ze
ker op regionaal niveau en in ieder geval voor de 
burger en de patiënt. Bovendien zou uit de erva
ringen in andere sectoren (makelaars, notaris
sen, advocaten) al snel blijken, dat het vrij geven 
van de vestiging en de prijzen vooral een prijsop
drijvende werking zou hebben. In al deze secto
ren blijkt van een echte marktwerking geen 
sprake. De onderhandelingsruimte van de klant 
is beperkt, door zijn gebrek aan deskundigheid 
op een gespecialiseerd gebied, maar ook door de 
moeite die het kost een al aangegane relatie weer 
te verbreken.

In de gezondheidszorg zal dat niet anders 
zijn. Dat betekent in de praktijk dat marktwer
king aan de aanbodkant een kwaliteitsverho
gend en dus ook kostenverhogend karakter zal 
hebben. De aanbieders — professionals en orga
nisaties van professionals — gaan met elkaar 
‘concurreren’ op de kwaliteit van de voorzienin
gen en de zorg: betere apparatuur, mooiere aan
kleding, individuelere zorg. Men biedt meer 
waar voor meer geld. Sommigen zullen zich gaan 
specialiseren in een aanbod dat geheel gericht is 
op consument die voor bepaalde diensten veel 
eigen geld overheeft (of een verzekeringspolis 
heeft afgesloten die extra mogelijkheden biedt).
Er zal, zoals in de geneesmiddelenbranche altijd 
al gebruikelijk, meer van hetzelfde worden aan
geboden in een nieuwe verpakking of in een bij
zonder arrangement.

Is dat nu allemaal nodig en wenselijk? Nodig 
is er uiteindelijk heel weinig en ‘nodig’ is ook 
nauwelijks een criterium als het gaat om de 
middelen die mensen vrij ter besteding hebben.
Er is weinig reden in de gezondheidszorg daar 2 5 
andere maatstaven voor aan te leggen als elders, 
al wordt dat nog steeds wel gedaan. Op termijn 
lijkt mij dat niet meer houdbaar en ook niet aan
vaardbaar.

Wat wenselijk is, is ook niet zo duidelijk, ze
ker niet in een simatie waarin in de basisbe
hoefte aan gezondheidszorg al redelijk voorzien 
is. Bovendien, het publieke karakter van de ge
zondheidszorg is relatief beperkt en de beroeps
uitoefening in toenemende mate vrij. Een tand-
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arts die zich specialiseert in de meer cosmetische 
kanten van zijn vak, kan moeilijk verweten wor
den dat er te weinig tandartsen zijn voor de pri
maire tandheelkunde. Dat is wel zo, maar het is 
niet zijn fout en ook niet zijn verantwoordelijk
heid. Wel kan men de ‘luxe’ tandheelkunde ge
heel voor eigen rekening van de klant laten ko
men, maar ook hier geldt dat wat eerst luxe was 
al gauw weer gewoon en zelfs essentieel wordt.

WEINIG KEUZEVRIJHEID

Tot nu toe hebben de klanten van de gezond
heidszorg weinig van keuzevrijheid gemerkt. In 
veel opzichten zijn zelfs de meest basale keuzes 
niet meer mogelijk: er zijn nog maar 100 zieken
huizen, er zijn te weinig huisartsen en tandart
sen, de thuiszorg en de verpleeghuizen hebben 
lange wachtlijsten en/of verscherpte indicaties, 
het geneesmiddelenaanbod wordt bewust be
perkt gehouden. Er zijn ook wel lichtpunten, ge
lukkig. De introductie van het Persoonsgebon
den Budget in de AWBZ geeft de verzekerde in ie
der geval het gevoel zelf te kunnen bepalen aan 
welke vormen van hulp het geld besteed moet 
worden. Ook verzekeraars geven meer ruimte 
aan hun klanten om zelf het pakket samen te 
stellen en de hoogte van de eigen bijdrage of de 
verzekeringsdrempel vast te stellen. Behande
ling in het buitenland is geen uitzondering meer 
en de nood dwingt zelfs tot een herziening van 
de grenzen van de professies: bepaalde taken 
kunnen redelijkerwijs toch ook overgelaten wor

den aan assistenten met voldoende training en 
ervaring.

Gebrek aan marktwerking heeft in de gezond
heidszorg niet tot problemen geleid, zolang de 
bevolking nog het idee had dat er voldoende zorg 
beschikbaar was voor wie het nodig had en dat 
zorg ook zozeer een publiek goed was dat indivi
duele aanspraken op extra’s maar zeer beperkt 
gehonoreerd zouden kunnen worden. De garan
tie van goede en gelijkverdeelde zorg voor ieder
een kan niet meer gegeven worden en de burger 
is tegelijkertijd veeleisender en individualisti- 
scher geworden. Hij wil goed bediend worden en 
zelf kunnen kiezen en beslissen. Dat mag ook 
wat kosten, maar dat is niet hetzelfde als steeds 
meer moeten betalen en tegelijkertijd steeds 
minder krijgen.

De gezondheidszorg is een bijzondere sector, 
altijd al geweest en nu nog meer dan ooit. Dat 
valt eens te meer op nu het systeem uit balans is 
geraakt: de kosten blijven stijgen, de menskracht 
breidt verder uit, de vraag blijft toenemen, het 
aanbod wordt beperkter, de tevredenheid van de 
burgers is gedaald en politieke interventies heb
ben nog niet tot de gewenste resultaten geleid. 
Dat kan nog komen, omdat meer geld nu een
maal niet direct tot betere of zelfs meer resulta
ten leidt. Dat kost tij d en dat betekent nog lang 
kampen met tekorten in de zorg. Met soberheid 
heeft dat weinig te maken, met armoe des te 
meer.

26
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De gezondheidszorg: wat te doen? (3)

De gezondheidszorg-elite 
of individuele 
zelfbeschikking?

M A R G O T R A P P E N B U R G

Mevrouw Van Balen is 34 jaar. Zij en haar man 
willen graag kinderen. Mevrouw Van Balen weet 
— zij is een van die goed geïnformeerde, inter
nettende patiënten — dat 1 op de 30 Nederlan
ders drager is van het gen dat codeert voor cysti- 
sche fibrose (taaislijmziekte). Mevrouw Van Ba
len vraagt aan haar arts of zij en haar man getest 
kunnen worden op dragerschap van het cf gen.
Zij willen graag weten of hun eventuele kinde
ren risico lopen.

Zomaar testen op dragerschap kan niet, krijgt 
mevrouw Van Balen te horen. Een dragerschap- 
stest wordt alleen aangeboden aan mensen met 
een cf patiënt in hun familie.

Mevrouw Van Balen raakt gelukkig snel 
zwanger. Zij vraagt aan haar verloskundige of het 
mogelijk is haar ongeboren kind te testen op 
cystische fibrose. Dat blijkt ook niet te kunnen. 
Verloskundigen vinden als beroepsgroep eigen
lijk dat vrouwen blij en onbezorgd zwanger moe
ten zijn; de vroedvrouw van mevrouw Van Balen 
vindt de vraag om een test zelfs een beetje akelig. 
Mevrouw Van Balen laat zich daardoor niet uit 
het veld slaan. Als er niet op cf getest kan wor
den, mag zij dan tenminste een vlokkentest
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ondergaan? Dan kan worden gekeken of haar on
geboren kind lijdt aan het syndroom van Down 
of een andere chromosomale afwijking. Dat kan 
ook niet, legt de verloskundige uit, de vlokken
test is er alleen voor vrouwen van 3 6 j aar en ou
der.

Mevrouw Van Balen berust. In de 32ste week 
van haar zwangerschap spreekt zij met de verlos
kundige over de bevalling. Mevrouw Van Balen 
vindt de tandarts al verschrikkelijk. Zij zegt te
gen de verloskundige dat zij geen onnodige pijn 
wil lijden bij de bevalling. Zij wil bevallen in het 
ziekenhuis en met een ruggenprik, zoals in be
schaafde buitenlanden te doen gebruikelijk. De 
verloskundige zegt dat bevallen in het zieken
huis wel mag, maar dat we in Nederland niet zo- 
maarbeginnen aan een ruggenprik. Zo’n prik be
tekent een zeker risico voor de baby en wordt dus 
alleen gegeven op medische indicatie. Mevrouw 
Van Balen krijgt een literatuurlijstje mee naar 27 
huis, waarop diverse werkjes prijken van Beatrijs 
Smulders, het opperhoofd van wat Marjet van 
Zuylen ooit treffend omschreef als de ‘vroed
vrouwenmaffia’. De verloskundige hoopt dat me
vrouw Van Balen uit het oeuvre van Smulders zal 
leren dat pij n bij een bevalling heel anders is dan 
pijn bij de tandarts en dat de voldoening na de 
bevalling ‘datje het helemaal zelf gedaan hebt’ 
alle pijn zal doen verbleken.

Mevrouw Van Balen heeft nog een grootvader.
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Die is 92 en, voor zover mogelijk op zijn leeftijd: 
goed gezond. De oude heer heeft een mooi leven 
achter de m g en heeft het idee dat het nu alleen 
maar minder kan worden. Hij is bang om af te ta
kelen, om dement te worden en in een verpleeg
huis terecht te komen. Hij zegt tegen zijn huis
arts dat hij graag zou willen uitstappen uit het le
ven nu het nog leuk is. Kan de dokter hem niet 
iets geven? De huisarts legt uit dat dat niet kan. 
Zij is niet tegen euthanasie of medische hulp bij 
zelfdoding, maar om voor iets dergelijks in aan
merking te komen moet een patiënt eerst uit
zichtloos en ondraaglijk lij den. Meneer Van 
Balen mag niet dood op een door hemzelf te be
palen tijdstip en om door hemzelf te bepalen 
redenen.

MEDISCHE REGULERING

Erwordt wel eens gedacht dat in Nederland op 
medisch-ethisch gebied alles kan en mag. Deze 
scènes uit het leven van de familie Van Balen 
laten zien dat dat helemaal niet het geval is. Een 
genetisch onderzoekkrijg je in Nederland op 
medische indicatie. Prenatale diagnostiek krijg 
je op medische indicatie. Pijnstilling bij de beval
ling op medische indicatie. Euthanasie en hulp 
bij zelfdoding krijgje alleen als je  dokter ervan 
overtuigd is datje lijden ondraaglijk is, in feite 
gaat het dan ook om een soort medische indica
tie. Meneer en mevrouw Van Balen mogen welis
waar nee zeggen tegen (bijna) ieder voorstel van 
de dokter, maar zij hebben slechts in heel be
perkte mate het recht om zelf een voorziening of 
behandeling af te dwingen, als hun behandelaar 

28 daar niet achterstaat.
In het Nederlandse politieke systeem wordt 

alles wat samenhangt met de gezondheidszorg 
in beginsel gereguleerd volgens het medische 
model. Wij hebben in vergelijking met andere 
landen een zeer goed georganiseerde medische 
professie. Bijna alle artsen zijn hier lid van de 
k n m g  en de k n m g  heeft grote invloed op wat er 
omgaat in het land van de gezondheidszorg.
Onze medische elite is bovendien in staat om op 
een veelheid van onderwerpen overeenstem

ming te bereiken. Als zich op het terrein van de 
gezondheidszorg een nieuwe vraag aandient — 
ik noem er maar een paar: hoe moeten we om
gaan met genetische tests die kunnen uitwijzen 
of mensen een verhoogd risico hebben op een 
bepaalde ziekte; voor wat voor ziekten moet pre
ventieve screening worden aangeboden; wie 
moet een donororgaan krijgen als er meerdere 
zieken op de wachtlijst staan die daar baat bij 
hebben; mogen vrouwen na de overgang nog een 
kind krijgen door middel van in vitro-fertilisatie 
— dan wordt zo’n vraag opgepikt door en neer
gelegd bij de gezondheidszorgelite; bij de k n m g , 
de Gezondheidsraad, of de Raad voor Volksge
zondheid en Zorg. Die gezondheidszorg elite 
delibereert, houdt symposia, wikt en weegt en 
produceert antwoorden: genetische tests zijn 
over het algemeen alleen beschikbaar voor speci
fieke doelgroepen waarbij testen volgens de me
dische elite zinvol is (bijvoorbeeld mensen bij 
wie een bepaalde ziekte in de familie lijkt te zit
ten), preventieve screening is evenzo beschik
baar voor door de gezondheidszorg gesuggereer
de doelgroepen en voor door de gezondheids
zorg gesuggereerde aandoeningen; het donoror
gaan valt toe aan de patiënt die het ziekste is (dus 
niet aan de patiënt die het liefst, het rijkst of het 
nuttigst is) en vrouwen na de overgang komen 
niet in aanmerking voor ivf , want onvruchtbaar
heid na de overgang is geen pathologische con
ditie.

ZELFBESCHIKKING als  a l t e r n a t ie f

Kan het ook anders? Bestaat er een manier om 
dat dominante medische model te doorbreken? 
Kijkend naar de medisch-ethische normering in 
Nederland zoals die in de afgelopen decennia 
ontstaan is kun j e constateren dat op één heel be
langrijk issue geen medische normering heeft 
plaatsgevonden. Dat was het vraagsmk van de 
abortus. Ten aanzien van abortus hebben wij 
(misschien niet naar de letter van de wet, maar 
wel in de praktijk) gekozen voor het baas in 
eigen buik-principe. De vrouw beschikt en elke 
reden die een vrouw aanvoert voor abortus
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wordt gehonoreerd, tot en met hevig omstreden 
redenen als een geringe handicap van de foetus 
of een foetus van het verkeerde geslacht. ‘Als een 
vrouw zegt dat zij abortus wil omdat het buiten 
regent, dan help ik haar’ zoals een abortusarts 
het uitdrukte in een veelbesproken Zembla-docu- 
mentaire. Wil je het medische reguleringsmodel 
doorbreken, dan biedt het zelfbeschikkingmodel 
de meest effectieve argumentatie om dat te doen. 
Je kijkt naar de dokter enje denkt of je  zegt: 
waarom zou jij mogen bepalen of ik recht heb op 
een genetische test? Waarom mag jij bepalen dat 
ik niet in aanmerking kom voor prenataal onder
zoek? Waarom beslis jij dat postmenopauzaal 
moederschap onwenselijk is? Waarom bepaal jij 
dat ik moet blijven leven tot ik ondraaglijk en 
uitzichtloos lijd? Het zelfbeschikkingsmodel is 
in staat om het medische model opzij te redene
ren, omdat de medische elite op al die vragen 
geen fundamenteel bevredigende antwoorden 
heeft. Het geloof in individuele zelfbeschikking 
is in dit land tamelijk wijd verbreid.

ANDERE ALTERNATIEVEN

Zijn er andere redenerings- of reguleringsmodel- 
len denkbaar als alternatief voor het medische 
model? In een tweetal recent verschenen, inspi
rerende studies van het Rathenau Instituut wor
den de contouren geschetst van andersoortige 
modellen. Horstman, De Vries en Haveman, 
auteurs van Gezondheidspolitiek in een risicocul- 
tuur, verdiepten zich in de opkomst van de voor
spellende geneeskunde. Het is tegenwoordig 
steeds vaker mogelijk vast te stellen of men erfe
lijke aanleg heeft voor bepaalde aandoeningen. 
Het is de vraag ofhetwenselijk is om dat soort 
kennis te krijgen. Enerzijds zou dat wellicht han
dig kunnen zijn bij het inrichten van je eigen le
ven. Als j e weet datje aanleg hebt voor hart- en 
vaatziekten zou je extra gezond kunnen gaan le
ven en op jonge leeftij d een gezin kunnen stich
ten, zodat je je kinderen nog daadwerkelijk kunt 
zien opgroeien. Als je weet datje aanleg hebt 
voor de ziekte van Alzheimer zou je  kunnen 
overwegen een variant van de ‘pil van Drion’ in

huis te halen, om de onvermijdelijke aftakeling 
voor te zijn. Anderzijds lijkt het waarschijnlijk 
dat ons hele leven zou veranderen als wij zoveel 
dingen al van tevoren zouden weten. Willen we 
dat? Kunnen we wel leven met kennis van het 
noodlot dat ons wacht? Horstman, De Vries en 
Haveman benadrukken dat voorspellende ge
neeskunde iets heel anders is dan de tot nu toe 
bestaande klachtgebonden geneeskunde en zij 
menen dat regulering volgens het medische mo
del hier niet past. Zij schetsen vervolgens een 
scenario waarin wij burgers van onze politieke 
gemeenschap, geïnspireerd door de ethiek van 
de oude Grieken, met elkaar zouden gaan naden
ken over de betekenis van genetische kennis in 
ons leven. Hoe zou het leven eruit zien als velen 
van ons hun latere medische lot al zouden ken
nen op jonge leeftijd? Zou dat het leven mooier 
maken? Of zou het iedereen voortijdig tot pati
ënt bombarderen, met alle negatieve gevolgen 
vandien? Wat is goed leven in dit verband?1

Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra, auteurs 
van Afscheid van de ooievaar, schetsen hoe het had 
kunnen gaan met ons en onze kinderen als we 
niet hadden gekozen voor een uitgebreid ge
bruik van de medische voortplantingstechnolo
gie. We hadden met elkaar het land een stuk 
papa- en mama-vriendelijker kunnen maken 
door fatsoenlijke regelingen voor kinderopvang 
en met betaald werk combineerbare schooltijden 
in te voeren. Dan zouden vrouwen niet zolang 
hoeven te dubben over het moederschap en zou
den minder vrouwen op latere leeftij d hun toe
vlucht hebben moeten zoeken in IVF en aanver
wante behandelingen. We hadden ook veel meer 
kunnen doen met moederen en vaderen over el- 2 9
kaars kinderen om het belang van biologisch 
ouderschap wat te relativeren.2

Achteraf bezien kunnen we ook het Keuzen in 
de zorg-rapport van de Commissie Dunning uit 
1991 karakteriseren als een poging om een alter
natief te formuleren voor het medische regule
ringsmodel enerzijds en het model van individu
ele zelfbeschikking anderzijds. De Commissie 
Dunning betoogde datje medische zorg op drie 
manieren kon verdelen. Je kon kiezen voor het
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medisch-professionele model: iedereen krijgt 
datgene waarvan de dokter zegt dat hij of zij daar 
behoefte aan heeft. Je zou ook kunnen kiezen 
voor het individuele behoefte model (radicale 
zelfbeschikking): iedereen mag datgene probe
ren waarvan hij zelf denkt dat hij er baat bij heeft 
(van sessies met Jomanda, homeopathie, tot 
psychotherapie of i v f ). Maar de Commissie 
Dunning pleitte voor wat zij omschreef als een 
gemeenschapsgerichte benadering: iedereen 
heeft recht op zorg die hij of zij nodig heeft om te 
kunnen functioneren in onze gemeenschap, en 
we moeten dus als gemeenschap proberen te be
palen voor welke zorgvoorzieningen dat geldt.3

Voor de gemeenschapsgerichte benadering 
van de Commissie Dunning gold en geldt het
zelfde als voor de alternatieve scenario’s inzake 
medische regulering van de auteurs van het Ra- 
thenau Instituut: het zijn allemaal hypothetische 
scenario’s. De collectieve deliberatie over het 
goede leven uit Gezondheidspolitiek in een risicocul- 
tuur wordt door de auteurs beschreven, maar di
rect verworpen: ‘In een geïndividualiseerde, 
multiculturele samenleving mag over de vraag 
wat 'het goede leven’ inhoudt en wat mensen na
streven in hun leven geen overeenstemming 
worden verwacht.’4 Het alternatief voor de medi- 
calisering van kinderloosheid wordt in Afscheid 
van de ooievaar neergezet als het verhaal van 
Nooitgeworden, en de auteurs leggen mooi en 
overtuigend uit waarom Nooitgeworden er nooit 
gekomen is. Met de gemeenschapsgerichte bena
dering van de Commissie Dunning is in de poli
tiek eigenlijk nooit iets gedaan. In de tijd dat dat 
rapport verscheen zagen diverse andere studies 

3 o het licht. In Medisch handelen op een tweesprong 
van de Gezondheidsraad werd gepleit voor aan
scherping van het medische model: medici zou
den meer en systematischer gebruik moeten ma
ken van richtlijnen en zich strak moeten houden 
aan de strenge normen van 'evidence based me- 
dicine’. Gedeelde zorg: betere zorg van de Commis
sie Biesheuvel was vooral een pleidooi voor een 
andere honorering van medisch specialisten. De 
politiek heeft bij haar pogingen de kosten van de 
gezondheidszorg in de hand te houden dankbaar

gebruik gemaakt van de door de Gezondheids
raad en de Commissie Biesheuvel gelanceerde 
ideeën en heeft de gemeenschapsgerichte bena
dering van de Commissie Dunning min of meer 
ongebruikt terzijde geschoven.5

PUBLIEKE OPINIE

Er zal in Nederland nooit een politieke consen
sus ontstaan voor alternatieve normeringsmo- 
dellen als die van het Rathenau Instimut of de 
Commissie Dunning, althans geen consensus 
die sterk genoeg is om het dominante medische 
model opzij te redeneren. Ik bedoel niet dat dit 
land door en door pluralistisch is: zoveel 
hoofden, zoveel zinnen, zoveel meningen. Dat is 
niet het geval. Het ligt iets ingewikkelder. Er is, 
denk ik, structureel een grote meerderheid van 
de bevolking die zich inhoudelijk kan vinden in 
de uitkomsten van het medische reguleringsmo- 
del op een veelvoud van issues. Het is niet zo dat 
onze medici (onze gezondheidszorgelites) nor
men verzinnen die wij vervolgens klakkeloos 
slikken. Het Sociaal-Cultureel Planbureau peilde 
de meningen van Nederlandse burgers over een 
aantal medisch-ethische kwesties. Daaruit blijkt 
dat er maar weinig animo bestaat voor de toepas
sing van medische technologie buiten de gren
zen die het medische model heeft opgeleverd. 
Postmenopauzaal moederschap is technisch mo
gelijk, maar wordt in Nederland door de gezond- 
heidszorgelite afgewezen. Dat oordeel wordt ge
deeld door 7 6 procent van de bevolking. Een nog 
grotere meerderheid van de bevolking staat af
wijzend tegenover het idee dat ouders het ge
slacht van hun baby voortaan zouden kunnen 
kiezen.6 Uit onderzoek naar de voorkeuren van 
burgers waar het gaat om selectie en keuzen in 
de zorg komt doorgaans naar voren dat mensen 
vinden dat er moet worden geselecteerd op me
dische urgentie en medische behoefte, anders 
gezegd, in termen van de Commissie Dunning: 
mensen geven de voorkeur aan keuzen op basis 
van het medisch-professionele model.7 De 
meeste Nederlandse vrouwen lijken de medi
sche visie op pijn bij de bevalling daadwerkelijk
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te onderschrijven. Ook waar het gaat om eutha
nasie bestaat een grote mate van steun voor de 
medische indicatie. Als men Nederlandse bur
gers de vraag voorlegt of een dokter een onge
neeslijk zieke patiënt op zijn verzoek mag hel
pen sterven is het overgrote merendeel het daar
mee eens. Vraagt men daarentegen of een dokter 
een gezonde, maar hoogbejaarde man op diens 
verzoek een zelfmoordmiddel zou mogen geven, 
dan wijst een ruime meerderheid dat af.8

Als je deze normering wilt vervangen door 
enige andere collectieve norm (de alternatieve 
scenario’s van het Rathenau Instituut of de ge- 
meenschapsgerichte benadering van de Com
missie Dunning) dan heb je te maken met dit 
grote draagvlak voor medische regulering. Maar 
niet alleen daarmee, je hebt ook te maken met 
een alternatieve potentiële meerderheid die de

voorkeur zou kunnen geven aan een ethiek van 
zelfbeschikking. De gemiddelde Nederlandse 
burger is bereid zich te schikken in de uitkom
sten van de medische regulering. Als je die nor
mering echter wilt vervangen door enige andere 
substantiële, collectieve normering, zal die ge
middelde Nederlandse burger in veel gevallen 
zeggen dat hij of zij dan liever zelf beslist.

Waar het gaat om normering en regulering in 
de gezondheidszorg hebben wij twee opties. Er is 
het medische model en er is het model van de in
dividuele zelfbeschikking. Het klinkt misschien 
een beetje sneu om dat te zeggen in een weten
schappelijk tijdschrift ten dienste van de sociaal- 
democratie, maar er is in dit opzicht geen derde 
weg.
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De gezondheidszorg: wat te doen! (4)

Kiezen in de gezondheids
zorg. Een program voor 
verbetering

HANS S I M O N S

In het begin van de negentiger j aren van de vo
rige eeuw was ik als staatssecretaris Volksge
zondheid nauw betrokken bij een groot aantal 
vraagstukken in de gezondheidszorg die ons ook 
vandaag nog indringend bezighouden. In die pe
riode is een aantal malen met externe commis
sies gepoogd belangrijke kwesties aan de orde te 
stellen. Het rapport Keuzen in de zorg onder lei
ding van de heer Dunning en het rapport inzake 
de medisch-specialistische zorg waaraan hij een 
bijdrage leverde, vormden bij elkaar twee in
drukwekkende analyses van grote vraagstukken 
in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast 
bevatten beide rapporten zinvolle oplossings
richtingen voor vernieuwing van de zorg.

Wie vandaag het politieke en publieke debat 
poogt te overzien, kan zich niet aan de indruk 
onttrekken dat veel van de vragen die ons toen 
bezighielden rond organisatie en financiering 

32 van de zorg of een meer efficiënte bedrijfsvoe
ring nog steeds een hoge actualiteitswaarde heb
ben. En er zijn stevige nieuwe kwesties bijgeko
men als het wachtlijstenprobleem en de bijzon
dere en nijpende arbeidsproblematiek.

Terug naar de rapporten waaraan de heer 
Dunning in die periode zo’n bijzondere bijdrage

Over de auteur HansSimons is oud-staatssecretaris 
Volksgezondheid; Directeur Nederlands Instituut uoor 
Zorg en Welzijn (NIZW)

leverde. De commissie die zijn naam droeg, hield 
zich bezig met de vraag op welke wijze keuzen in 
de zorg — links- of rechtsom noodzakelijk — be
ter konden worden gelegitimeerd. En tevens op 
welke wijze het brede publiek betrokken zou 
kunnen worden bij dat keuzevraagstuk. Kijken 
we vandaag naar de toenemende vraag aan medi
sche dienstverlening, de demografische ontwik
keling, de buitengewone toename van medisch- 
technische mogelijkheden en de scherpere arti- 
culering van consumenten- voorkeuren, dan ligt 
één ‘conclusie’ voor de hand. Het maken van 
keuzen in de zorg en het verkrijgen van aan
vaardbare maatschappelijke steun daarvoor is 
nog altijd hoogst actueel.

DRIE VRAAGSTUKKEN

Wie het debat van de afgelopen j aren overziet, 
kan in zekere zin een drietal kwesties onder
scheiden. Allereerst het vraagstuk van de inrich
ting en besturing van de zorgsector, ook in an
dere semi-publieke sectoren een onderwerp dat 
nadrukkelijk aan de orde is. Thema’s als verant
woordelijkheidsverdeling tussen publieke orga
nen en private uitvoerders; de invloed van de 
consument; nieuwe systemen van planning zijn 
hier aan de orde. Meer in het bijzonder in de 
zorg spelen kwesties als positie en rol van de ver
zekeraar, de aard van contracten tussen aanbie-
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ders en verzekeraars, de mate van differentiatie 
en vrijheid die mogelijk is in een meer gedecen
traliseerd stelsel van besluitvorming, de macht 
en invloed van de patiënt.

Dan is er een verre van afgerond debat over 
ons financieringsstelsel. Op welke wijze finan
cieren we zo doelmatig mogelijk onze zorg en te
gelijk zodanig dat voor alle burgers noodzake
lijke zorg voldoende bereikbaar blijft. In dat de
bat zijn enkele hoofdpunten te onderscheiden. 
Hoe zal in een minder strak geregisseerde cen
trale beleidsvorming — meer invloed partijen — 
de kostenontwikkeling toch beheersbaar blijven. 
Meer vrijheden in planning van capaciteit en 
prijzen leidt op zichzelf tot meer onvoorspelbare 
uitkomsten. Daarnaast is er het niet afgeronde 
debat over de inrichting van ons verzekerings
stelsel. Breedte van het pakket; de wijze van pre
mieheffing; de mate van eigen risico zijn hier 
aan de orde.

En ten derde is er naast de vraagstukken van 
besturing en financiering een urgente zorg-in- 
houdelijke agenda. Consequenties van nieuwe 
medische technologie voor consumenten, hulp
verleners en maatschappelijke instituties; de 
complexe arbeidsmarktproblematiek in de zorg; 
het thema van preventie en gezondheidsbe
scherming; de inhoud en aard van het toezicht 
op kwaliteit in de gezondheidszorg; de conse
quenties van vergrijzing de komende 10 a2ojaar 
voor aard en omvang van de zorg.

HET ECHTE STELSELDEBAT

In het vervolg van deze bijdrage wil ik trachten 
aan te geven dat een bijzondere krachtsinspan
ning nodig is om tot een verbetering in de be
drijfsvoering te komen — het echte stelseldebat —, 
tot een doelmatige en solidaire financierings
structuur, om bestuurlijke energie en tijd vrij te 
maken voor de eerder kort aangeduide zorg- 
agenda in Den Haag. Die energie gaat nu te veel 
en onnodig op aan de dagelijkse bedrijfsvoering 
en incidenten. Uitstel van besluitvorming over 
bestuur en financiering zal ertoe leiden dat én de 
legitimiteit van Den Haag verder zal afbrokkelen

én nieuwe grote vraagstukken blijven liggen.
Over de architectuur van de besluitvorming 

in ons vaderlands zorgstelsel is al veel gesproken 
en geschreven. Het huidige stelsel, ontstaan uit 
nobele motieven, is in hoofdzaak gebaseerd op 
capaciteitssturing en daarmee in hoge mate cen
tralistisch. Velen zien en beseffen dat een te ri
gide model van capaciteitsbeheersing en cen
trale ordening om forse bijstelling vraagt. In 
feite voldoen de traditionele regelorganen niet 
meer. Het systeem is in feite niet meer goed af- 
grensbaar. Door verdergaande Europese eenwor
ding, de combinatie van koopkracht en kennis 
(internet!) bij de consument; vervagende gren
zen tussen instituties die tot voor kort strikte 
eigen domeinen kenden; talloze nieuwe diag
nostische en therapeutische behandelmogelijk- 
heden wordt het steeds manifester dat klassieke 
sturingsconcepten te stroef zijn geworden.

Jarenlang kon een centraal planningsstelsel 
redelijk functioneren door de beperkte verschei
denheid in aanbod en vraag. Naarmate verschei
denheid in aanbod toeneemt en de consument 
zich meer gearticuleerd en zelfbewuster tot het 
systeem richt, ontstaat spanning. Spanning tus
sen wat mogelijk en vaak ook wenselijk is en in 
de bestaande voorzieningenstructuur passend. 
De voorbeelden zijn legio. En het is niet voor 
niets dat veel nieuw bestuurlijk initiatief erop is 
gericht die spanning te verminderen. Door het 
toestaan van experimenten; door flexibiliteit in 
bestaande regelingen mogelijk te maken en het 
introduceren van nieuwe instrumenten als het 
persoonsgebonden budget om de manoevreer- 
ruimte voor alle betrokkenen te vergroten.

Samengevat kan, meen ik, nog steeds gesteld 
worden dat er sprake is van een stroeve, te 
stroeve besturing van onze gezondheidszorg. De 
beleidsrichting is gedurende de jaren negentig 
geëvolueerd naar meer decentralisatie; zeggen
schap van verzekeraars, meer vrijheid van lokale 
partijen. Tegelijkertijd is het opgebouwde cen
trale plannings- en financieringsstelsel in hoge 
mate blijven bestaan. En in feite heeft het be
staan van beide beleidsrichtingen er mede toe 
bijgedragen dat onzekerheid is gaan heersen
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boven voorspelbaarheid. Het ontbreken van een 
vernieuwend helder besturingsperspectief heeft 
ook geleid tot teveel bedrijfsvoeringsproblema- 
tiek. Uit veel analyses blijkt dat met name het zo
veel besproken vraagstuk van de wachtlijsten 
naast financiële en arbeidsmarkt-gerelateerde 
oorzaken in hoge mate ook voortkomt uit het feit 
dat er te weinig oplossend vermogen in het ge
heel van de bestuurlijke organisatie kan worden 
aangewend. Dat er te weinig eigen verantwoor
delijkheid genomen wordt; het eigen initiatief 
wordt te weinig beloond.

Voor die bedrijfsvoeringsproblematiek — het 
dagelijks functioneren van het complexe geheel 
van mensen en voorzieningen — zijn geen sim
pele oplossingen voorhanden. Eenvoudig gesteld 
worden in het publieke debat een tweetal oplos
singsstrategieën aangedragen. Er is de stroming 
die heil ziet in een grotere marktwerking. Het 
introduceren van een marktsysteem voor de ge
zondheidszorg zou een groot aantal inefficiënte 
zaken uit het systeem halen en een veel doelma
tiger en wellicht minder kostbare dienstverle
ning tot gevolg hebben. En er is de groep die 
meent dat door een verdergaande vereenvoudi
ging, het loslaten van veel bestaande wet- en re
gelgeving vanzelf het tij ten goede zal keren.

Ilc meen dat beide voorgestelde therapieën te 
weinig recht doen aan de diagnostiek die ik kort 
beschreef. Het marktsysteem in de Verenigde 
Staten heeft tot uitsluiting geleid van grote groe
pen Amerikanen én een kostbaar stelsel en tege
lijk laat het Verenigd Koninkrijk zien dat de pu
blieke gezondheidszorg tot een sterfhuiscon
structie wordt als je daarnaast te gemakkelijk 

34 een private sector laat ontstaan.
Meer principieel is er de aarzeling of, indien 

consumenten en patiënten meer geld over heb
ben voor de zorg, dan ook als een zeker automa
tisme de kwaliteit van de zorg en het gezond- 
heidspeil omhoog gaat. Ik zie hierbij dan nog af 
van de omstandigheid dat voor een reële markt
werking er een groter aanbod behoort te zijn dan 
de vraag. Of deze voorwaarde ook op langere ter
mijn ooit vervuld zal worden, is zeer de vraag. 
Ook de oplossingsrichting van de verregaande

reductie van regels zal blijken tamelijk naïef te 
zijn. Zeer veel van deze regelsystemen zijn geba
seerd op belangen die samenhangen met cen
trale normering, rechtsgelijkheidsoverwegingen 
en kostenbeheersingsbelangen. Het reduceren 
van complexiteit kan dan ook niet plaatsvinden 
zonder een meer fundamentele herbezinning.

Die herbezinning zou kunnen, en mijns in
ziens moeten, uitmonden in een benaderings
wijze waarbij een ingrijpende verlegging van

Het Verenigd Koninkrijk 
laat zien dat de publieke 
gezondheidszorg tot een 
sterfhuisconstructie wordt 

als je  daarnaast te 
gemakkelijk een private 
sector laat ontstaan

verantwoordelijkheden en bevoegdheden plaats
vindt. Een overdracht naar die maatschappelijke 
private organisaties die medische diensten aan
bieden en degenen die een publieke (basisver
zekering uitvoeren. In feite een voorstel voor een 
veel verder reikende decentralisatie van macht 
dan nu wordt overwogen. Bij een zodanige over
dracht van bevoegdheden, financiële middelen 
en zeggenschap zijn er mijns inziens enkele 
noodzakelijk te vervullen voorwaarden.

Ik som ze kort op. Het publieke programma 
van eisen waaraan aanbieders en verzekeraars 
moeten voldoen om hun diensten te kunnen 
aanbieden, dient scherper te worden gearticu
leerd. Het betreft hier kwesties als kwaliteit van 
dienstverlening, afleggen van verantwoording, 
het inzetten van ‘winst’ in de sector zelf, toets op 
doelmatige dienstverlening e.d. Voor de ontwik
keling van publiek te beoordelen contractrelaties 
van aanbieders en verzekeraars is een dergelijk 
aangescherpt programma van eisen essentieel. 
Dat programma vormt in feite het publieke be-
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lang. Vervolgens vraagt een dergelijke benade
ring een taakopvatting van de kant van het rijk 
die beperkter is dan vandaag en tegelijk veel 
scherper kan worden geduid. Zorg voor de toe
gankelijkheid, de kwaliteit en de lastenverdeling 
is het drieluik waarbinnen de verantwoordelijk
heid van de overheid ligt besloten. En niet in de 
laatste plaats zal grotere betrokkenheid van con
sumenten moeten worden gehonoreerd in het 
bepleite decentralisatiemodel. Genoeg over de 
besturing van ons stelsel.

DE FINANCIERING

Een tweede vraagstuk waar ik iets korter bij wil 
stilstaan betreft de financiering van de zorg.

Twee thema’s lijken hier het debat te beheer
sen nu er globale overeenstemming lijkt over 
omvang en aard van het basispakket aan voorzie
ningen waarvoor elke Nederlander verzekerd 
dient te zijn. In de precisering van dat pakket, 
zeg ik uit ervaring, kunnen overigens nog venij
nige meningsverschillen blijken.

Het debat lijkt zich — als je de politieke voor
lieden moet geloven — toe te spitsen op de vraag 
welke structuur in de premiestelling de voor
keur verdient. Wordt gekozen voor een meer in
komensafhankelijke benadering — de procentu
ele invalshoek, of is het uitgangspunt veeleer een 
premiestelling op basis van reële kosten. In die 
laatste variant, ook door de Sociaal Economische 
Raad bepleit, zal dan in een aanvullende com
pensatieregeling worden voorzien. Voor een 
aanzienlijke groep burgers immers zal de totale 
premie ziektekosten een onevenredig deel van 
hun inkomen gaan uitmaken.

Achter dit debat dat oppervlakkig gezien lijkt 
te gaan om de mate van solidariteit waarmee we 
de nationale gezondheidszorgrekening financie
ren, schuilt een fundamenteler waarderingsver
schil. Dat betreft vooral de mate waarin meer 
marktwerking een bijdrage kan leveren aan een 
doelmatige en doeltreffender gezondheidszorg. 
Bij een hoge mate van nominalisering — minder 
centrale bedeling van middelen — is een stevi
ger marktwerking mogelijk; ligt het accent meer

op de verzekerdenmarkt. Bij een premiestelling 
die vooral een inkomensafhankelijke is ligt het 
accent meer op nieuwe verantwoordelijkheden 
voor aanbieders en verzekeraars, meer op de 
zorginkoopmarkt en een regierol voor verzeke
raars.

Anders gezegd: een meer op de markt versus 
een meer op de gemeenschap gerichte benade
ring is de echte keuze die schuilgaat achter de 
termen procentueel en nominaal. En ik meen dat 
het daar ook over hoort te gaan. Wat zijn de beste 
grondslagen voor de herinrichting van dit pu
blieke bestel. Zo kan ook duidelijk worden dat 
een nauwe samenhang bestaat tussen de nieuwe 
bestuurlijke architectuur en de wijze waarop het 
geheel wordt gefinancierd.

Ik merk overigens terzijde op dat voor een 
meer inkomensafhankelijke benadering zeker 
ook pleit dat er voor de burgers voorspelbaarheid 
en zekerheid ontstaat. Want indien gekozen zou 
worden voor de meer nominale benadering in
clusief compensatie zal dat een jaarlijks debat be
tekenen over die mate van compensatie. De 
volksgezondheidssector zal nog meer dan van
daag primair in het teken staan van inkomens
politieke overwegingen. En dat debat zal wisse
lende uitkomsten kennen.

Nee, ook uit een oogpunt van een betrouw
bare inkomenspolitiek is een in hoofdzaak pro
centuele premie zeer verdedigbaar. Beslissender 
nog is of een meer op de gemeenschap of op de 
markt gerichte benadering de voorkeur verdient.

Een tweede thema dat het debat over de finan
ciering beheerst is de vraag op welke wijze de 
kostenbeheersing het best gegarandeerd kan 
worden. Om dat vraagstuk scherper in het oog te 35 
krijgen, is het goed vast te stellen dat vanaf het 
begin van de zeventigerjaren het capaciteitsbe- 
heersingsmodel vooral tot stand is gekomen om 
redenen van kostenbeheersing. En zeker kan ge
steld worden dat bij de enorme kostenontwikke
ling in de afgelopen decennia die centrale aan- 
bodsturing en budgettering nuttige diensten 
heeft bewezen. En tegelijkertijd dat zoals eerder 
betoogd dat instrumentarium bot is geworden.

Die centrale machinerie is niet meer het
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goede antwoord op mondige burgers, zelfstan
dige aanbieders en verzekeraars die verantwoor
delijkheid willen nemen. En ook is dat centrale 
stelsel niet voldoende meer in staat de kosten 
centraal te reguleren. Wie de financiële ontwik
keling in de afgelopen tien jaar overziet, kan fei
telijk vaststellen dat de steeds opnieuw vastge- 
stelde — beperkte — groei van de uitgaven jaar 
op j aar werd overschreden. De traditionele 
kostenbeheersingsinstrumenten zijn blijkbaar 
niet het goede antwoord op de ontstane proble
matiek. Bij de keuze zoals door mij bepleit van 
een zeer forse bevoegdheden-overdracht van 
centrale overheid naar maatschappelijke organi
saties past een minder rigide kostenbeheersing 
dan vandaag.

De consequentie daarvan is dat de kostenont
wikkeling in de gezondheidszorg meer de optel
som gaat worden van voorkeuren van consu
menten en doelmatigheidswinst — de burger se
rieus nemen en de bureaucratie in de zorg aan
pakken — dan de uitkomst van een vooraf vast
gestelde groeinorm die in de politieke werkelijk
heid van alledag nooit wordt gehaald.

Genoeg over premies, geld en kostenbeheer
sing.

DE ZORG-INHOUDEIIJKE AGENDA

Mag ik tot slot van mijn beschouwing een korte, 
te korte aanduiding geven van die urgente zorg- 
inhoudelijke agenda. Het is opvallend hoezeer 
het debat over de consequenties van nieuwe 
technologie, diagnostisch en therapeutisch — 
nog te weinig publiek wordt gevoerd. Conse- 

3 6 quenties en implicaties van nieuwe gen-techno- 
logie; (on-)mogelijkheden van xeno-transplanta- 
tie; het actuele debat over donatie van organen; 
het verdere gesprek over de mate van zelfbe
schikkingsrecht bij lijden en sterven; ver
nieuwde grensbepalingen op het terrein van de 
voortplanting; nieuwe mogelijkheden van far- 
maco-therapie. Het zijn alle zaken die burgers 
terecht zeer bezighouden. Een meer openbare 
meningsvorming en discussie tussen politici, 
professionals en burgers over die medische

agenda zou goede diensten kunnen bewijzen.
Mag ik als voorbeeld wijzen op de politieke 

discussie over de orgaandonatiewetgeving. Het 
zou heel wel denkbaar zijn dat na een maat
schappelijk debat over alle voors en tegens de 
conclusie zou zijn om toch over te gaan op een 
stelsel waarin gedoneerd mag worden na overlij
den als betrokkene dat niet expliciet heeft willen 
verhinderen.

Ik verwacht de komende jaren scherpere de
batten over een veelheid van medisch-ethische 
vraagstukken; het is dan goed dat een volwassen 
overheid serieus overlegt met haar mondige bur
gers. De inrichting van een intelligent nationaal 
forum voor deze vraagstukken kan goede dien
sten bewij zen voor meer permanente menings
vorming.

Een tweede urgente kwestie betreft vanzelf de 
arbeidsmarktproblematiek.

Soms lijkt het hier vooral te gaan om de vraag 
op welke wijze voorzien kan worden in de di
recte tekorten. Waar halen we meer ziekenver
zorgenden, verpleegkundigen en artsen van
daan.

Ik meen dat het vraagstuk een meer veelzij
dige aanpak vraagt. Het lijkt me — voor wie om
ziet naar de meest recente prognoses — niet te
veel gezegd dat een masterplan voor de zorg nodig 
is. Een masterplan dat aandacht besteedt aan een 
paar oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarkt
problematiek en gedragen wordt door de belang
rijkste spelers.

Te denken valt aan de volgende kwesties.
> Naast de tekorten in de professionele dienst

verlening dient ook goed gekeken te worden 
naar de ontwikkeling van mantelzorg en het 
vrijwilligerspotentieel. Uit het laatste Sociaal 
en Cultureel Rapport valt op te maken dat 
deze informele en aanvullende dienstverle
ning in ons land kwetsbaarder wordt. In 
samenhang met een tekort aan beroepskrach
ten doemt dan een risicovol scenario op.

> Welke ruimte moet geboden worden voor veel 
grotere differentiatie in beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden. Op welke wijze kan be
reikt worden dat meer dienstverleners langer
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hun professie blijven uitoefenen; hoe kan 
human resource management versterkt worden. 
Nieuw leiderschap dat is geboden om verder
gaande arrangementen mogelijk te maken 
tussen zorg, arbeid en vrije tijd. Hoe kan in dat 
verband nog onbenut arbeidspotentieel be
schikbaar komen. Is het vol te houden dat eco
nomische migratie (tijdelijk) onwenselijk is.

Kortom: een arbeidsmarktpolitieke agenda die 
voor een nieuw kabinet de hoogste prioriteit 
moet hebben. Hierbij zij direct aangetekend dat 
een dergelijke benadering voor meer sectoren 
van publieke dienstverlening aan de orde is.

Het thema van preventie, gezondheidsbe
scherming, voedselveiligheid en openbare ge
zondheidszorg lijkt een serieuze kwestie te wor
den. In de SCP-uitgave De sociale staat van Neder
land zooi wordt vastgesteld dat het met de Neder
landse burger in het algemeen goed gaat. Een 
grote meerderheid voelt zich gezond, het oplei
dingsniveau is gestegen, er zijn meer mensen 
aan het werk etc. Als de meest in het oog sprin
gende zorgelijke ontwikkeling wordt genoemd 
het feit dat de helft van de bevolking zich onge
zond gedraagt. Sociaal-economische gezond- 
heidsverschillen zijn aanzienlijk.

Wie dat tot zich laat doordringen, komt al 
snel tot de conclusie dat naast die imposante me
dische mogelijkheden de gezondheidswinst wel
licht vooral te boeken is door gerichte en syste- 
matieke investering in preventie en een gezonde 
levensstijl.

Zou het geen goede gedachte zijn van elke 
extra euro in de zorg een kwart te besteden aan 
preventie en daartoe de sector uit te nodigen een 
programma te ontwerpen?

Een vierde kwestie die mijns inziens met meer 
doortastendheid op de agenda zou thuishoren, is

het vraagstuk van de vergrijzing en de maat
schappelijke gevolgen daarvan. Ik meen dat al
leen al voor de zorgsector die gevolgen indrin
gend beschouwing behoeven.

Wie kennis neemt van de volksgezondheids- 
toekomstverkenningen van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu raakt onder de 
indruk van de consequenties van die vergrijzing. 
Toename van chroniciteit en daarvoor beschik
bare behandelingen en voorzieningen; de nood
zaak woon-zorg combinaties naar de voorkeur 
van consumenten mogelijk te maken, de verbin
ding met welzijnsachtige diensten op lokaal ni
veau.

Ik meen dat men er wijs aan zou doen een 
specifieke ouderenagenda op te stellen die de 
beste kansen biedt dat de zorgsector de komende 
vijftien jaar beter dan vandaag is voorbereid op 
de demografische ‘revolutie’ .

CONCLUSIE

Een keuze voor een veel verdergaande decentra
lisatie van macht en zeggenschap, het daarbij ac
cepteren van grotere differentiaties, een snellere 
integratie van afzonderlijke verzekeringsregi- 
mes naar een volwaardige publieke basisverze
kering; een positionering van de rijksoverheid 
die aanmerkelijk bescheidener maar doeltreffen
der zal blijken te zijn, vormen de drie belangrijk
ste ingrediënten om de structurele bedrijfsvoe- 
ringsproblemen de baas te worden.

De politiek, het openbaar bestuur, kan aan ge
zag en legitimiteit winnen door die keuzen te 
maken en tegelijk nieuwe voorzieningen te tref
fen voor de echt nieuwe kwesties die op ons af- 37 
komen.

Dunning revisited is geen overbodige luxe!
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Retoriek en 
werkelijkheid van het 

immigratiebeleid
Het immigratiebeleid staat opnieuwter discussie. 

Ayaan Hirsi Ali & Paul Kal ma analyseren, in het zicht 
van de verkiezingen, de paradoxen en ‘nieuwe taboes’ 
van het huidige immigratiebeleid en de karikatuur die 

Pim Fortuyn van dat beleid én van het 
immigratievraagstuk maakt. Een nog hardere afweer 

van migranten beschouwen zij als ‘een grote vergissing’. 
De nadelen ‘lijken nu al de voordelen te overtreffen’.

Harry van Dalen & Dennis Broeders reageren op 
eerdere s&D-bijdragen van PvdA- en D66-I<amerleden 
over de bevordering van arbeidsmigratie. De politici —  

‘cathedersocialisten- en migratie-ingenieurs —  
verliezen, zo schrijven ze, de feitelijke mogelijkheden en 

beperkingen van zo’n beleid uit het oog: ‘Een nuchter 
migratiebeleid begint bij een nuchtere analyse.’
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Retoriekevwerkelijkheid van het immigratiebeleid (1)

‘Aanzuigende werking’
Over de verkram ptheid van het 

im m igratiebeleid

AYAAN H I R S I  A L l / P A U L  KALMA

Nederland voert al jarenlang, net als andere lan
den in Europa, een restrictief immigratie- of 
‘vreemdelingen’-beleid. De tij d dat gastarbeiders 
hartelijk werden verwelkomd dan wel in het be
lang van 'de economie’ werden getolereerd, ligt al 
weer ver achter ons. Vanaf het begin van de j aren 
negentig begon, met de groei van het aantal 
asielzoekers, niet alleen de aard, maar ook de om
vang van de immigratie te veranderen en werd 
‘beperking’ (‘afremming’, ‘indamming’) het pa
rool. Althans: als het om migranten van buiten 
de Europese Unie ging.

Het duidelijkst manifesteerde deze beleids
wijziging zich op het terrein van het asielrecht. 
Op Europees niveau werden regels ingevoerd die 
het aanvragen van asiel in de lidstaten moesten 
bemoeilijken (zoals het ‘veilige derde landen’-be- 
ginsel). In Nederland zelf werden de asielproce
dures, zoals recentelijk nog bij de herziening van 

40 de Vreemdelingenwet, vereenvoudigd en ver
scherpt. Daarnaast werd het recht op gezinsher
eniging en ‘externe’ gezinsvorming aan econo
mische voorwaarden gebonden en bleef het be
leid met betrekking tot de arbeidsimmigratie (in 
het laagste segment van de arbeidsmarkt) uiterst

Over de auteurs Ayaan Hirsi Ali en Paul Kalma zijn 
respectievelijk medewerker en directeur uan de Wiardi 
Beekman Stichting 

Noten zie pagina 54

terughoudend. En tenslotte werd de bestrijding 
van het illegaal verblijf in ons land krachtig ter 
hand genomen — bijvoorbeeld door een sofi- 
nummer voor het verrichten van betaalde arbeid 
verplicht te stellen; illegalen de toegang tot pu
blieke voorzieningen te ontzeggen; en een toe
nemend aantal illegalen aan te houden en uit te 
zetten.

Voor menigeen is ditbeleid, dat met de leuze 
‘streng, maar rechtvaardig’ pleegt te worden ver
dedigd, nog lang niet streng genoeg. Het verst 
daarin gaat Pim Fortuyn, die het beleid als slap en 
inconsequent afdoet, en voor een veel hardere 
aanpak pleit (‘We moeten het land op slot doen 
en de hier aanwezigen in een recordtempo ge
dwongen laten integreren. Niet integreren bete
kent vertrekken’.1 w d , cd a enü6G gaan veel 
minder ver, maar willen het beleid op onderde
len (d 6 6) of over de hele linie wel verder aan
scherpen. De PvdA verdedigt in grote lijnen het 
gevoerde beleid, maar wijst eveneens op be
paalde inconsequenties — zoals het voornemen 
van een aantal gemeenten om uitgeprocedeerde 
asielzoekers huisvesting te blijven aanbieden. 
‘Hartverwarmend maar onverstandig’, zo 
noemde PvdA-Kamerlid Bert Middel deze opstel
ling. Een afscheid van het gedogen wordt overi
gens door vrijwel elke grote partij bepleit.

Een verdere verharding van het immigratie
beleid ligt, met dat alles — zeker nu ‘asielzoe-
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kers’ en ‘buitenlanders’ een belangrijk thema in 
de landelijke verkiezingscampagne lijken te 
gaan worden — voor de hand. Dat zou echter een 
grote vergissing zijn. Aan het huidige restric
tieve beleid, en al helemaal aan het streven om 
het beleid nog (veel) restrictiever te maken, zijn, 
zo zullen we in onderstaande betogen, grote na
delen verbonden. De negatieve, soms zelfs tegen
draadse effecten van dat beleid (bijvoorbeeld: de 
toename van het aantal illegalen als gevolg van 
een strenger asielbeleid; een groeiende verstren
geling van illegaliteit en criminaliteit als gevolg 
van de uitsluiting van illegalen van arbeid en pu
blieke voorzieningen) zijn nu al zichtbaar. De na
delen lijken de voordelen zelfs te gaan overtref
fen. Bovendien blijkt angst voor de ‘aanzuigende 
werking’ van een minder restrictief beleid tal 
van creatieve oplossingen op dit beleidsterrein 
te blokkeren.

Zonder de noodzaak van een restrictief beleid 
als zodanig aan te vechten, zullen we aangeven 
hoe een meer ontspannen en minder provinci
aalse visie op (im)migratie er uit zou kunnen 
zien — en hoe daarbij zowel de effectiviteit als de 
humaniteit van het beleid wel zouden varen. Een 
dergelijke visie vormt o.i. ook het beste ant
woord op het rechtse populisme van Fortuyn en 
anderen, die een karikatuur van het huidige be
leid maken — maar intussen wel de richting en 
toon van het immigratiedebat bepalen (en de af
gelopen jaren al veel meer hebben bereikt dan ze 
zelf suggereren).

In dit artikel ligt sterk de nadruk op het immigra
tiebeleid; dat wil zeggen: op het beleid met be
trekking tot de in- en uitstroom van asielzoekers 
en andere migranten (van buiten de Europese 
Unie). Het integratiebeleid, bedoeld om de eman
cipatie en participatie van hier gevestigde mi
granten te bevorderen, blijft grotendeels buiten 
beschouwing. Dat is een nadeel, zo beseffen we, 
dat we in andere publicaties in w b s -verband 
hopen weg te werken. Maar voor de nadruk op 
het immigratiebeleid hebben we wel bewust ge
kozen. In het huidige debat over migratie en 
‘buitenlanders’ krijgen de specifieke ‘in’s’ en

‘out’s’ van het immigratiebeleid vaak te weinig 
aandacht. Ze worden aan het oog onttrokken — 
enerzijds door degenen, ter rechterzijde, die de 
huidige integratieproblemen uitvergroten (en 
daar vervolgens een aanleiding in zien om de im
migratie verregaand terug te dringen); en ander
zijds door degenen, ter linkerzij de, die zich het 
liefst op één aspect van het immigratiebeleid, na
melijk de arbeidsimmigratie, lijken te willen 
concentreren.

(Verruiming van de) arbeidsmigratie is, zoals 
verderop nog zal blijken, een serieus te nemen 
onderwerp. Maar wanneer men haar als een 
soort ‘deus ex machina’ presenteert2, blijven de 
lastige, pijnlijk-ingewikkelde vraagstukken van 
asiel, illegaliteit en uitzetting onbesproken — en 
komt het politiek initiatief op dit terrein te lig
gen bij personen en partijen aan wie we dat, 
zacht gezegd, niet graag zouden toevertrouwen.

‘eu ro pa ’s h a n d ig st e  a d r e s je ’

Alvorens we het huidige immigratiebeleid met 
z’n plussen en z’n minnen, z’n tekortkomingen 
en z’n tegenspraken, onder de loep te nemen, 
moet eerst de karikatuur worden besproken die 
politici als Pim Fortuyn en een weekblad als 
Elsevier van dat beleid plegen te maken — net als 
van de problematiek waarop dat beleid betrek
king heeft.3

Van Fortuyn wordt gezegd dat hij het immi- 
gratievraagstuk 'toch maar’ op de politieke 
agenda heeft weten te krijgen. Maar dan vergeet 
men dat het al lang op de agenda stond en dat 
agenderen wel een erg mooi woord is voor de 
verkettering van immigranten die hij in zijn pu- 41 
blikaties bedrijft. Fortuyn stelt geen maatschap
pelijk probleem aan de orde, hij ziet het einde 
der tijden naderen. 'We steven af op een ca
tastrofe’, zo heeft hij de lezers van Elsevier jaren
lang voorgehouden. Oost-Europa en Afrika ‘stro
men leeg.’ En: ‘Wellicht dat de Balkan slechts een 
prelude vormt op wat ons soort samenleving te 
wachten staat.’4 Dat de Westerse landen slechts 
een klein percentage van de migratiestromen 
in de wereld te verwerken krijgen, en dat Oost-
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Europa en Afrika, volgens de schattingen van 
vrijwel alle deskundigen op dit terrein, niet leeg 
zullen stromen, blijft geheel onvermeld.

Even ophitsend is Fortuyris oordeel over de
genen die hier naar toe komen. Over het onmis
kenbare verband mssen de herkomst van asiel
zoekers en de grote brandhaarden in de wereld 
(oorlog, dictatuur, hongersnood) zwijgt hij. Het 
ingewikkelde onderscheid tussen politieke 
vluchtelingen, ‘ontheemden’ in allerlei soorten 
en gradaties en arbeidsmigranten verdwijnt bij 
hem achter tirades tegen ‘calculerende burgers 
die hun eigen land laten barsten’. In de redactio
nele kolommen van Elsevier wordt hem dat al ja 
renlang nagezegd. Het weekblad spreekt steevast 
van ‘de calculerende wereldburger en zijn reis- 
agent/smokkelaar’, over ‘aidstoeristeri resp. over 
‘een elite van redelijk koopkrachtige would be 
landverhuizers (die) zich onder geleide van 
goedbetaalde mensensmokkelaars naar Neder
land hebben weten te bewegen’.5 Ter relative
ring: degenen die in 2000 in Nederland asiel 
vroegen waren voor het grootste deel afkomstig 
uitlanden als Irak, Somalië, Siërra Leone, Angola 
en Afghanistan.

Eenmaal in Nederland gevestigd blijken deze 
‘zogenaamde vluchtelingen’, net als uitheemse 
huwelijkspartners en legale en illegale arbeids
migranten, bovendien een blok aan het been van 
de autochtone samenleving te vormen, aldus 
Fortuyn. De genuanceerde onderzoeksrapporta
ges van, bijvoorbeeld, het Sociaal en Cultureel 
Planbureau over het broze, maar daarom niet 
minder reële succes van de arbeidsparticipatie 
van allochtonen, over de gemengde resultaten op 

42 het gebied van scholing en mobiliteit, en derge
lijke6, zijn aan de critici niet besteed. De huidige 
hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra, 
spreekt van een ‘enorme onderklasse die de 
samenleving splijt’. Fortuyn neemt ook al een 
onderklasse waar en specificeert: ‘op z’n best een 
dood gewicht in de samenleving en op z’n slechts 
een stelletje uitvreters — waaronder een fiks 
aantal criminelen’. De Nederlandse verzorgings
staat dreigt met dat alles 'de achterbuurt van Eu
ropa’ te worden.7

De nieuwe Nederlanders, zo filosofeert For
tuyn verder, dragen een 'achterlijke woestijncul- 
tuur’ ons land binnen. Ze zijn bovendien niet te 
vertrouwen. Meer allochtonen bij de politie? 
Liever niet, want ‘ze vinden het maar moeilijk 
(op te treden) tegen het eigen volk, verstrikt als 
ze zijn in dezelfde cultuur van eer, buren- en 
familiehulp en voor wat hoort wat’. En twee Else- 
vier-redacteuren wijzen, in een recent omslag
verhaal, op de ‘dubbele loyaliteit’ van allochto
nen. 'Deze calculerende wereldburgers eisen nu 
een prominente plek in de politiek om de eigen 
dan te dienen. Niet loyaal aan Nederland, ver
wachten ze wel een uitkering en respect.’ 
Dank-je-wel zeggen voor wat allochtonen hier al
lemaal krijgen, is er bovendien niet bij. 'De meer 
dan royale houding van de Nederlandse samen
leving () leidt nog niet tot collectieve dankbaar
heid. Het schoolverzuim en de schooluitval on
der niet-westerse allochtonen zijn gigantisch, en 
meer dan de helft van de Nederlandse gedeti
neerden is van buitenlandse origine.’

Bij zulke grote problemen, zo’n gebrek aan 
medewerking en bovendien zulke hoge kosten 
(‘De werkenden en andere belastingbetalers 
moeten al dat moois betalen’) kunnen de gevol
gen niet uitblijven. ‘Als de rechtsstaat’, schrijft 
Elsevier, ‘niet bestand is tegen z’n eigen 
zachtaardigheid, valt de ruggengraat van die 
staat weg.’ Optreden is dus geboden. Wat het 
weekblad zelf meestal in bijzinnen wegstopt 
(pleiten voor een immigratiestop ‘is een goed 
democratisch recht’), knalt Fortuyn er onbe
schroomd uit. ‘Stop die migratie’, zo heeft hij 
herhaaldelijk geschreven.‘We moeten het land 
op slot doen en de hier aanwezigen in een re- 
cordtempo gedwongen laten integreren. Niet in
tegreren betekent vertrekken. U-bocht construc
ties om illegalen te huisvesten en allerhande 
voorzieningen te geven, inclusief inkomen, wor
den strafbaar gesteld.’8

Hier is de politieke correctheid, die Nederland 
volgens Fortuyn nog altijd in haar greep heeft, 
volstrekt in haar tegendeel, namelijk immigran- 
tenvijandige borrelpraat, omgeslagen. Een over
spannen, bij vlagen hysterische probleemstel-

s & d  3 | 2002



Immigratiebeleid Hirsi Ali & Kalma ‘Aanzuigende werking' Ouer de uerkramptheid uan het immigratiebeleid

ling blijkt vanzelf overspannen oplossingen op 
te roepen. Het zegt veel over Fortuyn zelf. Maar 
het zegt ook het nodige over de politici en de 
journalisten die de afgelopen maanden zo’n 
scherp onderscheid wisten te maken tussen zijn 
probleemstelling, die min of meer onderschre
ven kon worden, en zijn oplossingen, die goed
koop en onuitvoerbaar waren. Tussen (we cite
ren Frits Bollcestein) 'Pim (die) ten dele gelijk 
(heeft)’ en ‘de heer Fortuyn (die) verkeerde oplos
singen biedt’.9 Maar waarom dan niet ook, los 
van hun oplossingen natuurlijk, Flip (De W in
ter), Jorg (Haider) en Umberto (Bossi) ten dele 
gelijk gegeven?

Even ongenuanceerd en vooringenomen als over 
de migratieproblematiek schrijven Fortuyn en 
Elsevier over het overheidsbeleid dat de afge
lopen jaren op dit terrein gevoerd is. Dat beleid 
wordt bij herhaling slap en inconsequent ge
noemd. Nederland laat zijn ‘voordeur open’ 
staan. Het is 'Europa’s handigste adresj e’, waar 
asiel- en andere gelukzoekers van de ‘aandoen
lijke goedigheid’ van ons land misbruik komen 
maken.

Nederland, schreven twee Elsevier-redacteu- 
ren enkele maanden geleden, is zo ongeveer het 
zachtaardigste land in de wijde omtrek. 'Feit is 
bijvoorbeeld dat de Nederlandse grenzen tot de 
meest poreuze ter wereld behoren. Wie asiel wil, 
een huwelijk, een schijn-huwelijk of zelfs een 
schijn-homo-huwelijk, zijn kinderen zijn oma of 
zijn buurjongen uit een derdewereldland wil ha
len of onder valse voorwendsels een visum wil 
krijgen, kan beter in Nederland terecht dan waar 
dan ook. Maar ook in het toedelen van uitkerin
gen, woningen, gezondheidszorg en in het aan
pakken van wie zich misdraagt (pakkans, straf
maat, comfortabele gevangenissen) is Nederland 
één van de aardigste landen ter wereld. Een 
staatsburgerschap, al dan niet met behoud van 
het oude, is nergens zo snel, zo goedkoop en zo 
gemakkelijk verkregen.’10

Wat Formyn c.s. kennelijk gemist hebben, is 
dat het vreemdelingenbeleid, zeker vanaf het be
gin van de jaren negentig, aanzienlijk strenger is

geworden — in een aantal opzichten zelfs stren
ger dan het beleid in de ons omringende landen 
(waar men de eigen wetgeving ook al aan
scherpte) . Een voorbeeld daarvan vormen de ei
sen die tegenwoordig aan niet-westerse huwe
lijkspartners van — autochtone en allochtone — 
Nederlanders worden gesteld. Sinds in 1998 een 
initiatief-wet van het cd a in werking trad, die
nen zij (ook al is het huwelijk al jaren eerder ge
sloten) in hun land van herkomst een zg.

‘machtiging tot voorlopig verblijf’ aan te vragen 
en de afloop van de procedure ook ter plaatse af 
te wachten. Toekenning van een verblijfsvergun
ning is in ons land (als enige land binnen de Eu
ropese Unie) bovendien afhankelijk van een be
hoorlijk gezinsinkomen en, indien het dienst
verband tijdelijk is, van een arbeidsverleden van 
tenminste driejaar.

De betreffende regels hebben, in combinatie 
met de lange wachttijden bij de Immigratie- en 43 
Naturalisatiedienst (i n d ), voor de betrokkenen 
vaakbizarre consequenties, zo heeft n rc  Han
delsblad onlangs in een uitgebreide rapportage 
laten zien.11 Huwelijkspartners moeten naar hun 
geboorteland terugkeren — zonder de zekerheid 
dat zij ooit nog naar hun gezin terug kunnen ke
ren. Aanvragers worden met wantrouwen beje
gend, inclusief twijfel aan de ‘echtheid’ van de 
overgelegde documenten. Met de nieuwe rege
ling gaat Nederland bovendien verder dan de Eu-

Hier is de politieke 
correctheid, die Nederland 
volgens Fortuyn nog altijd 
in haar greep heeft, 
volstrekt in haar 
tegendeel, namelijk 
immigrantenvijandige 
borrelpraat, omgeslagen
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ropese Unie — met als gevolg dat buitenlanders 
met een EU-paspoort zich gemakkelijker met een 
niet-westerse partner in Nederland kunnen 
vestigen dan (autochtone en allochtone) Neder
landers zelf. Pogingen van de Europese Unie om 
Nederland tot een soepeler houding in deze te 
bewegen, worden van regeringswege fel bestre
den. Hoezo, ‘open voordeur’? Fortuyn zou het 
niet hebben kunnen verbeteren.

Ook in andere opzichten is het beleid van de 
Nederlandse overheid veel restrictiever gewor
den. Aan het recht op gezinsvorming en gezins
hereniging — ook op andere onderdelen dan het 
hier genoemde — worden tegenwoordig tal van 
aanvullende voorwaarden gesteld; nieuwe eisen 
liggen in het verschiet. De strijd tegen illegale ar
beid en illegaal verblijf in ons land is, met behulp 
van een reeks van wetten (waaronder recentelijk 
de Koppelingswet) fors opgevoerd. Verder loopt 
Nederland, met Engeland en België, in de Euro
pese Unie voorop met voorstellen om asielzoe
kers zonder geldige identiteitspapieren voortaan 
geheel van asielprocedures in de lidstaten uit te 
sluiten.12 En dat het Nederlandse staatsburger
schap, ‘al dan niet met behoud van het oude’, 
snel, gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen zou 
zijn, is, zeker sinds de betreffende wetgeving en
kele jaren geleden werd gewijzigd, ook al in 
strijd met de feiten.

Wel is het zo dat Nederland nog altijd relatief 
behoorlijke asielprocedures kent en dat het zich 
bijvoorbeeld — andere dan veel andere landen 
— iets aantrekt van de schrijnende, zeer moeilijk 
oplosbare problematiek van de minderjarige 
asielzoekers (de zg. ama’s). Maar daarmee is ons 

44 land nog geen soft immigratieland — laat staan 
‘Europa’s handigste adresje’. Aan genoemde cri
tici gaan dergelijke nuances echter voorbij. Voor 
Elsevier (verreweg het grootste en het snelst 
groeiende weekblad van Nederland) blijft Neder
land het land waar buitenlanders van de sociale 
zekerheid komen 'profiteren’; waar 'vrouwenbe- 
snij denis in het ziekenfonds’ moet (!); en waar de 
‘assertiviteit, zo niet de agressiviteit’jegens 
autochtonen zo ver is voortgeschreden dat 
‘blanke vrouwen en meisjes in wijken als Am

sterdam-Zuidoost () weinig keus rest dan de 
ogen neer te slaan in aanwezigheid van Suri
naamse creolen’ (Gert Jan Pos en Syp Wynia, 
Elsevier, 15 december 2001).

En Pim Fortuyn? Voor hem is het allemaal (de 
uitdrukking heeft inmiddels ingang gevonden) 
'dweilen met de kraan open’. 'Het cbs meldde on
langs dat in 2015 er 2 miljoen Nederlanders van 
vreemde herkomst zullen zijn, op een bevolking 
van krap 17 miljoen. Belangrijke groepen daarin 
zijn: Marokkanen, Turken, Irakezen en Afgha- 
nen. Je hoeft er de kranten maar op na te lezen 
om te beseffen hoe herbergzaam die samenle
ving zal worden.’ (Droomkabinet, p.120)

EEN RESTRICTIEF BELEID EN ZIJN EFFECTEN

Soft en slap is het immigratiebeleid van ons land 
dus allerminst. Maar is het een goed beleid? Hoe 
effectief is de restrictieve benadering, gemeten 
aan haar eigen doelstellingen? En is de regel 
waarin steeds meer politici in Nederland lijken 
te geloven, namelijk: ‘hoe restrictiever het beleid, 
hoe beter’, inderdaad van toepassing?

Vooropgesteld zij dat het beleid weliswaar een 
grote aantal gebreken kent (waarover in de loop 
van dit verhaal meer), maar dat van een ‘bureau
cratische puinhoop’, zoals sommige critici het 
immigratie- en integratiebeleid haast verlekkerd 
betitelen, niet gesproken kan worden. Wie zich 
bijvoorbeeld druk maakt over de lange, soms 
zelfs zeer lange tijd die de afhandeling van asiel
aanvragen neemt, heeft wel gelijk, maar moet 
zich realiseren dat het, gegeven de zorgvuldig
heid die asielprocedures vergen, om een buiten
gewoon lastig probleem gaat — dat zich op 
vergelijkbare schaal in andere buurlanden voor
doet.13 Ook wordt op bepaalde onderdelen van 
het beleid weldegelijk vooruitgang geboekt. De 
‘inburgering’ van degenen die een verblijfsver
gunning hebben gekregen, komt langzaam maar 
zeker van de grond. En met behulp van de 
nieuwe Vreemdelingenwet wordt een serieuze 
poging ondernomen om de asielprocedures te 
vereenvoudigen en te versnellen — onder an
dere door een beperking van de mogelijkheden
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om tegen genomen beslissingen in beroep te 
gaan.

Maar juist een genuanceerde beoordeling van 
de praktische, alledaagse vormgeving van het 
immigratiebeleid, maakt het mogelijk om de 
grenzen op het spoor te komen waarop dat be
leid, op wat langere termijn bezien, blijkt te stui
ten. De stelling die we hier willen verdedigen, 
luidt dat de restrictieve benadering van het im- 
migratievraagstuk, zoals die in heel Europa 
gangbaar is geworden, te ver is doorgeschoten.
In termen van humanitaire waarden (waarover 
straks), maar ook van besmurlijke effectiviteit. 
Het restrictieve beleid sorteert bij lange na niet 
het beoogde effect; leidt eerder tot een verschui
ving dan tot een vermindering van de proble
men; en heeft bovendien gevolgen die niet voor
zien waren — en die soms haaks staan op wat 
met het beleid werd beoogd. De al genoemde, vo
rig j aar van kracht geworden wijziging van de 
Vreemdelingenwet dient daarbij als een eerste 
voorbeeld.

Een groot succes, zo noemt het kabinet deze 
wijziging. Het wijst daarbij op de daling van het 
aantal asielaanvragen in ons land met 25 pro
cent, sinds de nieuwe wet van kracht wet. Met 
andere woorden: het strenge maar rechtvaardige 
asielbeleid van ‘paars’ blijkt te werken! Op deze 
redenering valt echter veel af te dingen. In de 
eerste plaats is het genoemde succes zeer betrek
kelijk, als men bedenkt dat in dezelfde periode 
landen als Engeland en Duitsland juist met een 
stijging van het aantal asielaanvragen werden 
geconfronteerd. Wat de cijfers vooral illustreren 
is de beleidsconcurrentie waarin de lidstaten van 
de e u , in hun streven om het aantal ‘eigen’ asiel
zoekers zo beperkt mogelijk te houden, verwik
keld zijn geraakt. Nederland trekt daarbij mis
schien even aan het langste eind, maar dat kan, 
als andere landen hun wetgeving op hun beurt 
aanscherpen, weer snel veranderen. Het claimen 
van nationale beleidssuccessen is daarom niet al
leen riskant, maar getuigt ook van een provinci
aalse kijk op een vraagstuk dat, zowel inhoude
lijk als procedureel, vooral internationaal van ka
rakter is.

In de tweede plaats kan men zich afvragen of 
de daling van het aantal asielzoekers recht
streeks op de nieuwe Vreemdelingenwet valt 
terug te voeren. Het is niet meer dan gissen, zo 
zou op z’n minst moeten worden erkend. En als 
we daar zelf een poging toe mogen doen: was 
2001 niet ook het j aar van de verscherpte grens
controles als gevolg van de MKZ-epidemie? Zou
den dergelijke controles het aantal asielzoekers 
niet ook beïnvloed hebben — net zoals het aantal 
asielzoekers in ons land in 2000, ten tijde van de 
Europese kampioenschappen voetbal, tijdelijk 
omlaag ging? En welke rol speelde (in heel Eu
ropa) de verscherpte grensbewaking na de ter
reuraanslagen in de vs ? De landen, zo moet daar
bij bedacht worden, waaruit tegenwoordig de 
meeste asielzoekers komen, hebben geheel of ge
deeltelijk een islamitische cultuur; de betrokken 
bevolkingsgroepen kunnen sinds 11 september 
op bijzondere aandacht bij de Europese grenzen 
rekenen.

De nieuwe wet draagt bovendien, in de derde 
plaats, waarschijnlijk wel bij aan de oplossing 
van bestaande problemen (zoals ellenlange asiel
procedures), maar roept ook nieuwe problemen 
op. Snellere en (nog) strengere procedures lei
den, bij een gegeven aantal asielaanvragen, tot 
een groter aantal ‘uitgeprocedeerden’. Niet voor 
niets staat het zg. terugkeerbeleid voor uitgepro
cedeerde asielzoekers en andere illegalen tegen
woordig hoog op de politieke agenda. In de 
nieuwe Vreemdelingenwet is in dat verband ge
kozen voor een benadering, waarbij de betrokke
nen aangespoord worden om het land te verlaten 
— door hen de toegang tot publieke voorzienin
gen te ontzeggen. Of zij ook daadwerkelijk ver
trekken, is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze 
zijn tenslotte, ze luidt de redenering, ook op ei
gen gelegenheid hierheen gekomen.

Dit standpunt is enerzijds begrijpelijk (een 
hard en consequent uitzettingsbeleid, waarbij 
ex-asielzoekers fysiek van het grondgebied wor
den verwijderd, is al gauw erg kostbaar, impopu
lair en vaak juridisch niet eens mogelijk), maar is 
anderzijds zeer onbevredigend — omdat de con
sequenties voor betrokkenen erg hard kunnen
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zijn en de overheid haar verantwoordelijkheid 
op de betrokkenen lijkt af te schuiven (zie de 
laatste paragraaf van dit artikel). Waar het ons 
hier om gaat is dat de kans dat uitgeprocedeer- 
den op eigen kracht zullen vertrekken, zoals de 
wet veronderstelt, niet erg groot is. Sommigen 
zullen gaan, anderen zullen (al dan niet voorlo
pig) blijven. Het is, met andere woorden, niet ge
waagd te veronderstellen dat met de nieuwe 
Vreemdelingenwet het aantal legale, tijdelijk in 
ons land verblijvende asielzoekers zal dalen, 
maar dat het aantal illegale (ex-)asielzoekers zal 
stijgen.

Maar, zo zullen de voorstanders van de 
Vreemdelingenwet tegenwerpen, aldus wordt 
vergeten dat er onder het nieuwe regiem (inclu
sief de afschrikwekkende werking die ervan uit
gaat) minder mensen het land binnen zullen ko
men. Maar ook dat is zeer de vraag. Veel immi
granten zullen, nu de kans op het verwerven van 
een vluchtelingenstatus nog geringer is gewor
den, meteen al het illegale traject kiezen. Ook dat 
zal het totale aantal illegalen in ons land extra 
doen stijgen.14

Een restrictief immigratiebeleid, zo hebben we 
met dit voorbeeld willen illustreren, lost be
paalde problemen in eigen land misschien op, 
maar laat ze elders en/of in andere vorm weer 
ontstaan. Dat is geen reden, zo willen we nog
maals benadrukken, om dan maar elke restricti- 
viteit te laten varen. Bovendien: welk beleid kent 
eigenlijk geen tegenvallende resp. onbedoelde 
effecten? Maar die effecten moeten wel zichtbaar 
gemaakt en publiekelijk besproken worden —

46 anders dan op dit moment in Nederland gebeurt.
Dat geldt al helemaal voor andere onderdelen 

van het immigratiebeleid, zoals het illegalenbe- 
leid, dat in een aantal opzichten resultaten ople
vert die contrair zijn aan wat werd beoogd; be
staande misstanden versterkt in plaats van ver
mindert. Dat kan verduidelijkt worden aan de 
hand van het verband tussen illegaliteit en crimi
naliteit, dat in de volksmond, in de tabloid press 
(waaronder ook weekbladen!) en in menig 
rechtse politieke partij altijd zo sterk benadrukt

wordt. Wetenschappelijk onderzoek wij st uit dat 
de werkelijkheid aanzienlijk genuanceerder is. 
Illegalen komen (als men afziet van overtredin
gen die direct met hun illegale status zelf te ma
ken hebben) gemiddeld minder met politie en 
justitie in aanraking dan de gemiddelde Neder
lander — met uitzondering van drugsdelicten.15

Welnu, als gevolg van het straffe illegalenbe- 
leid dat de Nederlandse overheid de afgelopen ja- 
ren is gaan voeren, lijkt het verband tussen ille-

Opvallend genoeg zijn 
degenen die de inter
nationale rechtsorde 
willen ontduiken, vaak 

dezelfden die op nationaal 
niveau het hardst om 
‘law enforcement’ roepen

galiteit en criminaliteit te gaan toenemen. Naar
mate illegalen effectiever van ‘wit’ werk worden 
uitgesloten (omdat ze niet over het verplichte 
sofi-nummer beschikken) en geen toegang meer 
hebben tot sociale zekerheid en dergelijke (om
dat de Koppelingswet dat verbiedt), raken ze 
meer aangewezen op illegale of criminele acti
viteiten. Enige relativering is overigens op haar 
plaats: het uitsluitingsbeleid is lang niet altij d 
succesvol; bovendien beschikken veel immi
granten over alternatieve informele mogelijkhe
den om in hun levensonderhoud te voorzien 
(zoals financiële steun door verwanten en/of 
hun eigen etnische gemeenschap). Maar experts 
concluderen dat er weldegelijk tekenen zijn ‘dat, 
als gevolg van het uitsluitende beleid, crimina
liteit onder illegale immigranten aan betekenis 
zal winnen’.16

Een vergelijking dringt zich op met de drugs
problematiek. Zoals een 'war on drugs’ handela
ren en gebruikers de criminaliteit intrekt en
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voor een overbelasting van politie, justitie en ge
vangenissen zorgt, zo heeft een ‘war on illegal 
immigration’ criminaliserende effecten. Dat 
geldt voor de illegalen zelf, maar ook voor het 
toenemend aantal mensen en bedrijven dat aan 
de illegalenj acht geld of zelfs zeer veel geld ver
dient (de kleine scharrelaar die sofi-nummers en 
identiteitsbewijzen vervalst; de mensensmok- 
kelsyndicaten; de criminelen die illegale werkne
mers met de dreiging van aangifte en uitzetting 
chanteren). En intussen begint de meerderheid 
van het aantal gedetineerden in ons land, be
halve uit kleine en minder kleine drugshande
laars, te bestaan uit binnenkort uit te zetten, 
moeilijk of in het geheel niet uit te zetten illega
len.

Zoals er grenzen aan de bestrijding van ille
gale immigratie zijn, zo zijn er grenzen aan een 
restrictief immigratiebeleid in het algemeen. 
Voorbij die grenzen gaan de nadelen de voorde
len overstijgen en wordt de beleidseffectiviteit 
negatief. Om een onder critici van het huidige 
beleid bekende metafoor te gebruiken; zet, als j e 
dat lukt, een muur om Europa en geen immi
grant die het Fort nog... uit gaat. Een al te restric
tief beleid remt, met andere woorden, weliswaar 
de instroom van migranten af, maar belemmert 
ook de uitstroom (omdat wie eenmaal ‘binnen’ 
is,weet dat dat hem/haar niet gemakkelijk op
nieuw zal lukken) — en bemoeilijkt aldus het 
terugkeerbeleid waarvan beleidsmakers zo hoog 
opgeven. Inzicht in dergelijke ‘tegendraadse 
werkingen’, en het realisme waartoe ze dwingen, 
zijn het begin van elk inspirerend en doelmatig 
beleidsalternatief voor het rechtse populisme, 
dat in Europa, en sinds kort ook in Nederland, 
om zich heengrijpt.

DE ‘LIBERALE PARADOX’

Op de effectiviteit van een immigratiebeleid dat 
eerst en vooral restrictief wil zijn — en dat in elk 
nieuw beleidsprobleem een aanleiding ziet voor 
nog meer restrictiviteit — valt dus het nodige af 
te dingen. Gegeven een aanhoudende migratie
druk leidt zo’n zuiver afweerbeleid, zoals we za

gen, eerder tot verschuiving dan tot verminde
ring van de migratieproblematiek; en brengt on
bedoelde, soms zelfs tegendraadse effecten met 
zich mee.

Maar effectiviteit is niet de enige grond 
waarop een restrictieve visie op immigratie en 
immigratiebeleid bekritiseerd moet worden. Die 
kritiek heeft namelijk ook een normatieve kant. 
Wanneer een land als Nederland er niet in slaagt 
om het jaarlijkse immigratiesaldo verregaand 
terug te dringen en om de grote meerderheid 
van wie hier illegaal verblij ft te laten vertrekken, 
dan is dat niet alleen omdat we daartoe ‘tech
nisch’ niet in staat zijn, maar ook omdat we ons 
op dat terrein welbewust beperkingen opleggen.
De grenzen van het restrictieve beleid worden 
mede bepaald door onze opvattingen over hulp 
aan wie in nood verkeert; over rechtsbescher
ming en gelijke behandeling; en over onze 
medeverantwoordelijkheid voor (vermindering 
van) de ongelijke welvaartsverdeling in de 
wereld — opvattingen die we in veel gevallen 
ook in nationale en Europese wetgeving en in 
internationale verdragen hebben vastgelegd.

De historicus Lucassen spreekt in dat ver
band, in navolging van zijn Amerikaanse collega 
Hollifield, van de ‘liberale paradox’. Westerse li
berale democratiën met een sterk ontwikkelde 
verzorgingsstaat hebben enerzijds alle reden 
om, mede ter bescherming van die verzorging
staat, een al te grote instroom van migranten te
gen te gaan, maar weten zich anderzijds gebon
den aan waarden als vrijheid, gelijkheid en soli
dariteit — die een al te rigoreuze afweer nu juist 
onmogelijk maken. In het bij zonder West-Euro- 
pese landen, aldus Lucassen, ‘willen () en kunnen 47 
immigratie niet tegenhouden’.17 Het immigra
tiebeleid zou o.i. aan realisme en overtuigings
kracht winnen als deze onvermijdelijke tegen
strijdigheid openlijk onder ogen zou worden ge
zien. Als het beleid er op gericht zou worden om 
zo adequaat (zo nuchter, zo inventief) mogelijk 
met de ‘liberale paradox’ om te springen — in 
plaats van hem linksom ('vrije immigratie’) of 
rechtsom ('sluit de grenzen’) te ontvluchten.

De ‘liberale paradox’ manifesteert zich zowel
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bij de wettelijke vormgeving (input) als bij de 
uitvoering (output) van het immigratiebeleid. In 
het eerste geval zijn het vooral de internationale 
verdragen die een onversneden beleid van af
weer en afschrikking in de weg zitten — van het 
Vluchtelingenverdrag van Genève (later aange
vuld met het protocol van New York) tot het Eu
ropese Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(e v r m ). We zitten nu eenmaal aan dergelijke 
verdragen vast, zo klinkt het vaak — half-veront
schuldigend — uit de mond van de verdedigers 
van het bestaande beleid. Maar verdragen kan 
men toch opzeggen, zo reageren degenen die het 
beleid verder aan willen scherpen. Immigratie
beleid is toch veel meer dan de naleving van 
internationale verdragen? De eigen bevolking 
dient over zo’n belangrijk onderwerp toch iets te 
zeggen te hebben?

In Nederland heeft dat al geleid tot voorstel
len om het verdrag van Genève op te zeggen; 
resp. om, zoals het v v d -Eerste Kamerlid Heleen 
Dupuis suggereerde, de uitvoering van de be
staande vluchtelingenverdragen tijdelijk op te 
schorten. Nog los van dit laatste, wel erg onbe
zonnen voorstel (zou Dupuis ook de toegang tot 
de wao tijdelijk op willen schorten?) gaan voor
standers van opzegging veel te gemakkelijk 
voorbij aan de juridische en politieke complica
ties van zo’n stap. Maar wat ze vooral veronacht
zamen is de inhoudelijke argumentatie die aan 
de verdragen ten grondslag ligt. Het individuele 
recht op asiel; het recht op gezinsvorming en 
—hereniging voor gevestigde immigranten; de 
rechtsbescherming voor hen die tijdelijk (of zelfs 
illegaal) in een land verblijven: ze liggen in het 

48 verlengde van de rechten die landen als de onze 
aan de eigen ingezetenen toekennen; ze vormen 
een onderdeel van het streven om de rechtsstaat 
ook op boven-nationaal niveau gestalte te geven.

Dat maakt die internationale verdragen, die 
vaak het stempel van een bepaalde historische 
periode dragen, niet onveranderbaar. Maar het 
dwingt wel tot grote zorgvuldigheid bij ev. w ijzi
ging en sluit eenzijdige opzegging, wanneer na
leving van de betreffende regels even niet uit
komt, eigenlijk uit. Om dezelfde reden moeten

pogingen om, bijvoorbeeld, het recht op gezins
vorming en gezinshereniging weliswaar formeel 
in stand te houden, maar het in de praktijk aan
zienlijk te beperken, kritisch worden bezien. 
Verdedigbare eisen aan de betrokken immi- 
grant(e), bijvoorbeeld op het gebied van taalbe
heersing, kunnen, indien gekoppeld aan allerlei 
voorwaarden met betrekking tot inkomen en ar
beidsverleden, verregaand inbreuk op de betref
fende rechten gaan maken. Opvallend genoeg 
zijn degenen die aldus de internationale rechts
orde willen ontduiken of ontwijken, vaak dezelf
den die op nationaal niveau het hardst om ‘law 
enforcement’ en om afschaffing van het gedogen 
roepen.

Wordt een restrictief beleid dus gehinderd door 
de letter (de legaliteit) van internationale verdra
gen, daarnaast is er van een gebrek aan legiti
miteit, aan maatschappelijke aanvaarding, van 
datzelfde beleid sprake.

Daarmee belanden we bij de uitvoering van 
het immigratiebeleid. Wat op centraal (landelijk) 
niveau wettelijk is vastgelegd, wordt, zo blijkt 
dan al snel, op decentraal niveau lang niet altijd 
naar de letter en de geest van die wetten uitge
voerd. De politie wordt bijvoorbeeld geacht be
hulpzaam te zijn bij het verwijderen van illega
len uit ons land, maar geeft doorgaans aan an
dere beleidsdoelstellingen (bestrijding van 
harde criminaliteit; ingrijpen bij grote en kleine 
overlast) prioriteit. Een ander voorbeeld vormt 
de recentelijk ingevoerde Vreemdelingenwet, 
die uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals eerder 
gemeld, het recht ontzegt om nog langer gebruik 
te maken van publieke voorzieningen. Een aan
tal gemeenten weigert daaraan mee te werken 
(o.a. omdat zij zich aan een zorgplicht voor alle 
inwonenden gebonden achten) en wil hen huis
vesting e.d. blijven aanbieden.18

Gaat het in deze gevallen om een afweging 
van uiteenlopende beleidsdoelstellingen resp. 
bestuurlijke verantwoordelijkheden, vaak is ook 
sprake van aarzelingen, soms zelfs van een on
omwonden weigering om aan de uitvoering van 
landelijke regelingen mee te werken. Dat geldt
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bijvoorbeeld voor de Koppelingswet, die illega
len ‘uit de verzorgingsstaat’ zet, dat wil zeggen: 
hen net als uitgeprocedeerde asielzoekers de toe
gang tot onze publieke voorzieningen ontzegt. 
Werkenden in de gezondheidszorg, die geacht 
worden illegale patiënten niet meer te behande
len, leggen die regel nogal eens naast zich neer 
omdat zij hem in strijd achten met hun professi
onele ethiek. Evenzo wensen veel leraren niet 
voor politieagent te spelen en blijven ze lesgeven 
aan (kinderen van) illegalen. Kenmerkend voor 
ons land is overigens dat de landelijke overheid 
een dergelijke ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ 
veelal gedoogt, om niet te zegen: institutionali
seert — bijvoorbeeld in de vorm van een fonds 
waaruit de betreffende ‘verboden’ medische ver
richtingen betaald worden.19

In een fraaie empirische studie, De ongekende 
stad20, heeft een groep Nederlandse sociologen 
dergelijke verschillen tussen wetgeving en uit
voeringspraktijk in kaart gebracht, en o.a. gewe
zen op de per sector verschillende autonomie 
waarover professionals en beleidsambtenaren in 
dit opzicht beschikken (en die bijvoorbeeld in de 
gezondheidszorg groter is dan in de volkshuis
vesting). De studie maakt duidelijk dat het lijde- 
lijke en het actieve verzet waarop een hard uit- 
zettings- en uitsluitingsbeleid stuit (ook van 
buurtbewoners bijvoorbeeld, zoals de affaire- 
Gümüs liet zien) geen toevallig verschijnsel is. 
Het is geen vorm van afwijkend gedrag, die met 
veel geduld en een hoop disciplinerende maatre
gelen te veranderen valt, maar inherent aan een 
samenleving waarin de beleidsuitvoering (on
vermijdelijk en met alle voordelen van dien) aan 
redelijk tot goed- opgeleide, zelfstandige en 
meestal aan hun vak toegewijde functionarissen 
wordt toegewezen — en waarin humanitaire 
waarden diep wortel hebben geschoten.

Daarmee is dergelijlce burgerlijke ongehoor
zaamheid niet per definitie goedgepraat. Maar ze 
is in dit geval op z’n minst begrijpelijk en verde
digbaar. De welvaart die in samenlevingen als de 
onze is bereikt, brengt niet alleen de behoefte 
voort om haar tegenover buitenstaanders af te 
schermen, maar leidt daarnaast (en daar tegenin)

tot een grotere bereidheid om haar met anderen 
te delen. Ook in dat opzicht stelt de ‘liberale para
dox’ grenzen aan een afweer- en afschrikkings- 
georiënteerd immigratiebeleid.

HET SCHIPPEREN VOORBIJ?

De ‘liberale paradox’ waaraan het immigratiebe
leid onderworpen is, is niet op te lossen. Maar hij 
kan wel worden verzacht; er kan wel productie
ver mee worden omgesprongen dan de afge
lopen jaren het geval is geweest. De mogelijkhe
den daartoe komen scherper in beeld, naarmate 
we beter weten te omschrijven in welke mate 
N ederland resp. Europa immigratiesamenlevin- 
gen (dienen te) zijn — en daarbij aan de gang
bare tegenstelling tussen feitelijke bevestiging 
(‘we zijn het nu eenmaal’) en normatieve ontken
ning (‘maar we willen het eigenlijk niet’) weten 
te ontkomen.

Nederland is inderdaad, feitelijk gesproken, 
een immigratiesamenleving, zoals de w rr  in 
een recent rapport nog eens heeft vastgesteld.21 
De toenemende vervlechting van nationale econ
omieën; het sterk gestegen bereik van communi
catie- en vervoersmiddelen: ze stimuleren de 
internationale arbeidsmobiliteit, zoals ze ook de 
mobiliteit van kapitaal bevorderen. Voeg daarbij 
de aantrekkingskracht die rijke, open samenle
vingen uitoefenen op wie elders aan politieke 
vervolging blootstaat, wie voor humanitaire 
rampen (economisch, ecologisch, militair) op de 
vlucht is en/of in armoede leeft — en de voor
spelling is gewettigd dat de immigratie naar 
onze regio in de afzienbare toekomst op een 
hoog niveau zal liggen. Maar met een dergelijke 49 
constatering c.q. voorspelling kan niet worden 
volstaan. Bepalend voor de wijze waarop we de 
immigratiesamenleving organiseren, is het ant
woord op een normatieve vraag, namelijk in 
welke mate en op welke manier we ook een im
migratiesamenleving willen zijn.

Dat antwoord (de lezer vermoedde het waar
schijnlijk al) is niet eenduidig. Nederland, zo me
nen we, dient zich niet als immigratiesamenle
ving te beschouwen, voor zover:
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> de huidige immigratiestromen in de wereld 
zich op een kunstmatig hoog niveau bevin
den; niet de weerspiegeling vormen van een 
vrije keuze van de betrokken migranten, 
maar uit materiële nood en onvrijheid zijn ge
boren. Het recht op mobiliteit moet goed 
onderscheiden worden van de dwang om ei
gen huis en haard te verlaten;

> de opnamecapaciteit van landen aan bepaalde 
(demografische, sociaal-economische, cultu
rele) grenzen gebonden is. Dat die grenzen 
minder rigide zijn dan menigeen denkt, en 
dat de immigratie in dat opzicht maar een 
deel van het probleem vormt22, wil niet zeg
gen dat ze niet bestaan.

Door vermindering van de mondiale ongelijk
heid in welvaart en vrijheid kan de migratie in 
de wereld op een lager, natuurlijker (maar nog 
altijd relatief hoog) niveau gebracht worden — 
waarmee ook het opnamevermogen van de rij
kere landen minder aangesproken hoeft te wor
den.

Daarentegen is Nederland, normatief gespro
ken, wél een immigratiesamenleving in de zin 
dat we ons verplicht hebben en verplicht voelen 
om een met onze materiële rijkdom sporend 
aandeel te leveren in de opvang van politieke 
vluchtelingen en anderszins ontheemden; in het 
opnemen van arbeidsmigranten op een manier 
die met de belangen van het land van herkomst 
in overeenstemming is; om het recht op gezins
vorming en gezinshereniging voor alle ingezete- 
nen van ons land te eerbiedigen; etc.. Daarbij die
nen we de onvermijdelijke beperking van de im- 

5 o migratie zodanig vorm te geven dat ze met de zo
juist genoemde doelstellingen zo min mogelijk 
botst.

Alle drie hier genoemde aspecten (de immi
gratiesamenleving als gegeven; de noodzaak om 
bij te dragen aan de vermindering van de onge
lijkheid in de wereld — en daarmee aan een 
minder hoog migratieniveau; de verplichtingen 
die rijke landen jegens ‘hun’ immigranten heb
ben) zouden in combinatie de basis moeten vor
men van een sociaal-democratisch migratiebe

leid (nationaal, Europees, mondiaal), in plaats 
van ze afzonderlijk na te streven of ze ten koste 
van elkaar uit te vergroten. Dat laatste gebeurt 
echter regelmatig. Uit onvrede over de bestaande 
praktijk van schipperen, gedogen en muddling 
through (en/of over extreem-rechtse pleidooien 
voor een immigratiestop) worden voorstellen 
geformuleerd voor een ‘heel ander’ beleid, die 
weliswaar een belangrijke dimensie van de im- 
migratieproblematiek in beeld brengen, maar 
die door hun verabsolutering van die dimensie 
een afgewogen beleid vooral in de weg zitten.

Drie voorbeelden daarvan laten we hier kort 
de revue passeren, alvorens zelf de contouren 
van een politiek-van-de-kleine-stappen op immi
gratiegebied te schetsen.

‘e e r l ijk  d e l e n  op w e r e l d sc h a a l ’

Vermindering van de ongelijkheid in welvaart 
en vrijheid in de wereld kan, zoals gezegd, de mi- 
grantenstroom helpen beperken. Elk immigra
tiebeleid dient beoordeeld te worden op de mate 
waarin het bij dat brede ontwikkelings- en 
emancipatieperspectief aansluiting weet te vin
den.

Daarbij gaat het overigens lang niet alleen om 
een vermindering van de handelsbarrières die de 
Westerse landen nog altijd voor producten uit 
ontwikkelingslanden opwerpen. Het streven zal, 
veel breder, gericht moeten zijn op een interna
tionale gemengde economische orde, geken
merkt door een vergaande spreiding van wel
vaart in de wereld (inclusief een internationaal 
belastingstelsel, dat de huidige ontwikkelings
hulp vervangt); op binding van productie en han
del aan sociale, humanitaire en ecologische nor
men; en op vergroting van de nationale beleids
ruimte van ontwikkelingslanden — op financi- 
eel-economisch gebied, maar ook bijvoorbeeld 
met betrekking tot de omvang van de collectieve 
sector, het beleid ten aanzien van strategische 
economische sectoren, en dergelijke.

Maar dergelijke structuurhervormingen op 
wereldschaal kunnen niet in de plaats treden van 
een ruimhartige opvang van wie om redenen
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van ras, geloof, geaardheid of overtuiging ver
volgd wordt of wie om andere redenen humani
taire bescherming behoeft. Wie dat wel bepleit, 
vergist zich schromelijk in de tijd die nodig is 
om de genoemde hervormingen tot stand te 
brengen en vrucht te laten dragen — en in het 
economische en politiek geweld waarmee econo
mische ontwikkeling, hoe positief ook op lange 
termijn bezien, gepaard pleegt te gaan.

'opvang  in  eig en  r eg io ’

De financiële middelen die de rijke landen, in 
het kader van de vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties, u n h c r , voor de opvang van 
vluchtelingen in de wereld (en dat wil vooral zeg
gen: in hun eigen regio) beschikbaar stellen, blij
ven verregaand achter bij wat noodzakelijk is; en 
zijn voor veel landen, Nederland uitgezonderd, 
zelfs in absolute zin teruggelopen. Aan dat 
schandaal dient zo snel mogelijk een einde te 
komen.

Dat is echter heel wat anders dan om, zoals in 
ons land door de lijst-Fortuyn en door de vvd 
wordt verdedigd, ‘opvang in de eigen regio’ als al
ternatief te presenteren voor de opvang van 
asielzoekers in Europa zelf. Zo’n alternatief, 
waarbij asielaanvragen ter plaatse worden be
handeld (en kleine groepen ‘echte’ politieke 
vluchtelingen eventueel voor een verblijf in 
Europa worden geselecteerd), is alleen al op prak
tische gronden onuitvoerbaar. Hoe wil men 
zorgvuldige, juridisch met waarborgen omklede 
asielprocedures van de grond krijgen in landen 
of regio’s waar de hel is losgebarsten?

Maar dergelijke voorstellen gaan ook geheel 
voorbij aan de plicht van de rijke landen waaraan 
internationale organen als de u n h c r  en interna
tionale humanitaire organisaties terecht herin
neren: namelijk om tenminste een evenredig 
aandeel te leveren in de opvang van vluchtelin
gen in de wereld. Zo’n evenredigheidsbeginsel 
zou eerder tot een verdere opening dan tot af
sluiting van de grenzen van Europa moeten lei
den. Begin 2001 telde de u n h c r  zo’n 22 miljoen 
vluchtelingen in de wereld; enkele honderddui

zenden daarvan worden opgevangen in Europa 
— waarvan overigens een aanzienlijk deel uit de 
eigen regio, Joegoslavië in het bijzonder, afkom
stig was.

‘ leve de a r b e i d s i m m i g r a t i e ’

Mede onder invloed van een (tijdelijke?) 
schaarste aan arbeidskrachten en van het debat 
over de vergrijzing van de bevolking, is in een 
aantal Europese landen en op EU-niveau de be
langstelling toegenomen voor een meer planma
tig beleid op het gebied van de arbeidsimmigra
tie. Duitsland bijvoorbeeld voerde recentelijk 
maatregelen in die de deur voor bepaalde groe
pen arbeidsmigranten wijder open moet zet
ten.23

Een dergelijke arbeidsmigratie kan niet alleen 
in de bedoelde tekorten op de arbeidsmarkt 
voorzien, maar wellicht op lange termijn ook een 
bij drage leveren aan een eerlijker verdeling van 
de welvaart in de wereld. Verder zou ze de druk 
op de asielprocedures in Europese landen kun
nen verlichten en in het algemeen de acceptatie 
van een relatief omvangrijke immigratie onder 
de bevolking kunnen bevorderen. Maar het 
effect moet in alle gevallen niet worden over
schat24, terwijl er ook aan tal van voorwaarden 
voldaan moet zijn, willen de belangen van de mi
grant, het land van herkomst en het immigratie
land parallel lopen.

Wat bovendien door veel voorstanders van ar
beidsmigratie uit het oog wordt verloren, is dat 
arbeidsmigratie met een ambitieus vluchtelin
genbeleid concurreert — niet alleen wat betreft 
het aantal op te vangen migranten, maar ook als 51 
het gaat om de belangrijkste motieven die aan 
het resp. beleid ten grondslag liggen (econo
misch eigenbelang in het geval van de arbeids
immigratie; solidariteit in het geval van het 
vluchtelingenbeleid). Op z’n minst zitten er aan 
de verhouding tussen arbeidsimmigratie en 
asielbeleid te veel haken en ogen om ze geheel 
gescheiden te behandelen, zoals in enkele re
cente artikelen van PvdA-Kamerleden in s &>d 
is gebeurd.26
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tot  s l o t : de n ie u w e  tabo es  v a n  het

IMMIGRATIEBELEID

In dit artikel hebben we een kritiek geformu
leerd op een immigratiebeleid dat op restrici- 
viteit gefixeerd is geraakt en dat in Europa, onder 
druk van de spierballentaal van Le Pen, Bossi, 
Haider, De Winter en Fortuyn26) nog restrictie
ver lijkt te gaan worden. Het was ons er niet 
om te doen, een uitgewerkt programma te pre
senteren voor een nationaal en Europees im
migratiebeleid. Wel willen we, tot slot, de rich
ting aanduiden waarin dat beleid zou moeten 
gaan.

In de eerste plaats dient het immigratiebeleid, 
zoals eerder aangegeven, veel sterker dan tot 
dusverre gekoppeld te worden aan het streven 
naar een verregaande spreiding van welvaart en 
vrijheid in de wereld. Of zoals de Duitse histori
cus Bode zijn indrukwekkende studie over de 
geschiedenis van de migratie in Europa besluit: 
‘Solange das Pendant der Abwehr von Flüchtlin- 
gen aus der “Dritten Welt”, die Bekampfung der 
Fluchtursachen in den Ausgangraüme, fehlt, 
bleibt diese Abwehr ein historischer Skandal, an 
dem künftige Generationen das Humanitatsver- 
standnis Europas im spaten 20. und frullen 21.
J ahrhundert bemessen werden.’27

Dit streven naar een nieuwe internationale 
economische orde veronderstelt grote, gecoördi
neerde inspanningen op het gebied van de bui
tenlandse en de economische politiek. Maar ook 
op het hier behandelde beleidsterrein zelf kun
nen kleine, maar belangrijke stappen worden ge- 

52 zet — bijvoorbeeld door immigratiebeleid en 
ontwikkelingssamenwerking, die tot dusverre 
ook in Nederland gescheiden werelden vorm
den, beter op elkaar af te stemmen. De landen 
waarmee Nederland door middel van (volg-) 
migratie verbonden is geraakt, zouden een be- 
langrijker plaats in het ontwikkelingsbeleid 
moeten krijgen, zonder dat ontwikkelingshulp 
tot louter instrument (laat staat: finanancie- 
ringsbron) van het immigratiebeleid wordt gere
duceerd.

In de tweede plaats zou geëxperimenteerd moe
ten worden met vormen van arbeidsimmigratie, 
waarbij niet de belangen van de ontvangende 
landen vooropstaan, maar in de eerste plaats de 
belangen van de immigrant en van het land van 
herkomst tot hun recht komen. Arbeidsimmi
gratie wordt dan opgevat als overdracht van ken
nis en ervaring, en veronderstelt aan de kant van 
het ontvangende land de bereidheid om in de be
treffende migranten, in de vorm van opvang, 
scholing en begeleiding, mim te investeren. Met 
vakbonden en andere maatschappelijke organi
saties (hier en in de landen van herkomst) zou
den hierover per sector afspraken gemaakt moe
ten worden.

Op deze benadering zijn maar zeer ten dele de 
bezwaren van toepassing die bijvoorbeeld de 
w r r , terecht, tegen een economische strategie 
van arbeidsimmigratie aanvoert — omdat ze 
niet in de eerste plaats bedoeld is om tekorten op 
de arbeidsmarkt op te vangen en de pensioenen 
betaalbaar te houden. En deze benadering is al 
helemaal ver verwijderd van pleidooien om ar
beidsimmigratie rücksichtslos voor de economie 
van Westerse landen in te zetten, en om bijvoor
beeld terugkeer van immigranten naar hun land 
van herkomst af te dwingen door een deel van 
het loon pas ter plaatse uit te betalen — een ge
bruik dat alleen past bij totalitaire staten als Sa- 
oedi-Arabië en de voormalige d d r .

Ten derde, en niet in de laatste plaats, zouden 
Nederland en andere Europese landen de oog
kleppen van een 'restrictief, restrictief, en nog 
eens restrictief beleid moeten afzetten en onbe
vangen naar oplossingen moeten zoeken voor 
problemen waar het beleid niet goed raad mee 
weet — of die het voor een deel zelfheeft gescha
pen. We geven hier vijf voorbeelden, om de be- 
leidsfantasie op gang te brengen:
> een zodanige inrichting van de opvang van 

asielzoekers dat met hun eigen belangen en 
welbevinden meer rekening wordt gehouden. 
Dat betekent onder andere: minder jarenlang 
‘gesleep’ met gezinnen door ons land; meer 
nadruk op kleinschalige opvang (mede ter be-
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strijding van crimninaliteit, vechtpartijen, 
e.d. in opvangcentra). Een dergelijke klein
schaligheid doet de kosten van het asielbeleid 
weliswaar oplopen, maar daar tegenover 
staan een hogere kwaliteit van de voorzienin
gen én minder overlast voor de omgeving.
Een al te zuinig beleid daarentegen produ
ceert (onbedoeld, mogen we hopen) overlast 
voor de omwonenden en daarmee onvrede 
over de opvang van vluchtelingen;

> verruiming van de mogelijkheden voor asiel
zoekers om te werken; inclusief verbetering 
van de 'converteerbaarheid’ van de diploma’s 
die vluchtelingen elders hebben behaald. 
Vluchtelingen zouden in dat kader een indivi
dueel recht op ‘assessment’ van hun elders 
verworven competenties moeten krijgen, zo
als door de f n v  bepleit.28 Vergroting van de 
arbeidsparticipatie van erkende vluchtelin
gen en van asielzoekers met een tijdelijke ver
blijfsvergunning, vormt de best denkbare bij
drage aan het handhaven van een breed maat
schappelijk draagvlak voor een ruimhartig 
vluchtelingenbeleid;

> grotere aandacht, in het kader van een verbe
tering van het functioneren van de Immigra
tie- en Naturalisatiedienst (i n d ), voor de 
rechtvaardigheid van de huidige asielproce
dures. Langdurige ervaringen van één van ons 
met die procedures (als tolk) wijzen in de 
richting van een ‘bias’ ten gunste van wie 
goedbespraakt en relatief goed opgeleid is.
Het debat over de in d  mag niet beperkt blij
ven tot de vraag hoe snel en in welke hoeveel
heden deze dienst asielaanvragen vermag af 
te doen. We hebben de indruk dat veel asiel
aanvragen in ons land ten onrechte worden 
afgewezen — en vinden daarvoor steun in het 
grote aantal asielzoekers dat met succes een 
beroep op de rechter doet;

> een actief terugkeerbeleid, dat de zwarte blad
zijde in de huidige Vreemdelingenwet, name
lijk dat uitgeprocedeerden aan hun lot wor
den overgelaten, corrigeert. Mits geconditio
neerde reflexen achterwege blijven (‘beter een 
charter dan een cursus’ — w d -Kamerlid

Kamp), kan aan uitgeprocedeerden en andere 
illegaal in Nederland verblijvenden, in de 
vorm van werk en opleiding, een reëel per
spectief op terugkeer naar het land van her
komst worden geboden. Landen als Zweden 
en Duitsland zijn ons in een dergelijke ‘empo- 
werment’ van ex-asielzoekers voorgegaan;29 

> een eenmalige bijzondere maatregel (als ‘ge
neraal pardon’ een te beladen uitdrukking is) 
voor de paar duizend asielzoekers, die al jaren

Nederland en andere 
Europese landen moeten 
de oogkleppen van een 
‘restrictief, restrictief 

en nog eens restrictief’ 
beleid afzetten en 
onbevangen naar 

oplossingen zoeken

in Nederland verblijven en die buiten de 
nieuwe Vreemdelingenwet (met z’n ver
snelde procedures) vallen — en daardoor nog 
langer op behandeling van hun aanvraag 
moeten wachten. Dit is een logisch, en huma
nitair gesproken onmisbaar complement van 
de nieuwe regelgeving, dat niet uit een onge
gronde angst voor ‘precedentwerking’ achter
wege mag blijven.

53
Deze beleidssuggesties zouden met vele andere 
aangevuld kunnen worden (bijvoorbeeld op het 
gebied van het illegalenbeleid — en hoe te ont
komen aan de spiraal van uitsluiting en margi- 
nalisering/uitbuiting die zich ook in Nederland 
begint af te tekenen30). We noemden ze, omdat 
ze in de sfeer van oude en nieuwe ‘flinkheid’ die 
rond het immigratiebeleid is komen te hangen, 
niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Ze 
zouden bovendien, zo menen we, stuk voor stuk
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op een behoorlijke steun onder de bevolking 
kunnen rekenen.

Fortuyn en de zijnen verkondigen dat ons 
land nog altijd van de ‘politieke correctheid’ van 
de politieke en journalistieke elite bevrijd moet 
worden. Maar die correctheid is allang in haar 
tegendeel omgeslagen. Daarmee zijn er ook 
nieuwe taboes in het immigratiebeleid ontstaan: 
al datgene wat niet als restrictief kan worden 
omschreven en al wat onder de (vaak niet gespe
cificeerde) verdenking van ‘aanzuigende wer
king’ is komen te staan. Het doorbreken van die 
taboes ligt op de weg van de Partij van de Arbeid, 
die zich, terecht, tot taak heeft gesteld om, met

anderen, de opmars van populistisch-rechts in 
de Nederlandse politiek tot staan te brengen.

In het verlengde daarvan zou de sociaal-de- 
mocratie, op langere termijn, een migratiepoli- 
tiek moeten ontwikkelen, die in termen van be
ginselen, van beleidsdoelstellingen en van insti
tutionele vormgeving, recht doet aan de proble
matiek zelf en aan de omstandigheden waarin ze 
zich voordoet: die van globalisering, van een ver
minderd sturend vermogen van de nationale 
staat en van de risico’s voor de democratie die 
daaraan verbonden zijn.
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Kathedersocialisten 
en sociale ingenieurs in 
migratiezaken

H A R R Y V A N  DALEN EN D E N N I S  B R O E D E R S

De praktijk van het ontwerpen en uitvoeren van 
migratiebeleid is een ondankbare taak. De poli
tieke gevoeligheden zijn enorm, de afwegingen 
hard, en het bereiken van een beoogd resultaat is 
uitzonderlijk. In dat opzicht is het veel mooier 
om af en toe van de kansel een vlammende preek 
af te steken en met een paar pennenstreken een 
oplossing te schetsen. Een paar recente bij dragen 
in dit blad lijkt ook gekleurd door deze drang tot 
het ontwerpen van oplossingen. Met die daden
drang is niets mis. Het wordt echter problema
tisch wanneer die visie niet gestoeld is op inzicht 
over de feitelijke mogelijkheden en beperkingen 
van een immigratiebeleid. Naar onze mening 
valt er veel te winnen bij een nuchtere kijk op het 
voeren van een immigratiebeleid. Een nuchter 
migratiebeleid begint ook bij een nuchtere ana
lyse. De kern van ons betoog is dat immigratie 
geen volledig beheersbaar en effectief instru- 

5 6 ment van economische politiek is. Dat lijkt een
open deur van jewelste, maar gezien de visies
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de Erasmus Uniuersiteit Rotterdam en het Tinbergen 
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Noten zie pagina 65

van contribuanten aan dit blad blijkt deze stel
ling niet echt gemeengoed.

Omdat de deelnemers aan het migratiedebat 
uiteenlopen in hun wereldbeeld leek het ons in
zichtelijk om eerst de visies van de contribuan
ten aan het migratiedebat naast elkaar te zetten. 
Het eerste type — de kathedersocialist — ziet 
migratie als een instrument om de wereld te ver
beteren. Dit is een sympathiek, maar ook roman
tisch idee dat het goed doet bij de kiezers voor 
wie ‘alles moet anders’ een lijfspreuk is gewor
den. Het tweede type — de sociale ingenieur — 
is zakelijker, maar in zijn zakelijkheid verheft hij 
immigratie tot een beheersbaar instrument van 
macro-economische politiek, waarbij de inge
nieur de zekerheid van zijn kennis overschat.
Naar onze mening dient de behandeling van im
migratie in een ander daglicht te staan. Een visie 
waarbij aandacht wordt gegeven aan de prikkels 
en beperkingen waar migrant en samenleving 
mee te maken hebben. Deze visie zetten wij in 
het slot van dit artikel uiteen.

MIGRATIEBELEID VOLGENS EEN
KATHEDERSOCIALIST

Het eerste type deelnemer aan het migratiedebat 
dat wij zouden willen bespreken is de katheder
socialist: een figuur die ook al opdook in de ne
gentiende eeuw onder wetenschappers, die sterk
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begaan was met rechtvaardigheid en die bijvoor
beeld de optimistische visie over vrijhandel fel 
bekritiseerde.1 Judith Belinfante die onlangs in 
dit blad een visie op internationale migratie pre
senteerde, valt wat ons betreft in deze categorie. 
Haar inzet is om ‘op lange termijn wereldwijde 
sociale en economische stabiliteit en vrede te 
kunnen bereiken.’2 Zij bepleit een nieuwe visie 
op migratie waarin de informele (en arme) eco
nomieën in de wereld via migratie aan de for
mele (en rijke) economieën worden gekoppeld.

Hoewel de intentie sympathiek is, zou het be
toog van Belinfante aan kracht winnen wanneer 
ze aandacht zou besteden aan wie de winnaars 
en verliezers van migratie zijn. Het is echter on
duidelijk wiens belang Belinfante voorop stelt. 
Zij lijkt sterk b egaan m ethetlotvande migrant 
en het land van herkomst, waarbij de migrant als 
het ware het mechanisme is waarmee de rijk
dom in het westen overgeheveld kan worden 
naar de arme landen. Het belang van het Westen 
wordt zo gedraaid dat migranten als een zegen 
uit de hemel neerdalen. Europa vergrijst immers 
en is er niet een tekort op de arbeidsmarkt? Met 
migratie verandert echter niet alleen het inko
men van de migrant maar ook dat van alle werk
nemers en kapitaalverschaffers in het land van 
herkomst en bestemming. Productiefactorprij- 
zen veranderen nu eenmaal wanneer de rela
tieve factorverhoudingen een grondige wijzi
ging ondergaan. Dit inzicht ontbreekt vaak wan
neer men de consequenties van migratie be
spreekt. Aan iedere politiek zijn winnaars en ver
liezers verbonden dus ook aan een immigratie
politiek: per saldo profiteren immigratielanden 
nauwelijks van immigratie en de verdeling van 
inkomens kan fors gaan schuiven. Een bood
schap die de econoom George Borjas bij herha
ling laat zien.3

In dat licht wekt het bevreemding dat Belin
fante stelt, dat in het WRR-rapport Nederland als 
immigratiesamenleving de notie dat arbeidsmigra
tie essentieel is voor migranten, hun levensstan
daard, en de ontwikkeling van hun herkomstlan
den niet is doorgedrongen (p. 46 9). Dat lijkt een 
tamelijk willekeurige greep uit het rapport, aan

gezien er in het rapport wel degelijk kantteke
ningen worden gezet bij de standaardberekenin
gen over de welvaartsbijdrage van immigranten 
aan de Nederlandse samenleving. Ons inziens is 
het juist beter om met een internationale blik 
naar migratie te kijken waarbij je de drie betrok
kenen bij immigratie uitdrukkelijk meeneemt: 
de migrant zelf, het land van herkomst en het 
land van bestemming. De arbeidsmigrant gaat er 
in veel gevallen in welvaart op vooruit wanneer 
hij of zij van land verhuist, waarom zou hij of zij 
anders verhuizen? Alleen in het geval wanneer er 
een mismatch is tussen de verwachtingen en 
kwaliteiten van de migrant en de omstandighe
den in het land van bestemming, is het gevaar 
groot dat de arbeidsmigrant er op achteruit gaat.
De grootste belemmeringen schuilen in de be
oordeling van migranten door ontvangende 
samenlevingen. Zoals gezegd, migratie beïn
vloedt de inkomens van vele partijen en er zijn 
dus altijd winnaars en verliezers in het geding.
Als men het perspectief van zowel het land van 
herkomst als het land van bestemming voorop 
stelt, is migratie als oplossing voor arbeids- 
marktproblemen slechts voor een zeer beperkt 
aantal gevallen zinvol.

HET DILEMMA VAN SOLIDARITEIT
EN UITSLUITING

De visie van Belinfante begint echter grotere 
scheuren te vertonen wanneer zij migratie voor
stelt als een oplossing voor de groeiende inko
mensongelijkheid in de wereld. Allereerst blij ft 
het in het betoog van Belinfante onduidelijk hoe 
een migratiestroom van de informele naar de 57
formele wereld, de informele wereld ‘formeler’
(en blijkbaar daardoor ook rijker) kan maken.
Niet iedere migrant is een wereldhervormer die 
kennis in het westen opdoet en na een paar jaar 
terugkeert om zijn moederland te ontwikkelen.
Op dit punt lijkt er eerder sprake van wishful 
thinking dan nuchtere reflectie. Een van de bouw
stenen van haar analyse vormen de migranten
overdrachten, die naar het land van herkomst 
terugvloeien. Het optimistische geluid van Be-
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linfante dat deze gelden volledig productief wor
den aangewend, lijkt ons niet gerechtvaardigd. 
De omvang van de geldstroom van migranten is 
weliswaar aanzienlijk en overtreft zelfs de offici
ële ontwikkelingshulp, maar daarmee is nog niet 
bewezen dat het ook als ontwikkelingshulp fun
geert. Soms zijn de overgemaakte gelden niet 
meer dan een terugbetaling van de investering 
die de familie gepleegd heeft in het emigrerende 
familielid. En soms worden de gelden door fami
lieleden in buitensporige en statusverhogende 
consumptie omgezet, hetgeen medeburgers nog 
sterker aanzet om ook het geluk in het Westen te 
beproeven om zo dezelfde status te kunnen be
reiken. Dat privé-gelden in de regel in produc
tieve investeringen worden gestoken is, kort ge
zegd, wat al te romantisch voorgesteld.

Migratie kan in theorie natuurlijk wel een be
langrijke rol spelen. Historisch onderzoek laat 
zien dat de grootste drijvende kracht achter inko- 
mensconvergentie tussen landen in de negen
tiende eeuw niet zozeer goederenhandel was 
maar migratie.4 Het zou echter niet erg rea
listisch zijn om de massale migratiestromen van 
de negentiende eeuw aan te bevelen als een op
lossing voor de huidige wereldproblemen. Het 
convergentieproces in de twintigste eeuw is veel 
complexer geworden en de diversiteit in groei- 
ervaringen maakt dat het niet eenvoudig is 
om een eenvoudig groeirecept voor te schrijven. 
Bovendien is de uitgangssituatie van dit mo
ment geheel anders dan aan het einde van de ne
gentiende eeuw. Toen was er een enorme vraag 
naar ongeschoolde arbeid in de landbouw en de 
industrie in de ontvangende landen. Nu nemen 

58 de kansen voor ongeschoold werk sterk af en zijn
het vooral hoogopgeleide werknemers in de in
dustrie en dienstverlening waar vraag naar is, 
waarbij bovenal een grote rol is weggelegd voor 
multinationals. Toen waren werknemers, vooral 
laagopgeleide, niet in een positie om te klagen. 
Nu zijn er veel meer wegen, via politiek en vak
bond, om de rechten van binnenlandse werk
nemers te verdedigen en zullen tendensen tot 
restrictieve immigratiepolitiek jegens onge
schoolde immigranten steeds sterker worden

en zullen landen steeds vaker de voorkeur aan 
hoogopgeleide werknemers geven.5

De belangrijkste hinderpaal om migratie een 
werkbaar alternatief te maken is de verzorgings
staat. De verzorgingsstaat was in de negentiende 
eeuw grotendeels afwezig en is nu, vooral in Eu
ropa, niet meer weg te denken. Verzorgingssta
ten als Nederland hebben te maken met én een 
uitgebreid stelsel van sociale zekerheid, én een 
arbeidsmarkt die door talrijke sociale instituties

Migratie is geen middel 

om internationale recht
vaardigheid te bevorderen, 
zoals de kathedersocialist 

bepleit

niet de flexibiliteit kent die noodzakelijk is om 
de baten van immigratie te bereiken.6 Sociale ze
kerheid drijft op de solidariteit van ingezetenen. 
En zoals Teulings overtuigend heeft uiteengezet, 
vereist het in stand houden van een hoog ont
wikkelde verzorgingsstaat de uitsluiting van 
buitenstaanders. ‘Herverdeling van inkomen 
binnen de eigen groep (interne solidariteit) ver
eist rigoureuze uitsluiting van mensen van bui
ten de groep (geen externe solidariteit). Zonder 
een dergelijke uitsluiting gaat het systeem ten 
gronde aan omgekeerde selectie.'7 Belinfante ziet 
wel in dat de ‘nationale sociale wetgeving niet 
gemaakt is voor internationale arbeidsmobi
liteit' (blz. 466), maar er zit iets dubbels in haar 
aanbeveling om voor tijdelijke arbeidsmigran
ten het sociale systeem te doorbreken en hen de 
gekapitaliseerde premies voor pensioenen en 
wao mee te geven als zij terugkeren naar hun 
moederland. Een dergelijke doorbraak vereist 
een nog verdere individualisering van de verzor
gingsstaat waarbij de interne solidariteit moet 
worden opgegeven ten faveure van de externe 
solidariteit. Wellicht een onontkoombare stap, 
maar het is de vraag of Belinfante wel beseft dat
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zij in feite pleit voor een afschaffing van de hui
dige verzorgingsstaat zoals Nederland die kent 
en waar de PvdA zich sterk voor maakt. Het staat 
natuurlijk nergens in haar betoog omdat zij het 
dilemma niet consequent uitwerkt, maar wie het 
dilemma van solidariteit en uitsluiting herkent 
ziet ook hoe eenzijdig Belinfante het (internatio
nale) welvaartscriterium hanteert. Verliezers 
zijn er zowel in rijke als arme landen wanneer de 
migrant van een arm naar een rijk land verhuist.

MIGRATIEBELEID VOLGENS SOCIALE
INGENIEURS

De tweede figuur die in het migratiedebat zijn 
opwachting maakt is de sociale ingenieur. Deze 
figuur heeft een realistischer, maar ook mecha- 
nistischer wereldbeeld dan de kathedersocialist. 
Deirdre McCloskey8 heeft herhaaldelijk gewe
zen op de denkfout van de sociale ingenieur om 
de maatschappij als maakbaar te beschouwen. 
Deze gedachte komt bij d 6 6 -ers Van Steveninck 
en Hoekema9 en bij de PvdA-ers Middel en Alba- 
yrak10 tot uitdrukking in het idee dat migratie 
voorspelbaar en beheersbaar is en aangewend 
kan worden als instrument van economische po
litiek. Voor het gemak behandelen we hun visies 
in de volgorde waarmee wij ze hier geïntrodu
ceerd hebben.

Zoals het een goede sociale ingenieur be
taamt, is hij overtuigd van zijn visie. Zo ook Van 
Steveninck en Hoekema wanneer zij stellen: ‘We 
moeten ons realiseren dat het 'rijke Noorden’ 
een relatief tekort heeft aan arbeidskracht en een 
relatief overschot aan kapitaal, terwijl dat voor 
het 'arme Zuiden’ net omgekeerd ligt. De vraag 
wordt daardoor niet zozeer of, maar hoe, immi
gratie beide partijen beter kan maken.’ Migratie 
wordt daarmee als een naar wens inzetbaar in
strument van economische politiek voorgesteld. 
Op zo’n moment is het zinvol om aanleiding, 
analyse en oplossing op hun merites te beoorde
len.

De aanleiding voor het pleidooi voor tijdelijke 
arbeidsmigratie zijn de tekorten op de arbeids
markt en de vergrijzing. Beide fenomenen lijken

ons niet echt goede gronden om immigranten 
als oplossing te gebruiken. Veel mensen laten 
zich het hoofd op hol brengen door naar de hoog
conjunctuur te verwijzen die voor allerlei ar
beidstekorten zorgt. Een economie, zelfs de 
Nederlandse, zal echter niet voortdurend op de 
top van de conjunctuur blijven functioneren. 
Verder zijn er de structurele ontwikkelingen zo
als vergrijzing. Dat de arbeidsmarkt te maken 
krijgt met een vergrijzende beroepsbevolking is 
praktisch onontkoombaar.

Een veel gehoorde oplossing is om immigran
ten aan te trekken om zo de bevolking voortdu
rend jong te houden. Het aantrekken van immi
granten die zich hier permanent vestigen, is een 
optie die we tot het rijk der fabelen kunnen laten 
behoren11: deze beleidsoptie impliceert een aan
was op den duur van miljoenen immigranten. 
Ook Van Steveninck en Hoekema beseffen dat.
Zij pleiten daarom voor tijdelijke migratie om
dat, zoals zij zeggen 'permanente immigranten 
vergrijzen [...], tijdelijke niet.’ Op zich is dat een 
aardige vondst, maar waarom niet gewoon het 
feit onder ogen zien dat de bevolkingsstructuur 
veroudert en daarnaar handelen. Westerse lan
den hebben hun welvaartsgroei voor een voor
naam, zoniet het belangrijkste gedeelte te dan
ken aan technische vooruitgang en niet zozeer 
aan de inzet van arbeid. Men zou deze groei-er- 
varingen kunnen samenvatten met de woorden: 
‘Wie niet sterk is moet slim zijn’. De toonzetting 
van het verhaal van de sociale ingenieurs is ech
ter een geheel andere en zij proberen deze wijs
heid juist om te keren. Daar komt nog eens de 
volgende complicatie bij dat een land dat via tij
delijke migratie de leeftijdsstructuur constant 
wil houden, permanent tij delijke immigranten 
zal moeten toelaten waarbij er in de tijd steeds 
meer tij delijke migranten bij moeten omdat 
Nederland ook steeds sterker veroudert.

DE CASUS ZORG

Van Steveninck en Hoekema zien de zorg als een 
van de sectoren waar tijdelijke immigratie zijn 
heilzame werking kan hebben, ondanks de pro-
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blemen die ze signaleren met bijvoorbeeld de 
Zuid-Afrikaanse verpleegsters in het vu-zieken
huis. De problemen staan echter niet op zichzelf 
zoals de slechte ervaringen in het Westeinde Zie
kenhuis en het Rode Kruisziekenhuis in Den 
Haag bewijzen.12 Naast de onvermijdelijke pro
blemen van integratie en taalvaardigheid moet 
daarbij in de zorg nog de noodzakelijke begelei
ding van het buitenlands verplegend personeel 
bij worden opgeteld. Migranten moeten name
lijk gedurende een langdurige periode intensief 
worden begeleid door een reeds overbelaste staf, 
om op langere termijn effectief ingezet te kun
nen worden13. Nog afgezien van een welles-nie- 
tes discussie over de inpasbaarheid van buiten
landse verpleegkundigen, dient beseft te worden 
dat aan de tekorten in de zorg veel structurele 
problemen ten grondslag liggen die niet als 
sneeuw voor de zon verdwijnen als hardwer
kende migranten hier komen werken. De uit
stroom in deze sector is hoog, de gemiddelde 
duur van werkzaamheid in de sector is laag en 
bovendien is het percentage dat in deeltij d werkt 
weer zeer hoog. Tekenend voor de hoge werk
druk is het feit dat het ziekteverzuim in de ge
zondheidszorg hoger is dan het landelijk ge
middelde en het feit dat de sector oververtegen
woordigd is in de instroom in de w ao  , 14

De huidige instroom van vrouwen in de wao 
is voor één derde afkomstig uit de zorgsector, 
waar ongeveer een kwart van de vrouwen werk
zaam is.15 Gezien al deze factoren is het niet ver
bazingwekkend dat het met het imago van de 
zorg niet best is gesteld.16 Voor de gezondheids
zorg lijkt het eerder van belang om orde op zaken 
in de eigen sector te stellen voordat men over
weegt om buitenlands verplegend personeel aan 
te trekken. Op deze wijze fungeert immigratie 
als een stoplap en doet een regering slechts aan 
symptoombestrijding.

WAAROM LANDEN AFKOPEN?

De auteurs scharen het afkopen van landen van 
herkomst voor gemaakte opleidingskosten als 
een ‘fatsoenlijke’ oplossing voor hun ‘tijdelijke

immigratie’-plan. Volgens ons zijn dit soort af
koopregelingen niet realiseerbaar en niet nodig. 
Het utopische karakter van deze oplossing zit ‘m 
voornamelijk in het feit dat overheden dan moe
ten gaan onderhandelen over de publieke in
vesteringen die zijn gepleegd in immigranten. 
De waardering van migranten wordt nog eens 
extra gecompliceerd wanneer de brain drain 
dramatische consequenties heeft voor de levens
vatbaarheid van een land, hoe moetje dan de

Het is vooral de averechtse 
selectie van migranten 
waar ieder klassiek 
immigratieland mee 

worstelt en er is 
momenteel niet echt 

een modelland dat 
navolging verdient

migrant waarderen die aan het begin van de uit
tocht stond en nauwelijks een effect had op het 
levenspeil in het land van herkomst en hoe de 
migrant die het land verlaat op het moment dat 
het land ineenstort. De waardering van ‘brain 
drain’ is daarmee tijdsafhankelijk en op een ge
geven moment onbetaalbaar en feitelijk niet toe 
te rekenen aan één bestemmingsland.

Het afkopen van landen is echter in veel ge
vallen niet nodig en zeker niet in de gevallen die 
de auteurs bepleiten, namelijk tijdelijke migran
ten. Deze migranten keren immers terug of trek
ken weer verder. Het komt nogal vreemd over 
om opleidingskosten te vergoeden als de mi
grant na een paar jaar het bestemmingsland 
weer verlaat. Van deze oplossing gaat bovendien 
een mogelijk perverse werking uit omdat ieder 
ontwikkelingsland op die manier zijn onder
wijsfinanciering kan afschuiven op rijkere lan
den.
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En dan zijn er zijn ook omstandigheden denk
baar wanneer publieke investeringen überhaupt 
niet afgekocht hoeven te worden. Hierbij gaat 
het vooral om werknemers die op internationale 
arbeidsmarkten werken en die bijdragen aan 
globale publieke goederen.17 Dit zijn publieke 
goederen waarvan in principe de hele wereld kan 
profiteren, zoals werknemers in onderzoek en 
ontwikkeling, wetenschap en kunst, werkne
mers die vaak tot de (huidige) categorie tijdelijke 
migranten behoren. De wetenschap onttrekt 
zich aan nationale grenzen en het enige dat telt 
is dat een ontdekking zo snel mogelijk gedaan 
wordt en groei- en spillover-effecten genereert 
waar alle landen baat bij hebben. Het enige dat 
telt is dat de migrant op de plek terechtkomt 
waar hij de meeste waarde bezit en dan komt dat 
iedereen in de wereld ten goede. Een veelbelo
vende onderzoeker heeft meer waarde als hij of 
zij in de vs aan een topuniversiteit opgejut 
wordt, dan wanneer hij of zij in Nederland in 
zijn eentje het wiel nog eens probeert uit te 
vinden.

NOG MEER SOCIALE INGENIEURS

De bijdrage van Middel en Albayrak aan dit blad 
is duidelijk een artikel waarvan het venijn in de 
staart schuilt. Na een vrij heldere uitzetting van 
de ontwikkelingen in het asielbeleid onder Paars 
in het algemeen en de sociaal-democratische 
‘verworvenheden’ die de PvdA daarin heeft vast
gelegd in het bijzonder, wordt als ‘links’ ant
woord op de problemen van het asielbeleid de 
‘immigratieplanning’ geïntroduceerd. Als onder
deel van dit plan moet volgens de auteurs ‘eerst 
worden erkend dat Nederland een immigratie
land is.’ Dezelfde zinsnede is echter ook al te le
zen in de nota Kansen Krijgen, Kansen Pakken18 die 
de Tweede Kamer in 19 9 8 behandelde, maar het 
probleem is dat de consequenties van die consta
tering niet zijn doorgevoerd. Middel en Albayrak 
lijken ook zoiets te bedoelen, want deze erken
ning is volgens hen nodig om ‘creatieve, nieuwe 
instrumenten ter sturing van de immigratie en 
mogelijkheden voor een effectieve integratie van

nieuwkomers te ontwerpen.’ (blz. 255) Dit crea
tieve instrument wordt zoals gezegd gevonden 
in een immigratieplanning. Dit houdt in dat de 
Kamer niet achteraf debatteert over het dat jaar 
gevoerde asielbeleid, maar het beleid op basis 
van een breed immigratiescenario voor het vol
gende jaar bespreekt. Het immigratiescenario 
moet een reële schatting van de aantallen asiel
zoekers, gezinsherenigers, gezinsvormers, bui
tenlandse smdenten en arbeidsmigranten bevat
ten. Kortom, alle immigranten, behalve de terug- 
kerende Nederlanders en de Eu-migranten (in 
1999 samen goed voor ongeveer 40 procent van 
de totale immigratie), moeten in het scenario op
genomen en door de kamer besproken worden.
Want volgens de auteurs schuilt daar nu juist de 
winst; op basis van dit document kan eindelijk 
een realistisch en taboedoorbrekend debat wor
den gevoerd; zowel binnen als buiten het parle
ment.

Een helder debat op basis van de verschillende 
categorieën migranten zou hoe dan ook winst 
zijn in de Nederlandse politiek. Of een immigra
tiescenario daar een geschikt middel voor zal 
zijn, is minder evident. In de eerste plaats is de 
categorie asielmigratie, die het debat sinds jaar 
en dag domineert en politiek en bevolking het 
meest een gevoel van ‘onbeheersbaarheid’ geeft, 
een uiterst onvoorspelbare categorie, zoals de au
teurs zelf ook verschillende malen erkennen.
Een scenario datjaar najaar bijgesteld moet wor
den omdat de inschattingen niet blijken te klop
pen, draagt waarschijnlijk weinig bij aan een hel
der debat. Het rumoer dat keer op keer ontstaat 
wanneer de 1 n d cij fers publiceert die van de 
schattingen afwijken, is illustratief. In de tweede 61 
plaats blijft het onduidelijk wat de status van dit 
scenario nu eigenlijk moet zijn. Wat bedoelen zij 
bijvoorbeeld wanneer zij stellen: 'Met de open
lijke vaststelling van een jaarlijks immigratie- 
plan maakt de overheid duidelijk welke aantal
len vreemdelingen zullen worden toegelaten 
met het oog op permanent verblijf en welke aan
tallen met het oog op tijdelijk verblijf.’ (blz. 256)
Het is niet moeilijk in deze zinsnede een plei
dooi voor een quotasysteem te lezen, zoals klas-
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sieke immigratielanden dat voeren. Deze ge
dachte wordt evenwel niet uitgewerkt of expli
ciet gemaakt, waardoor de status en het ver
wachte effect van de immigratieplanning een 
beetje in de lucht blij ft hangen.

MAAR WAT DAN?

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat onze 
visie op wat de overheid op het gebied van ar
beidsmigratie vermag, afwijkt van die van de an
dere deelnemers aan het debat. Kort samengevat 
is migratie volgens ons geen middel om interna
tionale rechtvaardigheid te bevorderen, zoals de 
kathedersocialist bepleit, en is het geen effectief 
middel voor het oplossen van in essentie natio
nale problemen, een optie waar de sociale inge
nieurs hun oog op hebben laten vallen. Maar wat 
dan wel? Welke rol is er nog voor de overheid 
weggelegd en wat zijn de beperkingen?

Een zakelijke overheid...

In de eerste plaats moet de overheid een duide
lijk onderscheid maken tussen verschillende 
soorten arbeidsmigratie. In die zin hebben 
Middel en Albayrak gelijk als ze stellen dat het 
debat over duidelijk onderscheiden categorieën 
migranten gevoerd moet worden. Binnen de EU 
kunnen de burgers van lidstaten bijvoorbeeld 
vrij elijk migreren. Dit vrijheidsrecht vormt het 
hart van het Europese project en het is de taak 
van de overheid ervoor te zorgen dat het gebruik 
van dit recht zo eenvoudig mogelijk verloopt. 
Hier is de taak van de overheid dus vooral facili- 
terend. Spelregels moeten worden opgesteld en 
nageleefd die de mobiliteit bevorderen of op z’n 
minst niet hinderen (pensioenoverdracht, stan
daardisering diploma’s) en publieke goederen 
(bijv. ten aanzien van informatie) die de allocatie 
van arbeid kunnen verbeteren dienen gestimu
leerd te worden.

Wat de arbeidsmigratie van buiten de EU be
treft, is het van belang aandacht te besteden aan 
de mate waarin de arbeidsmarkt voor een be
paalde sector ‘geïnternationaliseerd’ is. Er zijn

immers delen van de arbeidsmarkt die dusdanig 
internationaal verweven zijn dat er niet echt 
meer sprake is van een nationale arbeidsmarkt. 
Bekende voorbeelden van dergelijke ‘globale’ ar
beidsmarkten zijn de wetenschap, Rem, hogere 
kunsten en muziek, internationale organisaties 
en delen van het internationale bedrijfsleven, 
met name de multinationals. Voor deze sectoren 
geldt dat er veel meer sprake is van een interna
tionale arbeidsmarkt, waarop ook Nederlandse 
werknemers zich begeven. Deze vorm van ar
beidsmigratie is van groot belang voor de Neder
landse economie en het is voor Nederland van 
belang zich als gastland voor deze werknemers 
op te stellen.

Net als bij de EU-migratie is de rol van de 
overheid hier vooral faciliterend. De overheid 
moet ervoor zorgen dat het in- en uitmigreren 
van deze arbeidsmigranten (het verblijf is in de 
regel tijdelijk) zo min mogelijk met bureaucrati
sche hinderpalen is omgeven. De noodzaak hier
van is groot als men bedenkt dat 70 tot 80 pro
cent van de Europese bedrijven internationaal 
hooggekwalificeerd personeel zouden werven 
als de regulering van verblijfsvergunningen 
wordt vereenvoudigd.19 Daarnaast moeten re
gels en wetgeving (bijvoorbeeld op het terrein 
van sociale zekerheid en asielbeleid) zodanig zijn 
vormgegeven dat zij niet een onnodige magneet
werking op migranten hebben. Het is vooral de 
averechtse selectie van migranten waar ieder 
klassiek immigratieland mee worstelt en in dat 
licht is er momenteel niet echt een modelland 
dat navolging verdient.

... die het hoofd koel houdt

Het verhaal wordt anders wanneer er sprake is 
van een nationale arbeidsmarkt die met tekorten 
of een — dreigende — vergrijzing te maken 
heeft. De onderliggende problemen zijn dan 
vaak structureel en kunnen nauwelijks met ar
beidsmigranten opgelost worden, zeker in het 
geval van vergrijzing (zie hierboven). De belang
rijkste aanbeveling die men hier kan doen is (bij 
gebrek aan een krachtige Nederlandse term):
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Getyourpriorities straight! Om een voorbeeld te 
geven, een discussie over asielzoekers die in de 
gelegenheid moeten worden gesteld om te wer
ken, begin je alleen als de asielprocedure zo 
enorm lang duurt als nu al jaren het geval is.
Maar de eerste prioriteit zou toch moeten liggen 
bij het verkorten van de asielprocedure en niet 
het opportunistische argument dat de arbeids
markt met tekorten te maken heeft of dat som
mige asielzoekers zo nuttig zijn. Het vermengen 
van asielproblemen met arbeidsmarktproble- 
men is niet erg kies en miskent het doel van 
asiel.

Voorts zijn de tekorten op de arbeidsmarkt en 
de vergrijzing niet bepaald solide argumenten 
om arbeidsmigratie als instrument in te zetten. 
Een overheid die dit instrument gebruikt om fi
nancieringsproblemen ten aanzien van pensioe
nen en sociale zekerheid op te lossen, heeft zich 
in eerste aanleg al niet verantwoordelijk gedra
gen en immigranten worden dan gebruikt als 
stoplap.

Verder is een vaak vergeten argument van de 
voorstanders van immigratie dat met immigra
tie de relatieve factorverhoudingen en daardoor 
ook de relatieve factorprijzen veranderen. Immi
gratie heeft daarom niet alleen directe gevolgen 
voor de zittende bevolking maar heeft hoogst 
waarschijnlijk ook negatieve intergenerationele 
consequenties.20 Een overheid die een generatie
bewust beleid wil voeren, zal daarom immigratie 
afwijzen als middel om de economische conse
quenties van vergrijzing te verzachten. Een ver
antwoord gefinancierd overheidsbeleid heeft 
geen immigranten nodig om financiële proble
men op te lossen.

Afgezien van dit soort lange termijnconse- 
quenties moeten we ook niet onze ogen sluiten 
voor de problemen van het heden. Nederland 
kampt bijvoorbeeld nog steeds met een groot 
aantal inactieven, waarbij het percentage inac
tieve allochtonen nog altijd relatief hoog is. De 
grote groepen inactieven die gepasseerd worden 
bij het gebruik van migratie als arbeidsmarkt- 
instrument blijven onverminderd op de verzor
gingstaat drukken. Voor veel van de sectoren

waar voorstanders arbeidsmigranten voor aan 
willen trekken, geldt geenszins dat nieuwko
mers (ook met de ‘juiste’ opleiding) meteen aan 
de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het 
onderwijs en de zorg. Juist bij deze sectoren zijn 
een zekere mate van integratie en de beheersing 
van de Nederlandse taal op een relatief hoog ni
veau van groot belang. Het criterium van de 
Nederlandse taal maakt het aantal landen dat in 
aanmerking komt voor een internationale match

tussen de Nederlandse vraag en het buitenlandse 
aanbod zeer beperkt, of vereist zeer grote in
vesteringen in taal en integratie wanneer er bui
ten het Nederlandse taalgebied wordt geworven. 
Daarmee wordt het al minder aannemelijk dat 
de kosten van werving in het buitenland en de 
inspanning om tijdelijke arbeidsmigranten de 
taal te leren en in te werken in het Nederlandse 
systeem daadwerkelijk lager uitpakken dan in
tensiveringen van de inspanningen om inactie
ven in Nederland aan het werk te helpen.21

De grootste hinderpalen voor de toegang tot 
de arbeidsmarkt blijven taal, onderwijs en de 
aansluiting van in het buitenland opgedane 6 3
scholing en werkervaring op de Nederlandse si
tuatie.22 Maar zelfs als er geen aanpassingspro
blemen zijn en migranten direct aan het werk 
gaan dan nog moet men geen overdreven ver
wachtingen hebben over de netto welvaartswin- 
sten die met arbeidsmigratie behaald kunnen 
worden.Gezien de geringe en onzekere rende
menten van immigratie kan een immigratiebe
leid over het algemeen niet als een ‘first-best’ op
lossing voor binnenlandse problemen worden

Goederenhandel en 
migratie zijn tot op zekere 
hoogte equivalent. 
Goederenstromen zijn in 
feite pakketjes kapitaal 
en arbeid
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bestempeld.23 De extra economische groei die de 
Nederlandse bevolking te danken heeft aan de 
komst van arbeidsmigranten is uiterst gering.24

... en gevoel heeft voor internationale
verhoudingen

Net als de meeste deelnemers aan het debat over 
migratie delen wij de mening dat je het interna
tionale perspectief niet uit het oog moet verlie
zen. Dit gaat vooral op voor zaken als illegale m i
gratie, asiel- en arbeidsmigratie. Migratie is zel
den een aangelegenheid die alleen maar win
naars kent en, zoals gesteld, zit menig Europese 
verzorgingsstaat niet te wachten op enorme m i
gratiestromen van buiten de e u . Maar het besef 
zal bij de potentiële bestemmingslanden toch 
ook moeten doordringen dat bepaalde migra
tiestromen niet volledig beheers- en houdbaar 
zijn en dat problemen tevens aan de bron aange
pakt moeten worden. Dat vereist enerzij ds een 
hernieuwde rol voor ontwikkelingshulp, maar 
anderzij ds is het wellicht zinniger om krachten 
in het leven te roepen die buitenlandse investe
ringen stimuleren en internationale handelsbar
rières uit de weg ruimen. Internationale handel, 
in het bijzonder, kan een uitweg uit het dilemma 
van Europese verzorgingsstaten zijn. Goederen
handel en migratie zijn tot op zekere hoogte 
equivalent. Wanneer wij goederen importeren 
dan importeren we indirect de arbeid en het ka
pitaal die gemoeid zijn met de productie van die 
goederen. Goederenstromen zijn in feite pakket
jes kapitaal en arbeid en aangezien ontwikke
lingslanden rijker zijn aan arbeid dan het westen 

6 4 ligt het voor de hand dat wij arbeidsintensieve
producten, zoals textiel, importeren. Natuurlijk 
valt er wel wat op af te dingen omdat internatio
nale handel niet altijd zo makkelijk tot stand 
komt als hier wordt aangegeven, maar de logica 
van handelen volgens comparatieve voordelen 
van landen is onverbiddelijk. Het productiepro
ces in het westen is relatief kapitaalintensief en 
dat in ontwikkelingslanden relatief arbeidsin
tensief. Het ligt voor de hand om goederen te im- 
porteren waar men een relatief nadeel in heeft

en goederen te exporteren waar men een relatief 
voordeel in heeft. Internationale handel in goe
deren kan wel degelijk als substituut voor inter
nationale migratie fungeren. De beleidsimplica- 
ties op dit terrein liggen voor de hand, omdat het 
betekent dat handelsbarrières uit de weg ge
ruimd moeten worden. Gezien het feit dat bij
voorbeeld op het terrein van landbouwproduc
ten de tariefrestricties nog steeds enorm hoog 
zijn, valt op dit terrein nog veel winst te behalen.

CONCLUSIES

De verwachtingen over de stuurbaarheid van de 
economie zijn de laatste twintig jaar enorm afge
nomen, dit geldt in het bij zonder voor arbeids- 
migratiebeleid. Het is realistischer om interna
tionale arbeidsmigratie voor een belangrijk deel 
als een ‘normaal’ verschijnsel te beschouwen. Als 
er een overheidsbeleid ten aanzien van immigra
tie geformuleerd moet worden dan schuilt dat 
eerder in het formuleren van (spel)regels waar
mee wederzij ds profij t getrokken kan worden 
uit arbeidsmobiliteit. De gedachte dat immigra
tiepolitiek een panacee is voor binnenlandse 
economische problemen zoals vergrijzing en 
arbeidstekorten, waar sociale ingenieurs op doe
len, gaat echter voorbij aan structurele tekort
komingen van de binnenlandse economie.

De grootste uitdaging wat immigratiebeleid 
betreft zit natuurlijk in het wegnemen van de 
langetermijn krachten die onhoudbare migra
tiestromen teweegbrengen. Hier maken kathe- 
dersocialisten zich terecht druk over, maar het 
lijkt handiger om in te spelen op zaken waar in
dividueel en collectief belang samenkomen. Een 
ontwikkelingspolitiek die zich richt op instituti
onele vernieuwingen (rond eigendomsrechten, 
democratie en ‘governance structuresj en han
delspolitiek die informele en formele handelsbe
lemmeringen uit de weg ruimt zijn wat dat be
treft instrumenten die beter op de taak van inko- 
mensconvergentie zijn berekend dan de ‘be
heerste’ migratie waarBelinfante op doelt. Inter
nationale handel en kapitaalstromen lijken para
doxaal genoeg een betere en neutralere manier
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om dilemma’s rond migratie op te lossen. Max het belangrijkste onderscheid dat snel door
Frisch typeerde ooit de gastarbeid in Duitsland al goedbedoelende plannenmakers vergeten 
kernachtig met de woorden: Wir haben arbeits- wordt. 
krafie géholt, aberes sind menschen gekommen.
Het is een triviaal onderscheid maar het is wel

Immigratiebeleid Van Dalen en Broeders Kathedersocialisten en sociale ingenieurs in migratiezaken

Noren

1 Zoals de econoom H.W.C. Bor- 
dewijk het kernachtig formu
leerde in zijn leerboek uiti 931: 
‘het katheder-socialisme wil de 
maatschappij hervormen onder 
het mom van wetenschappelijk
heid.’

2 J. Belinfante, 2001, Het ideaal 
van ‘beheerste’ migratie, Socia
lisme & Democratie, blz. 463-469.

3 Ziebijv.G.J.Borjas, l999,Heave- 
n’s Door —  lmmigration Policy and 
the American Economy, Princeton 
University Press, Princeton.

4 K.H.O’Rourke,2001,Globaliza- 
tion and Inequality: Historical 
Trends, n b e r  Working Paper, 
no. 8339, Cambridge, m a .

5 ZieD.Broeders(2001)Immigra
tie- en Integraaeregimes in vier Eu
ropese landen, w r r  Werkdocu
ment 125, Den Haag.

6 Zie ook H.W. Sinn, en M. Wer- 
ding, 2001, lmmigration follo- 
wing eu Eastern Enlargement, 
CESinfo Forum, Summer 2001, 
blz. 40-47.

7 C. Teulings, 1995, Solidariteit en 
uitsluiting, in: G. Engbersen en 
R. Gabriëls (red.), Sferen van inte
gratie, Boom, Meppel.

8 D.N. McCloskey, 1997, De zonde
val der economen —  Overweten- 
schappelijke zonden en burgerlijke 
deugden, Amsterdam University 
Press, Amsterdam.

9 T. van Steveninck en J. Hoeke- 
ma, 2001, ‘Een pleidooi voor tij
delijke arbeidsmigratie’, Socia
lisme ^Democratie, blz. 470-474.

10 B. Middel en N.Albayrak, 2001, 
Streng om rechtvaardig te kun
nen zijn. Dilemma's van een so- 
ciaal-democratisch asielbeleid, 
Socialisme &■ Democratie, blz. 246- 
2 5 7-

11 Zie bijvoorbeeld E. van Imhoff 
en N. van Nimwegen, 2000, Mi
gratie geen  remedie tegen ver
grijzing, Demos, 16, blz. 9-10.

12 Zie bijvoorbeeld ‘Buitenlandse 
hulp’, De Volkskrant 22 septem- 
ber200i en'Russische verpleeg
ster naar Breda’, NRC Handels
blad, 11 september200i

13 Zie ook de problemen rondom 
het vinden van geschikte stages 
en stagebegeleiders voor stu
denten in de zorg wijst hierop 
(HBO-raad, Visitatie Hoger Be
roepsopleiding tot 
verpleegkundige. Persbericht, 
17.5.2001).

14 J. Grunveld, 1999, Arbeidstevre
denheid, verloop en uitval in de ge
zondheidszorg. Utrecht: NZi

15 Zie onder meer Adviescommis
sie Arbeidsongeschiktheid (Cie. 
Donner), 2001, Werk maken van 
arbeidsgeschiktheid, Den Haag, p.
24.

16 r m o / r v z , i999,Zorgarbeidinde 
toekomst. Advies over de gevolgen 
van demografische ontwikkeling

van vraag en aanbod zorg (arbeid). 
Den Haag: Sdu

17 Zie hiervoor J.E. Stiglitz, 1999, 
Knowledge as a global public 
good, in: I. Kaul, I. Grunberg, en 
M.A. Stern (red.), Global public 
goods, Oxford.

18 Minister voor Grote Steden en 
Integratiebeleid, 1998, Integra
tiebeleid 1999-2002 'Kansen krij
gen, kansen pakken, tk  1998- 
1999,26333.

19 R.Winkelmann, 2001, Why do 
firms recruit internationally?, 
iz a  Discussion Paper, no. 331, 
Bonn.

20 A. Razin, en E. Sadka, 2000, Uns- 
killed Migration: A Burden or a 
Boon for the Welfare State?, 
Scandinavian Journal ofEconom-
i cs, 102, blz. 463-479.

21 Zie w r r , zooi, Nederland als im- 
migratiesamenleving. Den Haag: 
Sdu, blz. 127 e.v.

22 ZieH.vandenTillaartetal., 
2000, Nieuwe etnische groepen in 
Nederland. Ubbergen: Tandem 
Felix en R.C. Kloosterman 
(2001) Ruimte voor reflectie. Am
sterdam: Amsterdam University 
Press

23 Zie H.P. Van Dalen, 1993, Inter
national migration, economie 
policy and human Capital accu- 
mulation, Economie Modeïling, 
blz. 417-430.

24 Zie wrr, 2001, hoofdstuk 4.

s & d 3 | 2002



B OE K EN

i

• -Ï-jZ , S
Rot-RotinBerlin
Ein Bliek zuriiek, ein Bliek nach vorn
GregorGysi
Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 2001

JE R O E N  BULT

De kogel is door de kerk: de post-communisti- 
sche Partei des Demokratischen Sozialismus zal de 
komende vier jaar samen met de spd de Duitse 
deelstaat Berlijn gaan regeren. Na twee maan
den van onderhandelingen kwamen de twee so
cialistische partijen op 7 januari jl. een coalitie
akkoord overeen. De voorman van de p d s , Gre- 
gor Gysi, aanvaardde zelf de zware post van Wirt- 
schaftssenator. Hem wacht de ondankbare taak de 
grote achterdocht die het bedrijfsleven jegens 
Rot-Rot koestert, weg te nemen en nieuwe in
vesteerders naar de hoegenaamd failliete hoofd
stad te lokken.

Gysi is al jaren één van de meest populaire en 
spraakmakende politici van Duitsland. Hij geldt 
als een charismatische en gedreven parlementa
riër, een briljant debater en een intellectueel pur 
sang. Hij is de lieveling van de media, doch is 

6 6 evenzeer een controversiële persoonlijkheid. In
december 1989 nam hij de ondankbare taak op 
zich de Sozialisrische Einheitspartei Deutschlands, 
die de ddr  veertig jaarlang op autoritaire en re
pressieve wijze had bestuurd en een zware ver
antwoordelijkheid droeg voor het economische, 
ecologische en morele bankroet van de Oost-

Over de auteur Jeroen Bult is historicus en publicist en

oud-eindredacteuruan 'Liberaal Reueil’
Noten Zie pagina 70

Duitse 'heilstaat’, om te vormen tot een vol
waardige democratische partij, die een rol moest 
zien te verwerven in de door de val van de Muur 
ontstane machtsconstellatie — eerst in de ddr  
en daarna in het herenigde Duitsland. De partij 
doopte zichzelf om tot pds en zou zich in de ja
ren negentig stilaan nestelen in het Duitse poli
tieke landschap, ofschoon zij door de andere par
tijen blijvend met een koele distantie zou wor
den bejegend. Deze integratie in het politieke 
spectrum is vooral de verdienste geweest van 
Gregor Gysi. Dat het hier een taai en een voor 
Gysi zelfbij tijd en wijle uiterst frustrerend pro
ces betreft, moge blijken uit zijn meest recente 
boek, Ein Bliek zurück, ein Schrift nach vom.

In het boek staat, verspreid over negen hoofd
stukken, een viertal thema’s centraal: de moei
zame inkapseling van de SED-Nachfolgerpartei in 
het politieke en maatschappelijke systeem van 
de Bondsrepubliek c.q. de complexe verstand
houding mssen de pds  en de andere partijen; de 
in alle volharding door diverse politici en onder
zoekscommissies tegen Gysi persoonlijk ge
voerde kruistocht; zijn buitenlandspolitieke op
vattingen — die in de praktijk vaak resulteerden 
in aanvaringen met collega-parlementariërs, die 
van zijn eigen partij incluis; en, onvermijdelijk, 
de toekomst van de pd s . Gysi neemt geen blad 
voor de mond en beschikt over een cynische en

sSrd 3 | 2002



B O E K E N  Jeroen Bult bespreekt Ein Bliek zurück, cin Bliek nach uorn

vlijmscherpe pen, die hij tegen zowel de politici 
uit het bürgerliche kamp als die uit het progres
sieve kamp in stelling brengt. Zijn p d s-Genossen 
spaart hij geenszins.

Oost-Duitse Gorbatsjov
Reeds direct in het eerste hoofdstuk zet Gysi uit
een, waarom hij het besluit heeft genomen de 
nationale politiek vaarwel te zeggen. Hij acht 
zichzelf namelijk niet de aangewezen persoon 
om de doorhem aangezwengelde transformatie 
van de sed tot een alom gerespecteerde volks
partij te voltooien. In deze transformatie onder
scheidt hij drie fasen: ten eerste de Selbstbehaup- 
tung van de pd s, die beginjaren negentig door 
menig politicus en journalist als een sekte van 
oud-communisten en Stasi-medewerkers werd 
gezien; ten tweede de verankering van de partij 
in Oost-Duitsland, waardoor de partij een steeds 
manifester wordende rol als vertolker van de 
groeiende onvrede onder de Ossies ging spelen 
en ten derde de uitbouw van de pd s in heel 
Duitsland. Gysi meent dat hij de pd s inmiddels 
stevig op de politieke kaart heeft gezet en dat het 
nu aan de jongere generatie is om nieuwe, een 
breed publiek aansprekende conceptuele grond
slagen te ontwikkelen, opdat de partij ook de 
harten van de Wessies kan winnen.

De jarenlange hetze tegen zijn persoon in de 
Bundestag en in de mediavormen echter een re
levantere verklaring voor Gysi’s besluit zich 
terug te trekken. Hij geeft dit nergens expliciet 
toe, maar de eerste drie hoofdstukken ademen j  
een dusdanige verbittering over deze gang van ii 
zaken uit, dat de lezer slechts kan concluderen, j 
dat Gysi zijn portie wel gehad heeft. Toen hij in j j  
december 1989 het roer van Egon Krenz over- 11 
nam en de ontredderde communistische partij j j  
hetpost-Koude Oorlog-tijdperk moest binnen- j j
loodsen, werd hij door de West-Duitse politici '' 
en journalisten op relatief vriendelijke wijze be- j j  
naderd. Eindelijkhad zich een Oost-Duitse Gor- j j  
batsjov aangediend, die tot aan de Duitse een- 'j 
wording de broodnodige hervormingen in de i' 
DDR-moloch zou doorvoeren en in het verleden li

ook nog eens als advocaat van een aantal dissi
denten was opgetreden. Niemand voorzag toen 
dat de d d r  op zo’n korte termijn van de land
kaart zou verdwijnen. De regering-Kohl stuurde 
evenwel op een snelle hereniging aan, welke op 
3 oktober 1990 werd gerealiseerd. De West- 
Duitse partijen gingen in ijl tempo werken aan 
fusies met verwante Oost-Duitse partijen (die 
op hun beurt de decennialange coöperatie met 
de s e d maar al te graag wensten te vergeten) en 
ervoeren de p d s daarbij immer meer als een 
lastig obstakel. Ook bleef de pds buiten de op 12 
april 1990 totstandgekomen Grafie Koalition on
der leiding van Lothar de Maizière1. Nu de ddr  
als sneeuw voor de zon wegsmolt en de overige 
partijen de pd s niet langer nodig hadden, sloeg 
de stemming om en ontluikte zich een regel
rechte vijandigheid jegens de communistische 
erfgenamen.

Januari 1990 markeert volgens Gysi het begin 
van ‘die spezifische Kampagne gegen meine Per- 
son’. Der Spiegel betichtte hem ervan louter in 
macht, invloed en geld te zijn geïnteresseerd en 
ook andere media, bijvoorbeeld Bild Zeitung en 
Focus (dat Gysi beschuldigde van financiële 
ondersteuning van Libië), en politieke partijen, 
de c d u / csu  voorop, zouden naderhand gretig 
inhaken op de goed gedijende anti-PDS-atmo- 
sfeer. Gysi omschrijft dit als een verkapte 
binnenlandse voortzetting der Hallstein-doc- 
trine (het in 1955 door kanselier Adenauers ge
lijknamige staatssecretaris op het Auswartiges 
Amt uitgedachte concept dat de Bondsrepubliek 
de banden met alle staten die diplomatieke be
trekkingen met de d d r wilden aangaan, zou ver
breken). Als gunstig neveneffect van de anti- 
PDS-campagne noemt hij het onder de inwoners 
der Neue Lander groeiende gevoel, dat hen in het 
herenigde Duitsland gelijke kansen werden ont
zegd en dat zij de gevolgen van het rauwe West- 
Duitse kapitalisme en egoïsme aan den lijve 
ondervonden. Hij beweert zelfs dat hij de Ossies 
er herhaaldelijk van heeft moeten weerhouden 
hetDDR-verleden niette verheerlijken.

De wijd verbreide afkeer van de p d s , die 
vooral door de c d u /c s u wordt geventileerd,
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heeft volgens Gysi historische wortels. In de 
Duitse geschiedenis hebben conservatieve 
krachten er immer naar gestreefd links zoveel 
mogelijk te isoleren. De vorming en consolidatie 
van de Duitse natie was dan ook grotendeels een 
rechts-reactionaire aangelegenheid. Dit had als 
consequentie dat zich een agressief nationa
lisme manifesteerde, dat zich ook tegen links 
keerde en onder Hitler een monsterlijke climax 
bereikte. Deze fatale ontwikkeling verklaart de 
linkse vervreemding van de eigen natiestaat en 
de moeizame omgang van veel progressieve 
Duitsers met hun vaderland. Naar de mening 
van Gysi isdecD u/csud e erfgenaam van deze 
anti-linkse traditie, die een belangrijke compo
nent van haar identiteit vormt. Hij gaat zelfs zo 
ver te suggereren dat het rabiate anti-commu- 
nisme der nazi’s in de Bondsrepubliek simpel
weg werd voortgezet. Détente en Ostpolitik ver
anderden nauwelijks iets aan deze stemming 
(volledigheidshalve had Gysi hieraan mogen 
toevoegen, dat de ontspanning tussen Oost en 
West evenmin veel invloed heeft gehad op het 
totalitaire gedrag en de dito politiek der commu
nistische machthebbers). De ineenstorting van 
het communisme was van niet geringe beteke
nis voor het zelfbeeld van de christen-democra- 
ten — 'Nach der Einheitwurde die PDSund da- 
mit auch ich für die Union zu einer art Ersatz für 
dieuntergegangeneSowjetunion, [...] dieunter- 
gegangene dd r  und se d ', aldus Gysi. Dit ver
klaart z.i. de dweepzucht, waarmee zij de pds be
naderden.

Gysi zou de alom tierende anti-p d s -stem
ming zelf ook aan den lijve ondervinden. In ja- 

6 8 nuari 1992 uitte Barbel Bohley (de vroege stu
wende kracht achter de DDR-oppositiebeweging 
Neues Forum) de beschuldiging aan het adres van 
Gysi dathij alsInoffiziellerMitarbeiter (im ) voor 
de Stasi zou hebben gewerkt. Het was wederom 
het tijdschrift Der Spiegel, dat als uitlaatklep voor 
alle commotie fungeerde. Gysi zag zich genood
zaakt een procedure bij de Immunitatsausschujl 
van de Bondsdag (een vaste commissie die het 
onderzoek naar door parlementariërs begane 
strafbare feiten leidt) te beginnen om deze aan-

tijging te weerleggen. Hij ziet dit achteraf als een 
grote vergissing, daar de commissie hem z.i. op 
alle mogelijke manieren zou tegenwerken. 
Uieindelijk oordeelde zij op 8 mei 1998 dat Gysi 
in de periode 1975-1986 wel degelijk als im  voor 
de Oost-Duitse geheime dienst werkzaam was 
geweest. Gysi vocht de uitspraak aan bij het Bun- 
desverfassungsgericht te Karlsruhe, het opperste 
gerechtshof in de Bondsrepubliek, maar dit 
achtte zichzelf niet bevoegd om over de kwestie 
een oordeel te vellen. Inmiddels had een aantal 
lagere gerechtshoven wel bepaald dat de Aus- 
schuj? geen overtuigende bewijzen had aange
voerd. Deze uitspraak interpreteerde Gysi als 
een zekere genoegdoening, maar de geruchten 
over zijn werkzaamheden voor de Stasi zijn 
nooit geheel verdwenen en doken tijdens de coa- 
litie-onderhandelingen in Berlijn wederom op.

Vervagende anti-? ds-stemming 
De animo zijnerzijds om in 1998 opnieuw voor 
de PD s te kandideren was door deze slepende af
faire behoorlijk getaand, maar Gysi het zich door 
zijn partijgenoten en bevriende intellectuelen 
toch overreden de PDS-kar nogmaals te trekken. 
Dat deed hij op succesvolle wijze: in september 
1998 boekte de pds  een bescheiden verkiezings
overwinning en veroverde 37 zetels in de Bonds
dag. Volgens Gysi onderkenden de overige par
tijen nu eindelijk dat de pd s een langer parle
mentair leven beschoren was dan zij aanvanke
lijk veronderstelden en dat hun Ausgrenzungs- 
strategie feitelijk was mislukt. Dientengevolge 
vervaagde de anti-PDS-stemming. De c d u/c su- 
fractieleden zouden voorzichtig contacten gaan 
leggen met hun p d s -collegae en waardeerden 
Gysi’s gematigde houding ten tijde van de 
Spendenaffare, het zwartgeld-schandaal dat de 
christen-democraten eind 1999 trof. Binnen de 
spd maakten kanselier Gerhard Schröder en mi
nister van Financiën Oskar Lafontaine (althans, 
tot diens aftreden in maart 19 9 9) nu de dienst 
uit, die zich aanzienlijk gematigder opstelden 
tegen de pd s . Bovendien zou de partij in novem
ber 19 9 8 zowaar gaan regeren en wel in deelstaat
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Mecklenburg-Vorpommern, samen met de sp d . 
Als redenen van meer diepliggende aard noemt 
Gysi het ontluikende besef dat er elders in 
(West-)Europa links van de sociaal-democratie 
ook partijen opereerden, de angstvoor dePDS in 
de alteLander is afgenomen en de jongere gene
ratie cüu-/csu-ers minder affiniteit heeft met 
de anti-communistische retoriek van de oude 
garde.

Interne spanningen
sp d , cdu/ c s u , Groenen enFDP hebben na 1998 
onderkend dat de p d s een vaste plaats heeft ver
worven in de politieke arena en derhalve een fac
tor is, die niet langer kan worden genegeerd.
Gysi schrijft, dat deze meer realistische en flexi
bele omgang met de pd s paradoxaal genoeg tot 
toegenomen interne problemen in de partij 
heeft geleid. De verwijten en aanvallen, die de 
post-communisten te verduren kregen, impli
ceerden dat zij zich gesloten, gedisciplineerd en 
eensgezind opstelden. Nu vieren individueel 
zelfbewustzijn en onderlinge rivaliteit hoogtij 
en is het vernieuwingsproces tot stilstand geko
men, aldus Gysi. Conservatieve stromingen in 
de p d s, zoals die Kommunistische Plattform en der 
Marxistische Forum ruiken hun kans en proberen 
de klok terug te draaien. Dogma’s en ideologie 
hebben weer aan gewicht gewonnen, terwijl 
Gysi een pragmatische politiek voorstaat. Deze 
spanningen kwamen bijv. in april 2000 aan de 
oppervlakte, toen een meerderheid der aanwezi
gen op het partijcongres te Munster een voorstel 
van Gysi om de v n  -Veiligheidsraad per geval te 
laten beoordelen, of ergens militaire interventie 
nodig is, verwierp. Een tegenvoorstel dat iedere 
interventie bij voorbaat afwees, werd wel aange
nomen. Ook laaide de discussie over de omgang 
met het d d R-verleden op en kreeg Gysi hevige 
ruzie met de partij-afdeling in Hamburg, die 
Duitse soldaten (inclusief de dienstplichtigen) 
'potentiële moordenaars’ noemde en de veroor
deling van voormalige DDR-grenswachten voor 
het neerschieten van vluchtelingen afwees (2). 
Dan rijst al snel de vraag, of het inderdaad een

wijs besluit van Gysi is geweest terug te treden 
als landelijk partijleider, terwijl veel (invloed
rijke) PDS-ers nog altijd veel moeite hebben met 
de meer hervormingsgezinde koers — die hij als 
geen ander personifieert — en deze wellicht 
zelfs willen terugdraaien.

Gysi reserveert in zijn boek voldoende ruimte 
voor de analyse van de problemen, met welke de 
pd s zou kunnen worden geconfronteerd. Zo 
schrijft hij, dat indien de pds zich blijft vastbij
ten in orthodoxe denkbeelden, terwijl de spd 
verder opschuift naar het midden, zij het gevaar 
loopt dat een derde partij het ontstane vacuüm 
zal opvullen. Schuift zij daarentegen met de spd 
mee, dan zal haar profiel vervagen en zal zij te af
hankelijk worden van de sociaal-democraten.
Gysi vindt dat de pd s de gulden middenweg 
moet bewandelen, doch verzuimt te vermelden, 
hoe deze er inhoudelijk dient uit te zien. Het aan
dragen van concrete oplossingen ter doorbre
king van dergelijke dilemma’s is, zo blijkt, niet 
zijn sterkste kant. Ook gaat hij uitvoerig in op de 
nogal versnipperde aanhang der p d s . Er bestaan 
krachtige regionale verschillen (in het oosten is 
zij een ware volkspartij, in het westen een te ver
waarlozen factor) en verschillen tussen de di
verse generaties partijleden, om maar te zwijgen 
over de elkaar beconcurrerende facties (van mar
xistisch tot ‘rechts’). Hoe al deze PDS-ers onder 
één noemer moeten worden gebracht, laat Gysi 
helaas in het midden.

Niettemin kan Ein Bliek zurück, ein Schritt nach 
vom worden gekenschetst als een waardevol do
cument, dat een adequaat inzicht in de denk
wereld van deze eigenzinnige politicus biedt. 6 9 
Enige kennis van de politieke en maatschappe
lijke verhoudingen in de Bondsrepubliek is ech
ter wel een vereiste. Sommige passages, bijvoor
beeld die over de Immunitatsausschufi en sociaal- 
economische vraagstukken, zijn in een enigs
zins droge, juridische stijl opgesteld en vergen 
een goed doorzettingsvermogen van de lezer.
Gysi’s boek weerspiegelt de lange weg die de pd s 
heeft afgelegd en wijst op talloze kwesties die de 
partij nog parten zullen spelen. De regerings-
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deelname in Berlijn is de volgende stap in het 
proces van politieke volwassenwording. De pd s 
zal in navolging van die Granen verantwoording 
moeten gaan dragen voor pijnlijke (bezuini- 
gingsjmaatregelen. De partij moet nu aantonen,

dat zij meer is dan een oppositiepartij, die op 
sluwe wijze van de onder de Ossies levende on
vrede weet te profiteren. De toekomst zal uitwij
zen, of zij hiertoe daadwerkelijk in staat is.

Noten

ï. Deze brede coalitie van Allianz- 
paneien (Ost-CDU, Deutsche Sozi- 
ale Union en DemokratischerAuf- 
bruch), Ost-SPD en Liberalen 
was het resultaat van de eerste 
vrij e verkiezingen voor het 
Oost-Duitse parlement, de 
Volkskammer, op 18 maart 1990.

2. In aanloop naar het partijcon
gres van Dresden (6 en 7 okto
ber 2001) barstte er een fel 
intern debat over The War on Ter- 
rorism los. Zie: J. Bult, ‘De anti- 
oorlogskruistocht van de PDS’, 
in: Atlantisch Perspectief, no.7/8 
2001, pp.21-25.
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C uperus vs. V an  P raag

Politicoloog Philip van Praag reageerde in het vorige nummer onder de titel 
‘De campagnepanielc van intellectueel Nederland’ op een bijdrage aan de 
hete hangijzer-serie van se-m-eindredacteur René Cuperus (‘Waarom ik 
verkiezingscampagnes haat’, s em, 2001, nr. 11/12). Ter discussie staat de 
kwestie in hoeverre verkiezingscampagnes een ‘verantwoordingsfeest der 
democratie’ kunnen zijn. Het debat wordt hieronder, aan de vooravond van 
de meest verhitte weken van de verkiezingsstrijd, voortgezet.

Hoeveel is geoorloofd?
RENÉ CUPERUS

Philip van Praag heb ik hoog als nuchter, onaf
hankelijk politicoloog en verkiezingscampagne- 
expert. Jan Nagels herhaaldelijk geuite typering 
van Philip van Praag als 'voor de PvdA werkende 
socioloog (sic)’ is dan ook even lasterlijk als dom. 
Hetzelfde geldt trouwens voor zijn aantijgingen 
aan het adres van de WBS-werkgroep Partijpoli
tieke processen. Bovendien: iemand die, zoals 
Nagel, in een vroeger leven de bouw van de Ber- 
lijnse Muur heeft staan toejuichen, zou een tik
keltje minder leugenachtigheid en een beschei
dener mediaprofiel niet misstaan. Alleen kwa
liteit kan boven het maaiveld uitsteken.

Ik vind het eigenlijk wel eervol dat Philip van 
Praag, op wiens analyses ik mijn hartekreet over 
verkiezingscampagnes voor een deel baseerde, 
op mijn kritiek gereageerd heeft. Hij doet dat fair 
en terzake. Verder geeft hij een belangrijk alarm
signaal af. De tamelijke unieke Nederlandse

Over de auteurs René Cuperus is redacteur uan s&o. 
Philip uan Praag is als politicoloog uerbonden aan de 
Uniuersiteit uan Amsterdam

campagne cultuur staat onder grote druk: de op
mars van betaalde TV-spotjes in reclame-zendtijd 
en de daarmee samenhangende roep om cam- 
pagnesponsoring door bedrijven zullen ook 
Nederland gevoeliger dan ooit maken voor poli
tieke corruptieschandalen zoals we die uit an
dere landen kennen (met de Duitse SPD in Keu
len als meest recente pijnlijke voorbeeld). Ruud 
Koole, in een gedroomde dubbelrol van campag- 
nefinancierings-expert én partijvoorzitter, heeft 
dit vraagstuk niet voor niets uiterst scherp ge
agendeerd, met verwijzing naar buitenlandse er
varingen en restricties op dit terrein (‘Verbied 
giften bedrijfsleven aan politieke partijen’, nrc  
Handelsblad, 14-2-2002)

Ik wil hier kort reageren op enkele punten 
van Philip van Praags kritiek op mijn anti- 
campagne-beschouwing. Hij stelt dat de feite- 71 
lijke ontwikkelingen die ik beschrijf — de/ocus- 
group driven campagnestrategie, de defacto 
ondergraving van de programmatische leden
partij door de professionele campagnepartij 
—zonder meer juist zijn. Hij meent evenwel dat 
ik me ten onrechte niet opwindt over wat hij als 
de meest bedreigende ontwikkeling ziet, die, zeg 
maar, Amerikanisering van campagnes in de ge
daante van commerciële fundraising en TV-spot- 
jes. Verder suggereert hij dat ik er een te roman-
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tisch-intellectueel democratie-ideaal op na zou 
houden.

Wat dat eerste punt aangaat, ben ik het eigen
lijk wel met hem (en Ruud Koole) eens. De geld
zucht die gepaard gaat met moderne campagne- 
voering vormt een democratisch probleem in 
zichzelf, zeker als er tegelijk sprake is van de 
neergang van de klassieke (massa)ledenpartijen. 
De steeds krimpende groep van partijleden — 
die nu al zo goed als bedolven wordt onder bedel
brieven om geld te geven voor het campagnebud
get — zal de vele tonnen euro’s die nodig zijn 
voor politieke Tv-commercials uiteindelijk niet 
kunnen opbrengen. En dus ligt hier het gevaar 
op de loer van grootscheepse politieke financie
ring door het bedrij fsleven en, zoals Ruud Koole 
terecht en met verwijzing naar Franse en Ameri
kaanse ervaringen opmerkte: 'Giften door geor
ganiseerde belangen worden nooit zomaar ge
daan’.

Mij ging het in mijn bijdrage nog om iets an
ders; namelijk, om de inhoudelijke overwegin
gen ter discussie te stellen die schuilgaan achter 
zo’n keuze voor Tv-spotjes. In hoeverre moeten 
politieke partijen, moet een partij als de PvdA, 
verregaand capituleren voor moderne marke
ting- en reclametechnieken en zichzelf als merk 
(brand) onder vele beschouwen? Het besteden 
van tonnen geld aan 30-seconden-spotjes vol 
open deuren en gemeenplaatsen op radio of tv 
kan men toch niet tot de top-verworvenheden 
van het socialisme of van het politieke ambacht 
rekenen? Is alles in dit opzicht geoorloofd? Moet 
een serieuze democratische politieke partij zich 
wel verlaten op de mechanismen van commer- 

72 ciële beïnvloeding en manipulatie? Moet er op 
zijn minst geen balans nagestreefd worden nis
sen deugdelijke openbare meningsvorming en 
verantwoording en marketing-logica?

Bij mij is er op dit punt iets geknapt toen de 
PvdA in de woestijnjaren van de oppositie in zee 
meende te moeten gaan met het Britse reclame- 
concern Saatchi & Saatchi, destijds het reclame
bureau van Margaret Thatcher en berucht om 
zijn snoeiharde aanvallen op de Labour Party.
Het zal wel intellectueel-wereldvreemd klinken,

maar ik zou graag de houding van ‘ach, dat zijn 
nu eenmaal campagnes’ op dit soort punten wil
len doorbreken, zeker daar waar campagnes van
daag de dag, in termen van geld, menskracht en 
partijleiderschap, feitelijk (en helaas) de kernac
tiviteit van het partijleven zijn geworden. Ik zou 
de bijna reserveloze wijze waarop politieke par
tijen als een Mephisto hun ziel verkopen aan 
tweede-hands autoverkopers, reclamebureaus en 
marketingtechnieken graag eens bediscussieerd 
zien.

Overigens is het interessant om Van Praag bij 
het punt van de campagnefinanciering door het 
bedrijfsleven opeens zelf in de rol te zien van de 
intellectueel/commentatordie zich zorgen 
maakt over niveau en ontwikkeling van verkie
zingscampagnes. Hij bedrijft dan opeens zelf in
tellectuele campagnepaniek!

Verkiezingscampagnes het verantwoordings- 
feest der democratie? Vergeet het maar. Neder
landse partijen wisten in heden en verleden de 
eigen boodschap te versimpelen, eigen falen te 
verdoezelen en de kiezer nietszeggende keuzen 
voort te zetten, aldus Van Praag.

‘Vroeger was het allemaal beter met die ver
kiezingscampagnes’, zo zou de stilzwijgende 
vooronderstelling van mijn bijdrage over de mo
derne campagnevoering zijn. Van Praag verwijst 
dan naar de polarisatiejaren van het eerste kabi
net Den Uyl, beginjaren zeventig, als vermeende 
hoogtijdagen van scherpe campagnes, als zou dat 
mijn referentiepunt zijn, zoals dat voor zovelen 
van de baby-boomgeneratie geldt. Het geval wil 
nu dat ik niet tot die generatie behoor. Ten tij de 
van het kabinet Den Uyl liep ik met een veel te 
zware schooltas gepukkeld in de brugklas van 
een middelbare school rond! Ikheb dan ook be
wust in mijn verhaal niet nostalgisch verwezen 
naar vroeger tijden, maar campagnes as such on
der de loep willen nemen. En dat had ik in de tijd 
van Romme en Drees net zo goed willen doen als 
nu.

Wel is het zo — en Van Praag heeft dat als 
geen ander (op zijn co-auteur Kees Brants van 
hun verkiezingscampagne-studies na dan) ge-
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De superburger bestaat niet
P H IL IP  VAN PRAAG

analyseerd — dat campagnes tegenwoordig een 
veel dominantere plaats in partijen hebben inge
nomen. Dit als gevolg van de enorm toegenomen 
electorale onzekerheid (de opmars van de zwe
vende kiezer), veranderingen in het medialand
schap (de opkomst van de zwevende media) en 
door de transformatie van politieke partijen, van 
programmatische ledenpartij en naar pseudo- 
professionele campagnepartijen, waarbij ook 
nog eens sprake is van het wegvallen van 
scherpe, ideologische verschillen.

Dit heeft, ieder op zijn beurt, de rol en beteke
nis van verkiezingscampagnes vergroot. Tot 
overdreven hoogtes. Er is naar mijn smaak 
sprake van een veel te grote campagne-fixatie. In 
plaats van electorale onzekerheid te bestrijden 
met programmatische en personele 
(bestuurs)kwaliteit, en niet met proefballonnen, 
campagne-ideetjes en dure spotjes, bestaat er te 
veel het merkwaardige idee dat je met campag
nes alles achteraf nog zou kunnen goedmaken of 
compenseren. In plaats van het ontwikkelen van 
een goed eigen programmatisch verhaal, steu
nend op regeerervaringen én maatschappelijk 
veldwerk, richt men zich al gauw op kunstma
tige issues, zoals die uit focusgroepen naar voren 
komen. Dat zo’n post-paars post-saneringsver- 
haal ervoor de Nederlandse sociaal-democratie 
niet echt duidelijk ligt, kan de wb  s , inclusief mij
zelf, zich overigens ook zeker aanrekenen. De 
schijnbewegingen die op de Derde Weg zijn ge
maakt zijn ambivalent, half-zacht en te weinig 
beklijvend geweest.

Overigens, de actuele politieke situatie in 
Nederland — de populistisch-xenofobe revolte 
van de Fortunisten — heeft mijn denken over 
verkiezingscampagnes wel weer wat op een an
der been gezet. In de campagne tegen Fortuyn 
ben ik geneigd om alle middelen geoorloofd te 
vinden: als vader Zorreguieta een reclamebureau 
zou hebben...

Op een belangrijk punt zijn Cuperus en ik het 
duidelijk eens: het is onwenselijk dat partijen in 
een financiële wedloop terecht komen om steeds 
duurdere campagnes te voeren. De vraag is ech
ter of het voorstel van PvdA-voorzitter Koole om 
financiële steun van het bedrijfsleven aan par
tijen te verbieden de juiste oplossing is. De 
schandalen in het buitenland hebben juist te ma
ken met het feit dat partijen vaak een onbe
dwingbare behoefte hebben wettelijke regelin
gen te ontduiken. Zolang partij en er niet van 
overtuigd zijn dat het een heilloze weg is de cam- 
pagne-uitgaven steeds verder op te drijven, zul
len wettelijlce regelingen weinig helpen. De 
PvdA heeft op dit punt een speciale verantwoor
delijkheid, de partij is als eerste haar uitgaven 
drastisch gaan verhogen, zowel in 19 94 als in 
1998 heeft de partij met ruim 3 miljoen gulden 
verreweg het meest uitgegeven. De partij zou op 
dit punt geloofwaardiger zijn als men eenzijdig 
zou beloven de campagne-uitgaven niet verder 
op te voeren en het initiatief zou nemen om met 
andere partijen tot afspraken te komen.

Cruciale punt blijft toch de vraag of verkiezin
gen ‘het verantwoordingsfeest der democratie’ 
zijn of ooit zijn geweest. Ik gun Cuperus zijn 
mooie herinneringen als brugklasser aan het ka
binet Den Uyl, maar men behoeft niet tot de ba
byboom generatie te behoren om met een zeker 
nostalgie of idealistisch beeld naar het verleden 
te kijken. Als Cuperus in zijn reactie spreekt van 
‘het verregaand capimleren voor moderne mar- 73
keting- en reclametechnieken’ en de retorische 
vraag stelt of in dit opzicht alles geoorloofd is, 
kan ik dat toch niet anders lezen dan dat er in 
zijn perceptie de laatste jaren veel ten slechte is 
veranderd.

Ik heb daar grote twijfels over.Verkiezings
campagnes kenmerken zich van oudsher door 
een zeker gebrek aan inhoud; verkiezingen zijn 
nooit het verantwoordingsfeest der democratie 
geweest. De democratische theorie verwacht van
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de burger in het stemhokje cognitieve capacitei
ten en een politieke interesse die hij niet bezit en 
ook niet wil bezitten. De ‘supercitizen'van de 
theoretici, die op basis van grote kennis een wel
overwogen keuze maakt voor een partij of een 
politicus bestaat simpelweg niet.

Politici en politieke partijen weten dit al lang 
en hebben hun boodschap altijd sterk versim
peld en afgestemd op matig in politiek geïnteres
seerde kiezers. Ze doen dat nu met behulp van 
focusgroepen en marketing technieken, vroeger 
met al dan niet artistiek verantwoorde verkie
zingsaffiches. Geen enkele partij heeft echter

ooit vrijwillig verantwoording afgelegd over 
mislukt of omstreden beleid. Daarvoor zijn onaf
hankelijke media en journalisten nodig. Alhoe
wel het soms ergerlijk was om de laatste maan
den te zien hoe de media zich op Fortuyn hebben 
gestort, durf ik  de stelling nog wel aan dat de me
dia grosso modo beter functioneren dan in de 
jaren vijftig en in vergelijking met de media in 
veel andere democratische landen niet slecht af
steken.

Ook op dit punt is er niet zoveel reden voor 
‘gesomber’ van intellectueel Nederland.
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Ongeregelde orde

Gedogen en de omgang met 
wilde praktijken

Kan er nog worden gedoogd? 
Weerbarstige sociale fenomenen 
worden in Nederland veelal niet met 
harde hand of moralistische preek 

benaderd, maar via een informele 
<omgangsregeling>: het gedogen. 
Onder invloed van de verzakelijkte 

cultuur, maar vooral ook de rampen 
in Enschede en Volendam, staat 
de waarde van het gedogen als 

middel tot rechtshandhavingtegen- 
woordigter discussie.
In deze bundel worden de mogelijk
heden en onmogelijkheden van 

het gedogen als ‘omgang met 
wildheid’ vooreen aantal terreinen 
van het maatschappelijk leven 
kritisch onderzochten belicht.
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Of doen we het sam en  ?
‘Doen we het ieder voor zich, of doen we het sa
men?’ is een van de standaard retorische vragen 
van Ad Melkert, als hij een spreekgestoelte be
klimt. De impliciete boodschap voor het luiste
rend gehoor is duidelijk: wij doen het natuurlijk 
samen. Maar wat doen wij dan samen en wie zijn 
die ‘wij’ in dit verband precies?

Ik hoop altijd dat Melkert doelt op alle bur
gers en legale inwoners van Nederland en dat hij 
een heleboel dingen voor ogen heeft die wij sa
men behoren te doen. Samen zorgen voor onze 
publieke goederen (water, elektriciteit, openbaar 
vervoer) en deze niet te grabbel gooien op een 
markt van vraag en aanbod. Samen een basisver
zekering ziektekosten invoeren en een eind ma
ken aan de onhandige en moreel onjuiste twee
deling tussen ziekenfonds en particuliere verze
kering die wij nu hebben. Samen wonen in 
heterogene wijken: rijk en arm, allochtoon en 
autochtoon. Samen naar de kindercrèche: rijk en 
arm, allochtoon en autochtoon. Samen naar een 
openbare buurtschool, of desnoods, samen naar 
het bijzonder onderwijs: rijken arm, autochtoon 
en allochtoon.

Die hoop heb ik, maar ik hoor en zie zelden 
PvdA-plannen die dat samen doen een beetje 
dichterbij zouden kunnen brengen. Met die eer
ste twee idealen gaat het nog wel: samen doen 
met publieke goederen en samen in een basis
verzekering ziektekosten, daar lijkt de partij wel 
aan te willen werken. We moeten natuurlijk 
onze zegeningen tellen en blij zijn dat de tijd van 
ongeremde privatisering voorbij is, maar ander
zijds, dit zijn dingen die zo langzamerhand ie
dereen samen wil doen. Uitgerekend Pim For- 
tuyn is fel tegen het privatiseren van nutsbedrij
ven en zelfs de vvd  is inmiddels bekeerd tot de 
basisverzekering ziektekosten. Van dat samen 
wonen, werken en liefhebben (om nog eens een

slogan uit een vorige campagne van stal te halen) 
zie ik in de PvdA-plannen veel minder terug. De 
crèche mag particulier zijn en speciaal bedoeld 
voor kinderen van vermogende ouders, of werk- 
gerelateerd met vaak een soortgelijk effect. De 
school mag bijzonder zijn, een eigen toelatings
beleid voeren en lelieblank blijven. De wijk mag 
een villawijk zijn of een Turkse (Marokkaanse, 
Somalische) enclave in een grote stad. Jan Marij- 
nissen heeft met de PvdA nooit kunnen praten 
over een spreidingsbeleid, zo legde hij onlangs 
uit aan Felix Rottenberg in een mooi televisie- 
interview.

De PvdA lijkt het helemaal niet samen te wil
len doen. De PvdA vindt het makkelijker om 
extra geld te besteden aan voorschoolse opvang 
voor kansarme kinderen dan om die kansarme 
kinderen met kansrijke kinderen te laten spelen 
en leren. De PvdA vindt het makkelijker te bena
drukken dat ouders in dit land het recht hebben 
een school voor hun kinderen te kiezen dan om 
samen met andere paarse partijen werk te gaan 
maken van inperking van de vrijheid van het bij
zonder onderwijs. Ik zie de PvdA niet met Marij- 
nissen praten over busvervoer voor allochtone 
kinderen naar witte scholen in een ander deel 
van de stad. De PvdA vindt keuzevrijheid in 
de woonomgeving een makkelijker ideaal dan 
sociale cohesie in wijken. 3

Doen we het ieder voor zich, met een afkoop
som voor kansarme groepen, of doen we het echt 
samen?

M A R G O  T R A P P E N B U R G

RedacteurS&D
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Districtenstelsel vergroot 
parlementaire middelmaat
Het hete hangijzer volgens Ronald van Raak

‘Die pronkkamer van Nederlandse middelmatig
heden, dat muzeum van misdadige nietigheid’, 
zo typeerde Multatuli in 1862 de Tweede Kamer. 
Dat de Nederlanders zo slecht vertegenwoordigd 
werden was volgens de schrijver grotendeels de 
schuld van Thorbecke, de vormgever van de 
grondwet van 1848: ‘Zielkunde, kennis van ’t 
Volk, was den uitgedroogden wettenfabrikant 
een gesloten boek’.1 Kamerleden werden na 1848 
rechtstreeks gekozen via districten, totdat met 
het algemeen kiesrecht in 1917 de evenredige 
vertegenwoordiging werd ingevoerd.

Naü66 en cda gaan nu ook binnen de PvdA 
steeds meer stemmen op voor invoering van 
kiesdistricten. Partijvoorzitter Ruud Koole sprak 
zich eind december uit voor een (gemengd) 
districtenstelsel. Een deel van de Kamer, zo wil 
hij, moet in de toekomst rechtstreeks, een deel 
per district worden gekozen. Op deze manier 
hoopt hij de politiek dichter bij de burgers te 
brengen. Doordat ook Leefbaar Nederland voor- 

4 stander is van een districtenstelsel is na de 
verkiezingen van 15 mei waarschijnlijk een 
Kamermeerderheid voor dit systeem. Met 
Multatuli moeten we vrezen dat districten de 
parlementaire middelmatigheid nog zullen 
vergroten.

Over de auteur Ronald uan Raak is historicus aan de 
UuA en medewerker uan het Wetenschappelijk Bureau 
uan de sp

Noten Zie p a g in a /

EEN STEEDS WEER OPLAAIENDE DISCUSSIE

De discussie over districten steekt, als een dom
pelaar, steeds opnieuw de kop op in de Neder
landse parlementaire geschiedenis. De redenen 
waarom dit debat werd gevoerd waren zeer di
vers, zo toont een artikel van de historicus Jasper 
Loots dat eind 2000 verscheen in Openbaar 
Bestuur.2 Na 1917 waren het in eerste instantie 
vooral de liberalen die pleitten voor herinvoe
ring van een districtenstelsel. Dit had vooral 
electorale redenen. De traditioneel wat minder 
strak georganiseerde liberalen (met name van de 
Vrijzinnig Democratische Bond) zagen hun par
lementaire positie bedreigt door de beter georga
niseerde massapartijen van antirevolutionairen 
(a rp), katholieken (r k sp) en socialisten (sdap). 
Sommigen van hen hoopten middels kieswet- 
herziening het verloren terrein te herwinnen. 
Tijdens de crisis van de jaren '30 waren het weer 
andere stemmen die riepen om een districten
stelsel, nu als antwoord op het tanende vertrou
wen in de daadkracht van de parlementaire de
mocratie. Minister-president Colijn pleitte bij
voorbeeld in 19 3 s voor districten als een middel 
tot krachtige parlementaire kabinetten.

De idee van districten als middel tot politieke 
vernieuwing kwam voor het eerst duidelijk naar 
voren tegen het einde van de Tweede Wereld
oorlog, zo vertelt Loots. In 1944 ontbrandde in de 
illegale pers een discussie over de invoering van 
kiesdistricten, als onderdeel van een bredere dis-
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cussie over politieke hervorming. Met het uit
blijven van de politieke ‘doorbraak’ na 1945 en 
het herstel van de vooroorlogse situatie ver
stomde echter ook deze discussie.

In dejaren ’6o werd het districtenstelsel op
nieuw onderwerp van debat, nu als pijl op de 
democratiseringsboog van d 6 6. Sindsdien heeft 
een keur aan onderzoekscommissies, onder lei
ding van onder meer Cals, Donner, Biesheuvel en 
Deetman, zich het hoofd gebogen over de invoe
ring van kiesdistricten. In aanloop naar de ver
kiezingen van 15 mei wordt dit negentiende- 
eeuwse middel nog maar eens uit de kast ge
haald: de huidige discussie over districten wordt 
vooral ingegeven door de wens de politiek 'dich
ter bij de burgers’ te brengen. De invoering van 
kiesdistricten, zo hopen voorstanders, zal het 
parlementaire debat verlevendigen en de band 
tussen kiezers en gekozenen verstevigen. Helaas 
zal eerder het tegendeel het geval zijn: een 
districtenstelsel draagt het gevaar in zich van 
kleurloze volksvertegenwoordigers, die gebukt 
gaan onder de knellende band met het thuis- 
district.

KLEURLOOS EN KNELLEND

De verkiezingen in de tweede helft van de negen
tiende eeuw— die plaatsvonden middels distric
ten— waren allesbehalve een levendige politieke 
aangelegenheid. Dit beeld komt in ieder geval 
naar voren in de roman Zóó wordt men lid van de 
Tweede Kamer (18 7 o), waarin de gang van zaken 
rondom de verkiezingen aan de kaak wordt ge
steld.3 Deze politieke satire gunt ons een fictieve 
kijk op de strijd tussen twee politieke verenigin
gen in twee kleine stadjes, de ‘eensgezinden’ en 
de ‘welgezinden’. De partijen beroepen zich op 
onderling uitwisselbare beginselen. Niet zozeer 
de inhoud, maar vooral de vorm van politiek is 
van belang, en deze is ook nog eens hetzelfde. De 
schrijver laat op spottende wijze zien hoe de 
jonge werkloze advocaat Frits Molmer kandidaat 
wordt voor de eensgezinden, in de hoop als lid 
van de Tweede Kamer de liefde te kunnen win
nen van de dochter van een schatrijke bierbrou

wer. Een probleem is echter dat deze onderne
mer voorzitter is van de vereniging van de wel
gezinden. De politiek onervaren Frits twijfelt of 
het daarom wel een goed idee is voor de eensge
zinden mee te dingen. Als hij daarop te rade gaat 
bij een vriend, verzekert deze hem dat de welge
zinden hiertegen geen enkel bezwaar zullen heb
ben, zolang hij zich in zijn uitspraken maar be
perkt tot nietszeggende algemeenheden.

Juist de evenredige vertegenwoordiging biedt 
de mogelijkheid van een kleurrijk parlement, 
waarin veel mensen hun stem terughoren. Dit 
was ook een reden waarom het districtenstelsel 
in 1917 — met nagenoeg algehele instemming— 
op de schop werd genomen. Zoals Zóó wordt men 
lid van de Tweede Kamer toont, lieten de partij en in 
de verschillende districten zich destijds moeilijk 
onderscheiden. Om een meerderheid in een 
district te verwerven stelden partijen vaak kleur
loze kandidaten (zoals onze jonge Frits), waaraan 
niemand aanstoot kon nemen. Of steunden zij al 
even kleurloze kandidaten van andere partijen, 
om de keuze van uitgesproken tegenstanders te 
voorkomen.

Bovendien is het maar zeer de vraag of in 
districten de band tussen kiezers en gekozenen 
steviger is. Een district kan slechts een beperkt 
aantal kandidaten afvaardigen, waardoor veel 
stemmen verloren gaan. Zeker bij een duidelijke 
meerderheid voor een bepaalde kandidaat zal de 
animo om te gaan stemmen afnemen en de op
komst nog verder dalen. Minder partijen zullen 
in de Kamer vertegenwoordigd zijn (of met veel 
minder leden), waardoor minder kiezers hun 
stem in het parlement terughoren. Een minder 
pluriform parlement leidt tot minder oppositie, 5
of in ieder geval tot een minder kleurrijke oppo
sitie, waardoor het debat verder vervlakt en de 
betrokkenheid met de Haagse politiek verder zal 
afnemen.

Daarbij komt dat in een districtenstelsel, 
meer nog dan nu, de persoon van de politicus be- 
langrijker is dan zijn boodschap. Dit kan aanlei
ding zijn voor discussie, maar dan toch zelden 
politiek-inhoudelijk. Ten slotte worden politici 
in een districtenstelsel steeds meerbelangenbe-
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hartigers voor hun eigen regio. In beide gevallen 
zal de nauwe band met het district Kamerleden 
knellen. Voor lokale en regionale problemen 
hebben we de gemeenteraad en de Provinciale 
Staten. Kamerleden hebben een andere taak: zij 
moeten de belangen van verschillende groepen 
en regio’s afwegen. Voorkomen moet worden dat 
Kamerleden discussies in de regio nog eens over
doen, of op beschamende wijze hun herverkie
zing moeten veiligstellen door, zoals de ‘back- 
benchers’ in het Britse Lagerhuis, zo nu en dan 
plichtmatig iets te roepen in het belang van het 
thuisdistrict.

De keuze van cda en Leefbaar Nederland voor 
een districtenstelsel kan niet geheel los worden 
gezien van opportunistische overwegingen: 
beide partijen mogen in geval van regionale ver
tegenwoordiging waarschijnlijk rekenen op 
electoraal voordeel. Het meest oprecht in haar 
keuze is in dit verband d 6 6 , voor wie districten 
wel eens veel minder gunstig konden uitvallen. 
Opmerkelijk is wel dat deze partij in de loop der 
jaren veel water bij de wijn heeft gedaan.4 In het 
eerste partij programma geloofde d 6 6 democra
tisering van de Nederlandse politiek mogelijk te 
maken door invoering van vijftig of vijfenzeven
tig districten, met ieder twee of drie afgevaardig
den. In deze vorm zullen de districten de ge
noemde kleurloze kandidaten voortbrengen, die 
zich beklemd weten tussen de algemene taak van 
het Kamerlid en de specifieke belangen van het 
thuisdistrict. Mede om dit probleem te onder
vangen kiezen de democraten tegenwoordig 
voor een stelsel van tien tot vijftien districten, 
die ieder tien of vijftien parlementariërs moeten 

6 leveren. Onduidelijk is in dergelijke grote
districten— die ongeveer een provincie zullen 
omvatten— hoeveel dichter Kamerleden bij hun 
kiezers komen te staan. Het gemengde stelsel dat 
Ruud Koole voorstelt, waarbij Kamerleden deels 
via districten en deels evenredig worden geko
zen, is nog een grotere stap weg van regionale 
vertegenwoordiging en zal de Kamerleden even
min meer herkenbaar maken.

ANDERE POLITICI

Het is weinig zinvol om het Kamerwerk te willen 
vernieuwen door verandering van het kies
systeem. Voor meer en beter politiek debat is 
toch vooral de durf en kwaliteit van politici van 
belang en minder de wijze waarop zij worden ge
kozen. Ook Ruud Koole weet dat gebrek aan dis
cussie de dood in de pot is voor de politiek, ge
tuige zijn onderzoek naar het ontstaan van de 
moderne ‘kaderpartij en’.5 De PvdA zou in dit ver
band een voorbeeld moeten nemen aan Willem 
Drees, die zich als minister het recht voorbehield 
buiten regering en parlement— in de woorden 
van H. Daalder— ‘als socialistisch partijlid vrij
uit te spreken’.5 Drees beklemtoonde in dit ver
band de gescheiden verantwoordelijkheid van 
regering en parlement: van coalitiedwang en To
rentjesoverleg zou hij niet willen weten.

Meer parlementair debat vraagt niet alleen 
Kamerleden die zich durven uitspreken, maar 
ook een andere omgang van politici met elkaar. 
Een dergelijke cultuurverandering komt niet tot 
stand onder de ‘dwingende kracht’ van een 
districtenstelsel, zoals Thom de Graaf onlangs 
beweerde.7 Voor zover het politieke debat door 
formele veranderingen kan worden bevorderd 
zal dit niet gebeuren door een andere wijze van 
kiezen, maar door betere voorwaarden voor 
onderzoek en discussie. Zo zou de minderheids- 
interpellatie formeel kunnen worden vastgelegd. 
Naar Duits voorbeeld kan ook een minderheids- 
enquête worden ingevoerd, bijvoorbeeld door 
een kwart van de Kamerleden.8 Naar Zweeds 
voorbeeld behoort ook het instellen van een 
onderzoekscommissie door een kamerminder- 
heid— waarin naast kamerleden ook externe 
deskundigen kunnen plaatsnemen— tot de mo
gelijkheden. Een verzekering voor succes zijn 
dergelijke formele maatregelen echter niet. 
Doordat een meerderheid van de kamerleden 
zich gebonden acht aan de regering zijn contro
lemiddelen van de Kamer in de praktijk vaak niet 
effectief. Debat is slechts mogelijk door met el
kaar te debatteren. Een individueel kamerlid kan 
de regering in principe slechts vragen stellen. Hij
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kan ook het initiatief nemen tot een interpella
tie, maar moet hiertoe wel toestemming krijgen 
van de Kamer. Opmerkelijk genoeg hebben d 6 6 
en PvdA, die zich nu zo beklagen over het gebrek 
aan politieke discussie, de afgelopen regeerperi
ode toegezien hoe de voorwaarden voor debat in 
het parlement zijn uitgehold. Zo is het ‘gewoon
terecht' om een verzoek tot interpellatie of 
spoeddebat in principe altijd te steunen verdwe
nen. Het parlementaire debat verliest ook aan ge
loofwaardigheid als de Tweede Kamer het toe
staat dat vragen onvoldoende worden beant
woord (de zogenaamde ‘kluitjes-in-het-riet’) en 
moties niet door de regering worden uitgevoerd.

Districten zullen niet voorkomen dat het par
lement ook in de toekomst een pronkkamer is 
van Nederlandse middelmatigheden. Zij zullen 
de verkiezing van kleurrijke Kamerleden moge
lijk nog moeilijker maken, zo ervoer in de negen
tiende eeuw ook Multatuli. Deze polemist stelde 
zich injaren 1860 tot drie maal toe vergeefs kan

didaat voor de Tweede Kamer: ‘Ik betwyfel zeer 
of ik in enig distrikt zal kunnen konkurreren 
met de ‘byzondere persoonlyke geachtheid’ van 
deze of gene onbekende grootheid, vooral ook 
omdat ik niet beloof de ‘belangen van het 
distrikt’ voortestaan, zoals velen dat beloven uit 
overmaat van naïveteit of van onbeschaamdheid, 
doch zekerlyk niet uit eergevoel of plichtbesef, 
evenmin als van welbegrepen belangstelling in 
de publieke zaak welke niet gebaat wordt door ’t 
behartigen van allerlei privaat-belangen die el
kaar kruisen, in de weg staan en vernietigen.’9 
De door Multatuli geconstateerde parlementaire 
middelmatigheid is van alle tijden, evenals de 
roep om hervorming van het kiesstelsel. Distric
ten zullen niet leiden tot een ldeurrijker parle
mentair debat. Daartoe helpen alleen andere po
litici.

Noten

1 In zijn Ideeën, resp. Idee 316 en 
451. Voor de politieke ideeën en 
activiteiten van Multatuli, vgl.
R. van Raak, In naam van her vol- 4
maakte. Conservatisme in Neder
land in de negentiende eeuw, Am
sterdam 2001, pp 149-157.

2 Vgl. J. Loots, Naar een gedecen
traliseerd stelsel van evenredige ver
tegenwoordiging, Openbaar Be
stuur 10 (2000) XII, pp. 13-15. De 5 
historicus Loots bereidt een dis
sertatie voor over de discussies 
rondom de evenredige ver
tegenwoordiging in Nederland 6 
tussen 1865 en 1973.

3 H. van Meerbeeke, Zóó wordt
men lid van de Tweede Kamer. Een 7

Hollandsche verkiezingsroman, 
Amsterdam 1870 (pseudoniem 
van M.W. van der Aa, redacteur 8 
en latere eigenaar van het dag
blad De Tijd).
Zie hiervoor het ook voor de ko
mende verkiezingen weer actu
ele boek van J.W. Duyvendak,
Waar blijft de politiek? Essays over 9
paarse politiek, maatschappelijk 
middenveld en sociale cohesie, Am
sterdam 1997, pp 33-34- 
R. Koole, De opkomst van de mo
derne kaderpartij. Veranderende 
partijorganisatie in Nederland, 
1960-1990, Utrecht 1992.
H. Daalder, Het socialisme van 
Willem Drees. Drees-lezing 2000, 
Amsterdam 2000, p. 11.
Politiek moet a f van rituelen als het

Torentjes-overleg, de Volkskrant 
6-1-2002.
Bij de grondwetsherziening van 
1983 werd nog een amende- 
ment-Faber over de minder- 
heidsenquête in tweede lezing 
door de Eerste Kamer verwor
pen.
Aan het volk van Nederland 
(1862), Idee 290. Multatuli nam 
deel aan de verkiezingen in 
18 6 o (in het district Tiel), in 
1862 (in alle districten) en in 
1864. Datjaar richtte hij zelfs 
een eigen ‘vlees-party’ op, die 
zich moest inzetten voor de ver
betering van de voeding en 
huisvesting van armen.
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Pim Fortuyn: de eerste 
politieke postmodernist
Fortyn werpt zich graag op als verdediger van de 
waarden van vrijheid en moderniteit. Maar bij na
dere beschouwing maakt hij daarvan weinig waar.
Als er al een typering op hem past, dan is het die van 
de eerste echte postmodernist in de Nederlandse 
politiek. Ideologieën doen er niet meertoe. Je pikt 
de basisdemocratie van radicaal links, het recht op 
publieke voorzieningen van de sociaal-democratie, 
normen en waarden van de christen-democratie, 
lastenverlichting en een streng WAO-beleid van libe
raal rechts, en de haattegen de verzorgingsstaat, 
het feminisme en vreemdelingen van het neoconser- 
vatisme. Dat het niet samen gaat, maakt allemaal 
niet uit. Op de ene pagina kan je beweren dat de 
landmacht en de luchtmacht afgeschaft moeten 
worden, op de andere pagina dat de militaire dienst
plicht weer ingevoerd moet worden. Elke waarheid is 
er één volgens Pim Fortuyn, hoezo coherentie?

Fortuyn is ook postmodernist omdat hij vorm en 
inhoud gelijkstelt. Zijn verschijning, kleding en 
houding zijn netzo belangrijk als zijn ideeën. Hij 
speelt met rollen en identiteiten. Hij is tegelijker
tijd Pietje Bel en kasteelheer met butler en chauf
feur. Verhaalt publiekelijk over zijn homo- erotische 
avonturen en werpt zich net zo m akkelijk op als 
verdediger van de weduwen van havenarbeiders.

8 Pleit voor herstel van de nationale traditie en wil 
breken met elke internationale oriëntatie.

Stijl kent bij Fortuyn geen regels. In zijn de- 
puinhopen-van-paars-boek worden persoonlijke 
bekentenissen, semi-wetenschappelijke analyses, 
individuele ervaringen, journalistieke reportages 
en statistische redeneringen ogenschijnlijk zonder 
problemen door elkaar geklutst. Vraag Fortuyn niet 
naar de feiten, die liggen overal (en dus nergens).

Sociaal-democraten leken in hun reactie in eer
ste instantie t e r u g  te  vallen op de theorie van het

valse bewustzijn: ‘Als we de mensen nu maargoed 
vertellen wat hun werkelijke belangen zijn, dan 
komt het wel goed’. Maar dat argument is van de 
baan sinds ook mensen met lage inkomens en zelfs 
allochtonen redenen aandragen om op Fortuyn te 
stemmen.

Negeren helpt ook niet; het creëren van een cor
don san itaire  speelt Fortuyn alleen maar in de kaart. 
Niet voor niets wil Fortuyn niet met anderen in de
bat. Zolang hij de indruk kan wekken geen deel uit 
te maken van het politieke toneel en ‘outsider’ is, 
wordt hij aantrekkelijkervoor het electoraat. Maar 
naarmate de lijst Fortuyn gedwongen wordt een 
normalere politieke partij te zijn, met een pro
gramma, een lijsten mensen die met elkaar een 
aantal essentiële ideeën delen, lukt dat minder. Hij 
kan dan niet anders dan de regels van het spel vol
gen en laten zien dat beeld en inhoud met elkaar in 
overeenstemming behoren te zijn en dat ideeën 
consistent moeten zijn.

De PvdA doet er dan ook verstandig aan zelf 
vooral consistent te blijven door de aandacht te 
vestigen op klassieke sociaal-democratische the
ma’s, zoals werkgelegenheid voor iedereen, inko- 
menssolidariteit, zorg op maat en onderwijs als in
vestering in de samenleving. In de publieke opinie 
wordt de partij teveel geassocieerd met macht en 
bestuur, en met problemen in plaats van oplossin
gen. De PvdA moet de uitdaging opnemen te tonen 
dat het een ideeënpartij is, die concrete oplossin
gen biedt die zich onderscheiden van anderen, ook 
op terreinen als zorg en onderwijs.

Maar dat is niet alleen een uitdaging voor de 
PvdA. Ook andere partijen mogen zich dat aantrek
ken, het cda voorop. Het geflirt van Balkenende 
met Fortuyn maakt het cda niet geloofwaardiger 
als partij van gemeenschapswaarden, menselijke 
waardigheid en soevereiniteit in eigen kring. Het 
maakt bovendien de succesvolle investering die het 
cda gepleegd heeft, met name via publicaties van 
het Wetenschappelijk Instituut, om zichzelfinhou- 
delijk te hervinden, ongeloofwaardig. Het cda zal
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dus moeten kiezen: voorde traditie van gemeen- 
schapswaarden en christelijk-sociaal denken waar 
Balkenende zo in thuis is, ofvoor het individualisti
sche, minimalistische en gefragmenteerde mens
beeld van Fortuyn.

Zo leidt de postmoderne benaderingvan For
tuyn tot de terugkeer van de moderne ideologische 
politiek. Partijen kunnen zich nergens meer achter 
verschuilen. De politiek wordt gedwongen terugte 
keren naar de kern van haar bestaan.

JET B U S S E M A K E R

Lid uan de Tweede Kam er voor de PudA en uerbonden 
aan de afdeling politicologie van de Vrije Universiteit 
Amsterdam

De ondergang uan 
Het Kapitaal
Met lange passen spoed ik me langs de Amster
damse grachten naarde Oudezijds. Zwermen 
spreeuwen doorklieven de lentelucht. VoorThe 
Grand staat Wim Derksen te praten met een lid van 
het Kabinet Online. Te laat! FHij staat na te praten. 
Flet door hem voorgezeten Infodrome debat ‘De 
Nieuwe Kleren van de Keizer’, waarin de politieke 
partijen zich zouden uiten over ‘de informatie
samenleving’ is al afgelopen. Binnen beland ik 
tussen een menigte vlotte babbelaars. Flet debat 
zelfwas wat mat, zegt men. Ik heb dus niet veel ge
mist en het bier vloeit nog rijkelijk. Voorde PvdA 
voerde Dick Benschop het woord. Ik weet niet meer 
of ook hij ‘mat’ werd bevonden. Maar als hij dat 
was, dan weet ik waarom.

Net als ik had hij het gehoord! De droom, 
ook de Infodrome, is bijna uit. Technologie, ook 
informatietechnologie, is slechts een middel.
Een middel dat de aanstaande ondergangvan 
het kapitalistisch wereldsysteem niet kan afwen
den. Flet einde van de accumulatie is nabij en 
dus van het kapitalisme. Laat dat systeem dus 
maar lo s...

Dit hebben ‘Dick en ik’ net gehoord van 
Immanuel Wallerstein.

Terugslenterend richting Artis hoor ik een ernstig 
kijkende jongen tegen een meisje zeggen: ‘Ach ja 
die dingen van Descartes, die ...’. De rest gaat verlo
ren in het gedruis van de stad en het gekwetter van 
de zwermen spreeuwen. Een gevoel van geluk door
stroomt mij, gevoed door bier, lentelucht, de Am
sterdamse straten, de liefdevoorde filosofie die de 
harten blijkbaar beroert en de wetenschap dat de 
macht van het kapitaal bijna gebroken is. Om mijn 
auto te bereiken kom ik weer langs ‘De Burcht’ , het 
eertijds trotse hoofd kwartiervan de Algemene Dia
mantbewerkers Bond. Daar had het plaatsgevon
den: het symposium met Immanuel Wallerstein.

Flet was een genoegen Wallerstein te zien. Bijna 
net zo’n groot genoegen als mijn ontmoeting vorig 
jaar metjimmy Carl Black —  de drummer van The 
M others ofln uen tion  —  in Vlissingen. Want net zoals 
ik de Mothers b lijf  beluisteren, b lijf ik Wallerstein 
herlezen. Wat is de overeenkomst tussen Frank 
Zappa’s drummer en Wallerstein? Beide zijn Ameri
kaans en gebruiken heel veel noten. Droog en taai? 
Welnee! De hele geschiedenis van het kapitalistisch 
wereldsysteem trekt, volgens een vaste aanpak, 
aan je voorbij. Nooit wordt de vrede van Cateau- 
Cambresis dezelfde als je The Modern World System 
gelezen hebt.

Problematisch is het alleen als historisch socio
logen als Wallerstein zich over de toekomst uitspre
ken (Zie eerder in dit blad: I. Wallerstein, De wereld 
die ons te wachten staat in 3 2  stellingen  en Willem 
Minderhout De wereld uan Im m anuel W allerstein in 
s & d 7/8,1999). Flij meende driezaken met zeker
heid te kunnen voorspellen. Voor de eu is het erop 
of eronder. Flet is cruciaal dat de Europese conven
tie erin slaagt Europa structuuren legitimiteitte 
geven. De uitbreiding maakt dit een uiterst com- 9 
plex traject, maar de uitkomst van de Conventie zal 
bepalen of Europa, naast en tegenover Amerika een 
eigen geopolitieke rol kan opeisen.

Tweede observatie: Argentinië is slechts het eer
ste voorbeeld van nationale desintegratie, Indo
nesië zal dra volgen en dan ...

Dit alles zou nog wel binnen het raamwerk van 
de wereldsysteemtheorie kunnen vallen, maar er
aan voorafging zijn profetie dat de vs dit jaar Irak 
zullen aanvallen, omdat de belangen van de havi-
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ken en de spin doctors van Bush samenvallen. Niet 
onmogelijk, maar ik begon mij nutochafte vragen 
waarom Bart Tromp Wallerstein veel hoger inschat 
dan Noam Chomsky, de linkse G.B.J. Hiltermann.

Desalniettemin allemaal aardige onderwerpen, 
die echter in het niet vallen bij Wallerstein’s obser
vatie dat binnenkort het kapitalisme niet meer in 
staat zal zijn om kapitaal te accumuleren en dus zal 
ophouden kapitalisme te zijn.

Daar zaten we dan, vrienden en medewerkers 
van de Wiardi Beekman Stichting. Zou het echt 
binnenkort overzijn?Jan Breman zag eerder een 
terugval in predatory capitalism . Jan Luiten van 
Zanden haalde Wallerstein’s observatie aan, dat 
‘anti-systemic forces’, als ooit de sociaal-democra- 
tie, het systeem altijd juist versterkt hebben en zag 
geen bewijs voor de tendentiële daling van de 
winstvoet. Ik probeerde voorzichtig Castells en ‘in- 
formational capitalism’ aan de orde te stellen (want 
ik moest nog naar Infodrome, dacht ik). Enzovoort, 
enzovoort. Immanuel bleef onverbiddelijk: the 
game will soon be over. De managerial reuolution 
en —  zoals Paul de Beer opmerkte —  de verre
gaande vermaatschappelijking van het aandeel
houderschap via onder meer de pensioenfondsen, 
blijken in de ogen van Wallerstein van onderge
schikt belang. Al snel ontspint zich een woorden
spel dat er op neer komt dat die vorm van kapita
lisme die het kapitalisme overleeft daarom dus 
geen kapitalisme kan zijn.

Een verloren middag dus? Geenszins! Er werd op 
het scherpst van de snede gediscussieerd. Dick 
Benschop constateerde dat in de huidige wereld ie
dereen bang is van iedereen. Het Westen is bang 
voor concurrentie van de lage lonen landen en van 

10 het terrorisme, de rest van de wereld is bang van 
het Amerikaans militair potentieel, de westerse be
drijven zijn bang door elkaar opgekocht te worden 
en de migratie zorgt voor angst onder de oorspron
kelijke bevolking en —  van de weeromstuit —  on
der de migranten.

Wallerstein’s observatie dat ‘de toestand in de 
wereld’ leidt tot frustratie en verwarring en dus tot 
een populistische reactie leek iedereen te delen. 
Vrolijk werd men er niet van, behalve misschien 
‘Pim-vorser’ Erik van Ree.

En ik. Ik schudde de herinneringen aan het sym
posium van me a f en liep heerlijk verder door de 
lentelucht langs Artis. Een ooievaar cirkelde vlak 
boven mijn hoofd. Geluk!

W IL L E M  M IN D E R H O U T

Business consultant Atos Origin

PS: Immanuel Wallerstein verbleef enige tijd in het 
ni as te Wassenaar om aan The Modern World System 
Vol. IV te schrijven. Het is nog niet af, maar: kopen 
en lezen! Veel van zijn essays zijn te verkrijgen op 
www.binghamton.edu/fbc/

Waarom Pim?
Het is een misverstand om te denken dat Fortuyn 
en zijn achterban zomaar uit het niets het toneel 
zijn opgeklommen. Fortuyn  is tenminste al tien jaar 
lang bezig met het stap voor stap opbouwen van 
politieke steun voor zijn coup op het Nederlandse 
bestel. Via zijn ontelbare columns in Elseuier —  bij 
de ‘gevestigde’ opinionleadersten onrechte nooit 
echt serieus genomen, terwijl we het hier wel over 
het grootste en meest succesvolle weekblad van 
Nederland hebben — ; via het publieke debatcir- 
cuit; als ‘goeroe-professor Pim’ elke zondagoch
tend in Harry Mens’ TV-programma Business Class; 
en in het betaalde lezingencircuit, voornamelijk in 
m KB-ondernemerskringen, als gevierd jubileumre
denaar bij winkeliers- en branche-organisaties.

Verder is daar nog zijn lange, gefrustreerde 
mars door de traditionele partijen. Eerst de PvdA. 
Hij was in de jaren tachtig actief in het denkerscir
cuit van de Wiardi Beekman Stichting, en schreef 
beschouwingen, godzijdank voor mijn tijd, in dit 
tijdschrift. Vervolgens kwamen daar vergaande 
contacten met hete da voor in de plaats. Met name 
metjaap de Hoop Schefferen Hans Hillen. Sommi
gen zoeken in Pims bezoeken aan de darkroom van 
de christen-democratie de reden waarom ook 
het cda onder Balkenende zich zo vleierig tegen
over Fortuyn opstelt. Het koestert zijn opportu
nistisch verbond met de anti-gereformeerde 
en anti-monarchistische Fortuyn tegen ‘de puin-
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hopen van paars’. Over normen en waarden ge
sproken!

Het is aanlokkelijk de revolte van Pim en de 
Fortunisten afte doen met verwijzingen naar Hai- 
der, Berlusconi of Filip de Winter. O f om Janmaat 
zelfs weer van stal te halen. Ontegenzeggelijk is 
één van de ingrediënten van het Complex Fortuyn 
een buitenlander-afwerende attitude, maar het valt 
er zeker niet mee samen en het lijkt ook een minder 
geprononceerd thema aan het worden. Sowieso is 
er geen relatie tot de duistere kanten van extreem
rechts, de verbindingen met neo-nazistische groe
peringen en dergelijke. De brede scoop van het 
‘Fortuyn-programma’ —  op de cover van zijn 
puinhopen-boek gaat het om gezondheidszorg, 
veiligheid, openbaar bestuur en onderwijs en 
worden immigratie- en integratiebeleid niet eens 
genoemd — zorgt ervoor dat het buitenlander- 
thema gerelativeerd dan wel gecamoufleerd wordt; 
hetzelfde geldt voor de kandidaten waarmee 
Fortuyn zich heeft omringd: medisch specialisten 
en allochtonen die aantoonbaar de handen uit de 
mouwen hebben gestoken...

Daarbij komt dat Fortuyn met zijn anti-islam is- 
me in het post-11 september-klimaat niet bepaald 
meer alleen staat en verder heeft hij de angel uit de 
impliciete 'eigen volk eerst-houding’ gehaald door 
een sluw onderscheid aan te brengen tussen 
‘nieuwkomers’ en hier al gevestigde etnische min
derheden. Vals-geëngageerd heet het dat de gren
zen dicht moeten, juist omwille van de integratie 
(cq het bestrijden van het integratie-fiasco) van de 
allochtonen die hier al zijn. Maar dat gaat wel in 
een buitenlander-vijandigdiscours: ‘We moeten 
niet dweilen met de kraan open’.

Men magvoordeverraderlijke xenofobe subtekst 
van de Fortuyn-revolte de ogen dus niet sluiten, toch 
is daarmee niet afdoende verklaard de enorme im
pact van Fortuyn op het politieke bestel als geheel, 
op de gevestigde partijen & politici en op het totale 
electoraat, ook op hen die nooit op Fortuyn zouden 
overwegen te stemmen. Er is zonder twijfel sprake 
van een hysterische en Copernicaanse mediahype 
rondom Fortuyn: het hele politiek-maatschappelijk 
debat heeft opeens Pim en niemand anders als refe
rentiepunt. Maar zelfs dit verklaart niet de ogen

schijnlijke stijlbreuk, Gestaltsudtch of paradigmawis
seling die zich momenteel in de Nederlandse poli
tiek lijkt te voltrekken. Pim Fortuyn is meerofmin- 
dertoevallig het symbool, de katalysator, de aanzeg
ger, het pars pro toto van deze breuklijn.

Als we een laag dieper graven stuiten we op het 
bekende sociologische complex van individualise
ring, ontvoogding, secularisatie, commercialise
ring en ont-ideologisering. Uit te breiden met het 
verval van de traditionele politieke partijen, de de
finitieve overwinning van de zwevende kiezer, de 
totstandkoming van de mediasamenleving; het is 
deze context die als het ware al langere tijd aan het 
rijpen was vooreen genadeloos doorprik- en door- 
braakmoment van het type Fortuyn. Zo’n populis
tische revolte slaagt dan juist tegen Paars, omdat 
daarin de laatste politieke en ideologische verschil
len leken te verdampen en ondergeschikt werden 
gemaakt aan de sanering van de BV Nederland.
Paars wordt aldus waargenomen als paternalistisch 
en technocratisch establishment, dat als een ‘ge
blindeerde trein’ door de samenleving heen rijdt, 
autistisch gefixeerd op financieel-economische 
kengetallen, maar weinig sensibel voor het niet- 
materiële.

De enorme impact van de veelgelaagde revolte 
van Pim en de Fortunisten kan eigenlijk alleen ver
klaard worden uit de bewuste en onderbewuste 
resonantie die deze Revolte van het Nationale 
Chagrijn bij heel veel mensen moet hebben. Het 
moet dan gaan om gedeelde ergernis over de kaal
slag in de collectieve sector, om weerzin tegen de 
regelzucht van de bureaucratie, om zorg over de 
falende inburgering van etnische minderheden en 
schijnbaar onbeheerste migratiestromen, om angst 
voor misdaad en om irritatie overfletse, ontwij- 11
kende en lethargische politici.

Maar pas op. Het gevaar van de huidige situatie 
is dit: Pim Fortuyn is de verkeerde man op het 
goede moment. Politiek en democratie moeten 
hernieuwd gelegitimeerd en gedemocratiseerd 
worden, maar dat kan per definitie niet door een 
Man met een Opdracht.

R E N É  C U P E R U S
Redacteur S&D
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Het cda na paars
De paradox van paars zou wel eens kunnen zijn dat die 

partij waarvan de hegemoniale spilpositie door paars nu 
juist werd betwisten gebroken, het c d a , na paars zo’n 

sleutelpositie opnieuw weer in de schoot geworpen 
krijgt. Er lijkt een centrale rol weggelegd voor het c d a  in 
vrijwel elk scenario voor de komende kabinetsformatie.

Kees van Kersbergen en André Krouwel menen 
evenwel dat dit voor het huidige c d a  geen onverdeeld 
genoegen is. Bij hun verkenning van de strategische 

opties die de Nederlandse christen-democratie nog tot 
zijn beschikking heeft, analyseren zij dat aan de keuze 

voorzowel een centrum-linkse als een centrum-rechtse 
coalitie grote risico’s kleven. Flip de Kam laat aan de 

hand van de doorrekeningen van het Centraal 
Planbureau zien dat een combine van PvdAen c d a  niet 

onmogelijk is. En passant raadt hij de PvdA aan het 
project ‘links bezuinigen’ weer nieuw leven in te blazen. 
Maarten Hajer beargumenteert op zijn beurt dat zowel 
het c d a  van Balkenende als de PvdA onder Melkert het 
meest te winnen hebben bij een gezamenlijke sociale 

correctie op paars.
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Het cda na paars (1)

De strategische opties van 
de christen-democratie
K E E S  V A N  K E R S B E R G E N  E N  A N D R É  K R O U W E L

De late maar dramatische intrede van het popu
lisme in de Nederlandse politiek wijst op het 
slecht functioneren van de traditionele politieke 
partijen. De drie dominante stromingen van 
christen-democraten, sociaal-democraten en li
beralen lijken ideologisch de weg kwijt, ver
vreemden hun voormalige kiezers van zich, 
schrompelen ineen als partij organisaties en heb
ben nauwelijks een weerwoord op de aanval 
vanaf de rechterflank op de liberale rechtsstaat 
en verzorgingsstaat. Het anti-partij sentiment 
dat Pim Fortuyn weet te mobiliseren, kan in 
Nederland leiden tot de grootste aardverschui
ving in de na-oorlogse West-Europese politiek. 
Berlusconi’s Forza Italia wist 20 procent van de 
stemmen te halen in 1994, slechts acht maanden 
na de oprichting van zijn partij. Daarvan kon 
men nog beweren dat zijn media-imperium en 
netwerk van lokale AC Milan-fanclubs het equi
valent vertegenwoordigden van een politieke 
partij. De politieke entrepreneur Fortuyn geniet 

14 deze voordelen echter niet, maar peilt op het mo
ment van schrijven nochtans boven de 19 pro
cent. Let wel, zelfs als het Fortuyn niet lukt deze 
opiniepeilingen te verzilveren, is wel aange-

Over de auteurs Kees uan Kersbergen is als hoogleraar 
uerbonden aan de afdeling politicologie uan de 
Katholieke Uniuersiteit Nijmegen 
Andre Kromwel is als universitair docent uerbonden 
aan de afdeling politicologie uan de Vrije Uniuersiteit 
te Amsterdam

toond dat het electoraat beschikbaar is gekomen 
voor een politiek avontuur buiten de orde van de 
gevestigde partijen.

Naast de vraag waarom de paarse partijen niet 
in staat zijn om het, in ieder geval in economisch 
opzicht, succesvolle beleid van de afgelopen ja- 
ren te verdedigen, is de vraag van belang waarom 
het cda als grootste oppositiepartij niet in staat 
is geweest het kennelijke ongenoegen te mobili
seren. Het cda blijft stabiel in de peilingen, 
schommelend rond het nederige niveau van haar 
kernelectoraat van 19 a 20 procent. De partij is 
niet in staat gebleken de dramatische verliezen 
bij vorige verkiezingen weer goed te maken. Een 
andere vraag is of het in de oppositie falende cda 
wel een aantrekkelijke regeringspartner kan zijn 
en zo ja, voor wie dan?

FALENDE OPPOSITIE

Christen-democraten hebben grote moeite op
positie te voeren. Als echte ‘bestuurderspartij’ 
hebben zij decennia lang bestuurlijke verant
woordelijkheid gedragen en het valt hen zwaar 
principiële, morele oppositie te voeren tegen het 
vrij constante regeringsbeleid in Nederland. Het 
is voor het cda problematisch te bepalen met 
welke inhoudelijke vraagstukken en issues über
haupt oppositie gevoerd kan worden. Christen
democraten moesten op zoek naar hetgeen hen 
onderscheidt van de paarse coalitiepartijen. Mo
rele kwesties leken het meest voor de hand lig-
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gend. Hier stuitte de christen-democratie echter 
op een tweeledig probleem. Het idee dat christe
nen hogere waarden verdedigen en daarmee een 
moreel monopolie hebben, was niet langer ver
dedigbaar (zo het dat ooit al was). Weliswaar is 
het voor het cda electoraal gunstig om op ge
zette tijden de christelijke waarden te benadruk
ken, maar dat is dan toch vooral gericht aan het 
adres van de steeds verder slinkende confessio
nele niche in de samenleving. Daarbuiten laten 
weinigen zich nog iets gelegen liggen aan een 
van bovenaf opgelegde christelijke moraal. 
Nederlandse burgers zijn in meerderheid post- 
materialisten die persoonlijke vrijheid en indivi
duele keuzes hoog in het vaandel dragen. Het he
donistisch vrijetijdsgedrag van burgers en de 
toename van allerhande ‘alternatieve’ religies en 
andere zingevingsactiviteiten duidt evenmin op 
een wederopstanding van georganiseerd 
christendom.

In een ander opzicht hebben het cd a en zijn 
voorgangers de ideologische wapens eveneens 
uit handen gegeven. Zij hebben aan de wieg ge
staan van alle ‘oplossingen’ van juist die vraag
stukken waarop christenen in andere (Europese) 
landen nog electoraal profiel hebben. Het betreft 
kwesties als prostitutie, drugsgebruik, homosek
sualiteit, euthanasie, abortus, genetische mani
pulatie, gezinspolitiek, winkelsluitingstijden, 
zondagsrust, enzovoorts. Het cda heeft meege
werkt aan een praktijk van gedogen van overtre
dingen en van een zeer ruime overschrijding van 
de traditionele christelijke moraal. Het kon in 
oppositie onmogelijk ineens te hoop lopen tegen 
de bestaande libertaire wetgeving en tolerante 
praktijk op deze terreinen. Dat zou ongeloof
waardig zijn geweest en evenmin erg praktisch. 
Het cda kon slechts op zeer beperkte schaal tra
ditioneel christelijke issues politiseren om elec
toraal te scoren.

Een tweede complicatie voor effectieve oppo
sitie was dat christen-democraten traditioneel 
een middenpositie innamen tussen het libera
lisme en het socialisme waardoor lange tij d con
fessionele partijorganisaties als spilpartijen in 
het politieke centrum konden opereren. De kvp

en later het cda hebben deze brugfunctie tussen 
links en rechts, tussen kapitaal en arbeid, princi
pieel verdedigd. Op deze wijze hielden zij immer 
één of meer van de andere grote partijen (PvdA 
en w d ) ter linker- en ter rechterzijde van de ei
gen centrale positie. De strategische bezetting 
van het centrum maakte het voor de kvp en cda 
mogelijk om te participeren in alle naoorlogse 
kabinetten tot 1994.

Vanaf het einde van de jaren tachtig verliet zo
wel de PvdA als de w d  echter de traditionele stel
lingen en schoof op naar het politieke midden, 
waardoor het cda werd ‘doodgedrukt’ tussen het 
sociale liberalisme van de w d  en de liberalere 
sociaal-democratie van de PvdA. Toen het cd a ge
confronteerd werd met een coalitie van liberalen 
en sociaal-democraten werd het moeilijk met de 
traditionele menging van deze ideologieën op
positie te voeren.

De christen-democraten moesten niettemin 
de liberalen en sociaal-democraten uit elkaar 
zien te spelen, ook al werd dat steeds lastiger. 
Historisch gezien kenden de paarse partijen 
grote sociaal-economische tegenstellingen en 
zijn er traditioneel ook verschillen van inzicht 
op het gebied van nationale en internationale 
1 aw and order. De PvdA en de w d  zijn elkaar ech
ter in de afgelopen tien j aar dicht genaderd op de 
links-rechts scheidslijn. De PvdA heeft zich als 
partij van de Derde Weg ontwikkeld en een 
groot deel van het collectivistisch en interventio
nistisch staatsdenken achter zich gelaten. De 
vvd heeft zich bekeerd tot het sociaal-libera- 
lisme door een groot deel van het rechts-conser- 
vatieve gedachtegoed overboord te gooien. Daar 
komt nog bij veel dat er sowieso weinig viel in te 15 
brengen tegen het paarse beleid. Het valt wel
licht niet meer zo op in de huidige anti-paarse 
hype, maar het beleid was economisch succesvol, 
populair en in veel opzichten 'christen-democra- 
tisch’. Sterker nog, de staatsfinanciën zijn beter 
op orde dan ze ooit zijn geweest onder kabinet
ten geleid door christen-democratische pre
miers.

Het oppositieprobleem heeft ook een electo
rale component. Het cda is een volkspartij, ‘een
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partij voor iedereen’, ook wel een catch-all-partij 
genoemd. Het electoraat van het cda vertoonde 
traditioneel grote overeenkomst met de Neder
landse bevolking in het algemeen, alhoewel c d a- 
kiezers over het algemeen wel confessioneler 
zijn en meer op leeftijd dan gemiddeld. De mobi
lisatie van kiezers uit alle lagen van de bevolking 
en de op consensus gerichte strategie maakte het 
cda tot de meest dominante partij van het 
Nederlandse partijstelsel. Dit karakter van 
‘volkspartij’ is sinds lange tijd reeds een wezen
lijk kenmerk van de christen-democratie zelf. 
Christen-democraten streven naar een vertegen
woordiging van alle sociaal-economische groe
pen en lagen. Hierdoor kunnen zij moeilijk zeer 
geprofileerde en radicale standpunten innemen. 
Onmiddellijk zou een deel van de achterban zich 
geschoffeerd voelen en de partij verlaten. Een 
voorbeeld hiervan vormen de uitlatingen van 
CDA-lijsttrekker Elco Brinkman over de sociale 
zekerheid bij de verkiezingen van 1994. Niet 
langer garandeerde het cd a de hoogte en duur 
van de aow . Oudere kiezers en de wat linksere 
aanhangers liepen massaal weg. En zij kwamen, 
ook na het verdwijnen van de ouderenpartijen, 
niet meer terug. Wat vroeger de kracht van de 
beweging was, blijkt in de oppositie een zwakte. 
Men kan geen eigen en duidelijk profiel ontwik
kelen.

Nu ook de PvdA en de w d  hun traditionele 
achterban overstijgen in hun electoraal appèl, 
heeft het cda moeite om zich te handhaven als 
een geloofwaardig alternatief. Ook de PvdA en de 
vvd laten zien een ‘vergelijk tussen de sociale 
groepen en lagen’ te kunnen bewerkstelligen en 

16 hiermee ontvalt de christen-democratie haar
sterkste punt. De traditionele liberaal-confessio- 
nele meerderheid lijkt niet langer te bestaan in 
Nederland.

STRUCTURELE ZWAKTE EN VERVAL?

Een structurele oorzaak voor de zwakte van 
christen-democratische oppositie ligt in het ‘bui
tenparlementaire’ karakter van de partij. Zij 
heeft altijd zwaar geleund op het maatschappe

lijk middenveld voor de rekrutering van parle
mentariërs, als informatiebron en voor politieke 
steun. De CDA-fractie, waar het zwaartepunt van 
de parlementaire oppositie zou moeten liggen, 
opereerde na het verlies van deze ‘maatschappe
lijke link’ vaak zwak, was verdeeld en verregaand 
ondergeschikt aan de partijtop. Structurele pro
cessen als secularisatie, individualisering, afne-

Zelfs als het Fortuyn niet 

lukt de opiniepeilingen te 
verzilveren, is wel 
aangetoond dat het 
electoraat beschikbaar is 
gekomen voor een politiek 

avontuur buiten de orde 
van de gevestigde partijen

mende partij-identificatie als gevolg van steeds 
diffusere identiteiten, de ideologische dominan
tie van het (neo)liberalisme en het veranderde 
karakter van de politieke opponenten marginali
seerden de christen-democraten in een steeds 
kleiner wordende electorale niche. Het cda ver
loor aantrekkingskracht op bijna alle groepen 
kiezers. Meer dan de andere politieke partijen 
raakte het cda ook organisatorisch in verval.

Het cda lijkt ook grote moeite te hebben zich 
aan te passen aan de moderne vormen van poli
tieke informatieoverdracht en machtsvorming. 
In een tijd waarin populistische en kandidaat-ge- 
oriënteerde campagnes worden gevoerd, politici 
zich ‘profileren’ via de media, gesimplificeerde 
politieke standpunten in oneliners moeten wor
den gebracht en aansprekend leiderschap een 
steeds belangrijker factor in de overweging van 
de kiezer is, lijkt het cda een zware handicap te 
hebben. Bij veel burgers behoudt het cd a het 
beeld van een pragmatische of zelfs opportu
nistische bestuurderspartij. Wanneer die partij
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nu ineens principiële oppositie zou gaan voeren 
of zeer populistische politieke boodschappen 
gaat verkondigen, is dat in de ogen van kiezers 
een trendbreuk en een ongeloofwaardige ge
daantewisseling.

Een tweede kenmerk van structureel verval is 
de maatschappelijke ontworteling van het cd a. 
Het maatschappelijk middenveld was traditio
neel een machtsbron die onlosmakelijk verbon
den was met het cd a. Niet alleen was het een 
bron van politieke en bestuurlijke informatie, 
maar via het maatschappelijk middenveld en het 
grote aantal lokale bestuurders reikte het cd a tot 
in de kleinste hoekjes van de samenleving. Daar
naast waren de sterke banden met de civil society/ 
ook van groot praktisch belang. Via allerlei maat
schappelijke organisaties rekruteerde het cda 
kundige en ervaren bestuurders en politici en 
kon het een flinke achterban mobiliseren. Dit 
maakte de partij tot een gewilde en betrouwbare 
coalitiepartner, of in ieder geval tot een politieke 
kracht die je  maar beter niet tegenover je in de 
oppositie kon hebben. Nu de macht langzaam 
wegvloeit uit de partij, mijden zowel getalen
teerde politici als gevestigde belangengroepen 
het cda. Daar valt immers weinig meer te halen 
in termen van politieke invloed en carrièreper
spectief. Belangengroepen zoeken steeds vaker 
de daadwerkelijke machthebbers van PvdA en 
vvd op. Het verschrompelen van de organisatie 
en het weglekken van informatie, mobilisatie- 
vermogen, maatschappelijke invloed en politiek 
talent maakt het cda steeds machtelozer.

Het machtsverlies van het cd a op nationaal 
niveau heeft er tevens toe geleid dat het allerlei 
sleutelposities in het staatsbestel moest prij sge- 
ven. Liberalen en sociaal-democraten verdelen 
nu de topfuncties in het openbaar bestuur. Hoe 
langer de uitsluiting van het cda aanhoudt, hoe 
moeilijker het wordt om machtsposities terug te 
krijgen. Voor bestuurders op lokaal niveau bete
kent dit tevens dat zij steeds minder voor elkaar 
krijgen omdat de directe connecties met 
bewindslieden in hogere bestuurslagen verloren 
zijn gegaan. Dit verlies van controle over het te 
voeren beleid heeft ook electorale gevolgen. Im

mers, wie geen beslisser is, verliest de media- 
aandacht. Hierdoor heeft het cda het steeds 
moeilijker om het voorgestane beleid (voor zo
ver het al een alternatief heeft) onder de aan
dacht van de kiezers te brengen. Een krachtige 
oppositie is voor het cda onder deze voor
waarden zeer moeilijk.

NIEUWE WEGEN?

Binnen het cda werd men zich na de paarse re
volutie langzaam ervan bewust dat als de partij 
haar gedachtegoed niet opnieuw radicaal zou 
doordenken en moderniseren, zij de oude 
machtspositie niet meer zou kunnen heroveren. 
Aanpassing was noodzakelijk, maar de opties 
waren beperkt. Grofweg waren er vier mogelijke 
strategieën om nieuwe maatschappelijk-poli- 
tieke coalities te smeden om weer nationale 
regeringsmacht te veroveren, met alle hun eigen 
electorale of inhoudelijke problemen en nade
len.

Eerste optie: echt conservatief

Een eerste optie die mogelijk onder leiding van 
Jaap de Hoop Scheffer overwogen is, is een echt 
conservatieve richting in te slaan. Sommigen 
meenden dat het cda had kunnen proberen de 
rol van conservatieve partij naar Anglo-Saksisch mo
del op zich te nemen. Dat bleek echter geen le
vensvatbare optie, aangezien de Nederlandse po
litieke cultuur dit type conservatisme niet lijkt te 
dulden. Sterker nog, de afwezigheid in Neder
land van de traditie van het hard-core conserva
tisme a la de Britten of a la de Amerikaanse repu- 17 
blikeinen wordt historisch nu juist verklaard 
door het succes van de confessionelen. Daar 
komt bij dat het economische conservatisme 
mede daardoor reeds lang en stevig gevestigd is 
in de rechts-liberale stroming in Nederland en 
de kiezers uit deze hoek vinden een natuurlijk 
onderdak bij de vvd of vallen massaal voorde po
pulistische lokroep van de libertijnse Fortuyn, 
zeker als ze in normatief opzicht helemaal niet 
conservatief zijn.
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Tweede optie: verlicht fundamentalisme

Een andere, mogelijk wel levensvatbare, maar 
electoraal weinig aantrekkelijke optie was de par
tij om te vormen tot een verlichtfundamenta- 
listisch-christelijkepartij, een soort oer-confessio- 
nele partij dus, maar dan aangepast aan deze tijd. 
Het cda heeft lang geworsteld met zijn christe
lijke grondslag, die vertaald werd in een politieke 
strategie die alle groepen diende aan te spreken. 
Dat is de partij op het bijna rituele verwijt van on
duidelijkheid komen te staan. Die onduidelijk
heid zou men hebben kunnen opheffen door de 
keuze voor een exclusief christelijke partij voor 
christenen. Punt. Het fundamentalistische aspect 
zou daarbij letterlijk het fundament hebben moe
ten betreffen: het christelijke geloof en de bij
belse openbaring. Het verlichte aspect zou het in
zicht hebben moeten zijn dat dit fundamenta
lisme aan niemand opgelegd kan worden, maar 
door mensen zelfbewust en actief gekozen moet 
worden als levenshouding en levenswijze. Voor 
dit christelijk fundamentalisme is wellicht niet 
veel, maar wel een duidelijke ruimte in de ‘per- 
missive society’ die Nederland is.

Er zou ruimte zijn voor een verlicht funda
mentalistische partij die kan aansporen tot een 
ethisch reveil, kan oproepen tot christelijke her
bronning, een onverbloemd pleidooi kan hou
den voor het herstel van traditionele en in oor
sprong christelijke normen en waarden, of wat 
dies meer zij. Zo’n partij kan zonder angstvoor 
de noodzaak van praktische politiek een modern 
pleidooi houden voor christelijke waarden die el
ders in de postmoderne samenleving geen schijn 

18 van kans krijgen. Volgens deze visie is er een par
tij nodig die waarschuwt tegen de doodlopende 
weg van het secularisme. Naar schatting is het 
verlicht fundamentalistische segment in de 
Nederlandse samenleving electoraal gezien zo’n 
10 a 15 procent, dat wil zeggen, maximaal 15 a 22 
zetels. Als potentiële coalitie-partner hoeft een 
dergelijke partij zich natuurlijk geen illusies te 
maken. Het cda als getuigenispartij zal ook 
meer dan nu in directe competitie komen met de 
Christenunie, die authentieker is op dat punt en

men zou kunnen verwachten dat deze weg leidt 
tot marginalisatie van het cda zowel in strate
gisch als electoraal opzicht.

Derde optie: de communitaristische strategie

Een derde mogelijke richting, waarvan men ele
menten in de huidige lijn kan ontdekken, was 
dat de partij zich zou transformeren tot een com
munitaristische ofwel gemeenschapspartij die het 
behoudend en zelfs reactionair angehauchte 
postmodernisme of postmaterialisme mobili
seert. De individualistisch gerichte waarden als 
zelfontplooiing, die typisch zijn voor het post
modernisme, krijgen een communitaristische 
invulling. De politisering van een meer anti- 
individualistische en meer op de 'gemeenschap’ 
gerichte ideologie is mogelijk omdat er een 
nieuw politiek spectrum in Europa is te ontwa
ren. Terwijl de oude tegenstellingen van religie 
en klasse verdwijnen, heeft zich een nieuwe poli
tieke tegenstelling aangediend (hoewel het be
lang ervan niet moet worden overdreven). Daar
bij staan traditionelen en neoliberalen (inclusief 
de PvdA) tegenover de meer behoudende krach
ten. Op de conservatieve pool van dit spectrum 
staan de ‘anti-individualistische, anti-groei’- 
partijen die steeds meer de nadruk leggen op de 
negatieve kanten van mondialisering, consu
mentisme, marktwerking en aantasting van het 
milieu. En dit keer is het niet links dat waar
schuwt voor de negatieve gevolgen van onge
breidelde economische groei en consumen
tisme, maar zijn het juist de religieuze, rechts- 
conservatieve partijen samen met‘groene’ 
partijen. Als gemeenschapspartij zou het cda 
zich tegen het libertaire denken en het extreme 
individualisme bij de vvd kunnen keren. De 
kans op een politiek verbond met de PvdA zou 
stijgen en samenwerking zou kunnen verlopen 
via de communitaristische vleugel van de 
sociaal-democratie die gruwt van de Derde Weg. 
Op het terrein van de milieu-politiek zijn er mo
gelijkheden tot samenwerking met Groenlinks. 
Door aansluiting te zoeken bij maatschappelijke 
groeperingen als de milieubeweging en de anti-
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globaliseringsbeweging kan het c da een sprong 
voorwaarts maken. Terwijl de traditioneel 
‘linkse’ partijen hun geloof in de individualis
tische, consumerende burger bezingen, waar
schuwen deze ‘neoconservatieven’ tegen het 
destructieve effect op het gezin en andere sa
menlevingsverbanden van al die hedonistische 
consumptie. Langzamerhand verkondigen 
christelijk-conservatieve en ‘groene’ partijen op 
dit vlak gelijkluidende standpunten. Ook milieu
partijen pleiten voor een zeker behoud van de 
bestaande verhoudingen en verworvenheden.

De opbouw van een dergelijke brede groepe
ring past ook in de lijn die de christen-democra- 
ten feitelijk hebben gevolgd sinds de ontzuiling. 
Met het samenvoegen van kvp , chu enARP is 
een beweging in gang gezet naar een brede inter
confessionele politieke organisatie. Meer recen
telijk is een voorzichtige opening gemaakt naar 
andere gelovigen, zoals moslims en aanhangers 
van andere niet-westerse godsdiensten. Vanuit 
deze verbreding is het slechts een kleine stap om 
ook de samenwerking aan te gaan met diegenen 
die pleiten voor het behoud van G aia, in plaats 
van de Schepping.

In dit kader passen ook veel beter de door het 
cda gekoesterde en breed opgevatte gezinspoli
tiek, het appèl aan burgerzin en het idee van ge
organiseerd en ‘moreel’ samenleven (samenle
ven doe je niet alleen). Zo’n partij zal, wil ze voor 
een redelijke groep kiezers aantrekkelijk zijn, 
moeite moeten doen een nieuwe morele grond
slag voor het gemeenschapsdenken te vinden. 
Een groeiend deel van het electoraat maakt zich 
zorgen over het verval van de sociale verbanden, 
met name van het gezin, de verloedering en uit
verkoop van de publieke voorzieningen, het ver
nietigende effect van productie en consumptie 
op het milieu, de genetische manipulatie van 
plant, mens en dier en de steeds toenemende ar
moede in grote delen van de wereld en de daaruit 
voortvloeiende vluchtelingenstromen. Deze 
groep kiezers, die niet is in te delen bij traditio
neel links of rechts, is groter dan het traditioneel 
christelijke electoraat. Het is voor het cda tevens 
mogelijk deze brug te slaan naar diegenen die

protesteren tegen de effecten van de mondialise
ring op de productie van lokale levensmiddelen.
In Frankrijk is het boegbeeld van deze beweging 
de boer José Bové en in Nederland hebben recent 
agrarische jongeren zich ook aangesloten bij het 
verzet tegen de globalisering. Het is niet uitge
sloten dat de christen-democraten hun gedachte
goed herformuleren op een wijze die aansluit bij 
de grote ‘neoconservatieve’ beweging die lang
zamerhand aan kracht en cohesie wint.

Vierde optie: oude wijn in nieuwe zakken

Het cda moest overwegen of het zinvol was de 
rol van een brede, voor uiteenlopende maatschappe
lijke groepen electoraal aantrekkelijke middenpartij 
nieuw leven in te blazen. Men heeft naarstig een 
weg gezocht terug naar de christelijk-sociale lijn 
die met Brinkman het onderspit delfde. Er is in 
de politieke ideologie en strategie van het cda 
sinds Nieuwe Wegen, Vaste Waarden (1995) en 
Samenleven Doe Je Niet Alleen (1998) inderdaad in 
deze zin iets gewijzigd. De strategie om de oude 
vertrouwde sociaal-christelijke visie te bena
drukken is verklaarbaar als men bedenkt dat de 
kritische zelf-analyse, die volgde op de nederlaag 
van 1994, aantoonde dat het verlaten van ‘het 
sociale gezicht’ één van de grootste fouten was 
geweest. Nadat echteruit de verkiezingsuitslag 
van 1998 bleek dat het herstel van het oude 
sociale gezicht electoraal niet zaligmakend was, 
nam de verwarring in eerste instantie alleen 
maar toe. Het oude sociale gezicht met nieuwe 
make-up opmaken was weliswaar geen panacee, 
maar zonder was geen gezicht. Het cda is dan 
ook in deze richting voortgegaan. Voormalig 19
partij-ideoloog Jan Peter Balkenende is als leider 
de verpersoonlijking van deze poging het oude 
gedachtegoed te rehabiliteren. Het huidige pro
gramma (Betrokken Samenleving, Betrouwbare 
Overheid), waarmee hij de kiezersmarkt op is ge
gaan, bevat een duidelijke beschrijving van de 
oude, op de christelijke politieke en sociale leer 
gebaseerde politieke ideologie. Het program is 
consistent en helder in de manier waarop het de 
vaste waarden (gespreide verantwoordelijkheid,
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publieke gerechtigheid, solidariteit en rent
meesterschap) vertaalt in concrete beleidsdoel
stellingen.

De kracht van het cd a was ooit dat de partij 
een bemiddelende en accommoderende rol kon 
spelen tussen gepolariseerde maatschappelijke 
en politieke krachten die functioneerden op ba
sis van collectieve sociale en politieke identitei
ten. Dit bepaalde de positie van het cda in het 
midden van het politieke spectrum. Zulke collec
tieve identiteiten als 'de protestanten’, ‘de katho
lieken', ‘de arbeiders’, ‘de boeren’, ‘de midden
standers’, ‘de employees’ en ‘de kapitalisten’ be
staan echter niet meer of — voorzover ze nog 
bestaan — functioneren ze niet meer als poli
tieke identiteiten. De diepere oorzaken? Heel 
kort door de bocht: individualisering, ontzuiling, 
secularisatie, deconfessionalisering, de groei van 
de middenklasse-samenleving. Het gaat hier om 
de ultieme consequenties van het voortgaande 
proces van modernisering en wellicht zelfs post- 
modernisering van de westerse, kapitalistische, 
post-industriële samenleving. Een belangrijk 
kenmerk van de deze samenleving is het om
vangrijke, maar amorfe en diffuse midden, waar
uit slechts diffuse identiteiten voortkomen.

Als de kracht van het cda ooit erin bestond de 
bemiddeling tussen duidelijke en tegengestelde 
collectiviteiten te organiseren en daar electoraal 
van te profiteren, dan verliest de beweging van
zelf dat vermogen op het moment dat de beteke
nis van de collectieve identiteiten is afgenomen. 
De politiek der bemiddeling vormde de kern van 
de christen-democratie als politieke beweging, 
maar is door de maatschappelijke ontwikkelin- 

20 gen achterhaald. Nogmaals: wat valt er te be
middelen tussen groepen die niet meer bestaan, 
of misschien nog wel bestaan maar niet meer als 
collectief georganiseerde belangengroepen in de 
politiek functioneren, dus electoraal niet te mo
biliseren vallen? Kortom, de weg terug naar hoe 
het vroeger was lijkt een heilloze. Er lijkt simpel
weg geen weg terug te bestaan. De christelijk-so- 
ciale weg lijkt daarmee een doodlopende te zijn, 
of beter nog, een weg terug naar een ideologie 
die niet meer van deze tijd is. Natuurlijk kan een

partij als het cda proberen zich aan gewijzigde 
omstandigheden aan te passen en dat gebeurt 
ook. Maar de kans van slagen het oude cda te 
doen herleven moet niet hoog worden ingeschat. 
De secularisatie plus het einde van de voor
waarden voor de politiek der bemiddeling heb
ben namelijk het wezen van de beweging aan
getast.

TERUG AAN DE MACHT NA PAARS?

Het cda heeft een probleem. De eigen machtspo
sitie is nog steeds tanende, zowel electoraal als 
bestuurlijk. Zelfs bij het (voorspelde) grote ver
lies van vvd en PvdA bij de aanstaande verkiezin
gen, groeit de CDA-aanhang niet of nauwelijks. 
De partij peilt aanhoudend heel dicht bij de 
maximaal 20 procent van haar gedeeltelijk 'com- 
munitaristische’ en gedeeltelijk traditionele 
kerkse kern-electoraat. Naast de electorale 
zwakke positie lekt intussen ook het bestuurlijk 
talent weg uit de partij. Bestuurlijk vallen steeds 
meer cd A’ers uit de boot (alhoewel de college
onderhandelingen op lokaal niveau nog lang 
niet overal zijn afgerond). Door het verval van de 
landelijke macht en de zeer onevenwichtige 
regionale macht dreigt de partij wel te versplin
teren. Nu ook de landelijke partijorganisatie 
langzaam maar zeker ten onder gaat, blijft er niet 
veel meer over van de voormalig aantrekkelijke 
coalitiepartner met een diepe sociale worteling. 
De maatschappelijke ontworteling van de partij, 
het weglekken van bestuurlijke ervaring en de 
strategische centrumpositie zijn allemaal ver
dwenen of onzeker geworden.

Na bijna acht jaar in de oppositie is het duide
lijk dat het cda electoraal niet profiteert van het 
plotseling manifest geworden ongenoegen (of 
ongeduld) over het paarse beleid bij de kiezers. 
Sterker nog, de partij heeft geen rol gespeeld bij 
het articuleren en mobiliseren van de anti- 
paarse krachten. Immers, niet het cda lijkt het 
alternatief voor veel kiezers te zijn, maar een ra
dicaler soort oppositie: de populistische agenda 
van Pim Fortuyn. De opkomst van Fortuyn lijkt 
zeer ongunstig voor het cda. Fortuyn verhoudt
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zich vooral tot de paarse coalitiepartijen. In een 
ongekende politieke mediahype trekt Fortuyn 
61 procent van alle media-aandacht naar zich toe 
en spreekt het volk toe over de ‘misstanden’ die 
acht j aar Paars hebben veroorzaakt. En dat ter
wijl— zoals Pieter Hilhort en sp-leider Jan 
Marijnissen al terecht opmerkten — zijn be
leidsvoorstellen ‘pimpelpaars’ zijn, dat wil zeg
gen een radicalisering van wat de paarse kabinet
ten toch al doen. Het cd a wordt niet genoemd en 
komt niet in beeld: de partij wordt nog onzicht
baarder dan ze al was. Vanuit een meer strate
gisch perspectief ontstaat evenmin een gunstig 
beeld. De opkomst van Fortuyn maakt een twee- 
partijen coalitie waarschijnlijk onmogelijk. Het 
cda wordt hierdoor in eerste instantie gedwon
gen te kiezen tussen deelname in een rechtse 
coalitie met de w d  en Lijst Pim Fortuyn of een 
linkse coalitie met de PvdA en GroenLinks.

De meest recente machtsverschuiving in het 
cda, waarbij de rechtervleugel met De Hoop 
Scheffer en Hillen aan de kant is gezet ten fa
veure van een meer sociaal profiel, lijkt deel
name aan een zeer geprononceerde rechtse coali
tie in de weg te staan. Een nieuwe beweging naar 
rechts zou opnieuw de richtingenstrijd doen los
barsten. Ook anderszins lijkt een Fortuyn-WD- 
cda coalitie een riskante onderneming. Zo’n 
rechts kabinet zal een zeer groot aantal onerva
ren politici herbergen. Het cda zal met een 
nieuwe generatie bestuurders moeten komen, 
bij Lijst Pim Fortuyn zit bijna niemand met poli
tieke en bestuurlijke ervaring en bij de w d  zul
len ervaren sociaal-liberale ministers als Zalm en 
De Grave als boegbeelden van paarse politiek ge
slachtofferd moeten worden. Voor zover dat is 
vast te stellen zonder formeel programma bij 
Lijst Pim Fortuyn, lijkt er ook ideologisch en pro
grammatisch voor het cda weinig te halen uit 
een rechtse coalitie. Fortuyn en de w d  leggen 
sterk de nadruk op marktwerking. Het gemoder
niseerde CDA-verhaal van Balkenende, onder het 
motto 'de samenleving telt’, staat haaks op het 
anti-staat en pro-markt denken van Fortuyn.
Juist de christen-democratische politiek der be
middeling via het middenveld en de bijbeho

rende corporatistische besluitvormingsmecha- 
nismen hebben geleid tot de passieve en op kost
bare ‘hangmat-verzorgingsstaat’ die Fortuyn 
nu juist wil bestrijden. Overigens is in dit ver
band wel bijzonder opvallend dat CDA-leider 
Balkenende als enige politicus van de gevestigde 
orde expliciet regeringssamenwerking met 
Fortuyn niet uitsluit. Mogelijk probeert hij op

deze manier toch nog wat te profiteren van het 
door Fortuyn geactiveerde anti-paarse senti
ment.

Een hele draai rechtsom met de w d  en 
Fortuyn is ook uit strategisch oogpunt riskant.
Het cda brandmerkt zich dan als rechts-conser- 
vatief net als de Oostenrijkse övp en de linkse, 
sociale vleugel in de partij zal in opstand komen 
of weglopen. De nieuw opgerichte Christenunie, 
die zich inmiddels al als links alternatief heeft 
aangeboden, kan dan een nieuw politiek onder
komen betekenen voor deze gedesillusioneerde 
CDA-ers. De christen-democraten zijn dan 21
weer terug bij af met twee kleinere christelijke 
partijen. Tegelijkertijd is een coalitie met 
Fortuyn en w d  strategisch onaantrekkelijk om
dat het cda dan niet zoals vroeger gebruikelijk 
de dominante kracht is binnen de coalitie en 
regeert met een kleinere rechtse partij. Binnen 
de rechtse variant zal het cda in de minderheid 
zijn naast twee rechtse partijen.

Een linkse coalitie met PvdA en GroenLinks, 
zo die al getalsmatig mogelijk zal zijn, lijkt voor

Het valt wellicht niet meer 
zo op in de huidige anti- 
paarse hype, maar het 
beleid was economisch 
succesvol, populair en in 
veel opzichten ‘christen
democratisch’.
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het cda aantrekkelijker, maar datzelfde geldt 
niet noodzakelijkerwijs voor de PvdA, of althans 
niet voor de sociaal-liberale, Derde Weg-vleugel 
van de partij, De aanhangers van de sociaal-libe
rale richting achten de laatste acht jaar regeren 
zonder het cda nog onvoldoende om de invloed 
van de christen-democratie op het denken van de 
sociaal-democratie uit te wissen. De nalaten
schap van deze samenwerking, de vastgelopen 
passieve en paternalistische verzorgingsstaat, 
is — dankzij halfslachtige pogingen van de 
paarse coalities — nog lang niet opgeruimd en 
zal bij het aangaan van een coalitie met het cda 
du moment nieuw leven ingeblazen worden.

Deelname aan een coalitie met de PvdA en de 
vvd kan natuurlijk ook, maar die kaart kan in 
verkiezingstijd door een partij, die in oppositie 
is tegen deze partijen, vooralsnog niet worden 
uitgespeeld. Na de verkiezingen en misschien

gedwongen door de opkomst van Fortuyn, kan 
een coalitie van het cda met de huidige paarse 
coalitiepartij en (eventueel zonder d 6 6 ) overwo
gen worden. Het maakt de partijen natuurlijk 
ongeloofwaardig en zelfs onbetrouwbaar in de 
ogen van veel kiezers. Voor het cd a zal boven
dien de profilering tussen de ‘linksere’ PvdA en 
de ‘rechtsere’ vvd zeer moeilijk zijn. Een derge
lijke combinatie zal waarschijnlijk ook weinig 
stabiel en populair zijn, geconfronteerd als zij 
zich zal zien met ferme oppositie ter linkerzijde 
(GroenLinks, s p ) en het luidkeelse, populistische 
geweeklaag ter rechterzijde (Fortuyn). Geen aan
trekkelijk perspectief voor een partij die zelf 
noch ferm is, noch graag jeremieert.

Dit stuk is gebaseerd op wat eigen werk en we hebben 
gebruikgemaaktvan andere bronnen.
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Het cda na paars (2)

Een coalitie met het c d a ?
De c p b -doorrekeningen verkend

F L I P  D E  KAM

Het rommelt in de vaderlandse politiek: er lijkt 
een electorale aardbeving op komst. Met nog am
per vijf weken te gaan, valt de uitslag van de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer lastiger dan 
ooit te voorspellen. Bij het schrijven van dit stuk, 
begin april, suggereren uitkomsten van opinie
peilingen dat de PvdA 35 tot 40 kamerzetels zou 
halen, dat het cda uitkomt op 30 tot 35 zetels, 
terwijl de vvd terugvalt tot beneden de 3 o zetels. 
Mede gezien het verwachte zware verlies voor 
d 6 6 beschikt de paarse coalitie na 15 mei hoogst
waarschijnlijk niet langer over een parlemen
taire meerderheid. Bij deze politieke krachtsver
houdingen gaat het cda een sleutelrol spelen.
Eén mogelijke uitkomst is de vorming van een 
'nationaal kabinet’ met ministers uit de kring 
van PvdA, cda en w d . De formatie van deze 
combine is alleen mogelijk wanneer de drie par
tijenbereid zijn tot forse programmatische com
promissen. Bij eerdere formaties heeft elk van de 
Grote Drie zich daartoe ook bereid getoond.
Maar allicht prefereert de vvd de oppositie, ver
wijzend naar het in de stemlokalen geleden ver
lies. De andere mogelijke uitkomst is dat het cda 
pacteert met PvdA danwel W D,enopjachtgaat 
naar voldoende zetels van kleinere partijen ter 
linker- dan wel ter rechterzijde van het politieke 
midden. In het eerste geval zal de steun van d 6 6 
en/of Groenlinks onmisbaar zijn, in het tweede

Over de auteur Flip de Kam is hoogleraar Economie uan 
de publieke sector, Rijksuniversiteit Groningen  
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geval die van de lp F, al valt evenmin uit te slui
ten dat het door Fortuyn aangestoken strovuur 
op de dag van de verkiezingen in belangrijke 
mate is uitgewaaid.

De centrale rol van het cda in elk scenario 
voor de komende kabinetsformatie vormt aan
leiding stil te staan bij het verkiezingspro
gramma van de christen-democraten. Punten 
daaruit op financieel-economisch terrein wor
den vergeleken met de beleidsvoornemens van 
de PvdA. Bij de exercitie is dankbaar gebruik ge
maakt van inspanningen van het Centraal Plan
bureau (c p b ). Dit heeft — op hun verzoek — de 
programma’s voor de periode 2003-2006 van alle 
acht in de Tweede Kamer vertegenwoordigde 
partijen doorgerekend.1 Eén belangrijke beper
king: de spelregels voor het begrotingsbeleid — 
blijft de ‘Zalmnorm’ intakt? — blijven door 
plaatsgebrek buiten beschouwing.

BUDGETTAIRE RUIMTE

De financiële speelruimte van politici is groter 23 
naarmate het Nederland in economisch opzicht 
meer voor de wind gaat. Om te voorkomen dat 
de ene partij mooiere uitkomsten kan laten zien 
dan de andere, alleen omdat zij optimistischer is 
over de economische groei, hanteert het cpb 
voor alle partijen hetzelfde voorzichtige scenario 
voor de gang van zaken in de economie. In dit 
voorzichtige scenario groeit de nationale econo
mie in de periode 2003-2006 gemiddeld met 
2,25% perjaar. In eerste aanleg becijfert het bu-
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reau het beloop van de collectieve uitgaven en de 
belastingontvangsten in een beleidsarme omge
ving. Daarbij is het uitgangspunt dat het be
staande overheidsbeleid ongewijzigd wordt 
voortgezet. Zo blijven de belastingtarieven gelijk 
en blijven de uitkeringen gekoppeld aan de lo
nen. Zonder nieuw beleid, zo leren de becijferin
gen van het cpb  , groeien de collectieve uitgaven 
tot 2006 met ongeveer 13 miljard euro. Dit is de 
reële volumegroei van de collectieve sector, want 
alle cijfers zijn gecorrigeerd voor de verteke
nende invloed van de geldontwaarding. De ont
vangsten van de overheid nemen tot 20 o 6 met 16 
miljard euro toe. Aldus resteert voor elke partij 
dezelfde budgettaire 'ruimte’ van 3,5 miljard 
euro. Deze ruimte kan worden gebruikt om de 
uitgaven te verhogen (bovenop de uitgavengroei 
met 13 miljard die ligt besloten in het voorzich
tige, beleidsarme scenario), om de belastingen te 
verlagen of om het saldo van de begroting te ver
beteren.

Partijen kunnen de beschikbare budgettaire 
ruimte oprekken door te bezuinigen op be
staande uitgaven. Zo vallen extra middelen vrij 
om andere uitgaven te verhogen (‘oud voor 
nieuw’), om de belastingen te verlagen of het be- 
grotingssaldo te verbeteren. De ruimte kan extra 
toenemen wanneer de plannen van een partij 
gunstige gevolgen hebben voor de economie 
('inverdieneffecten’). Partijen kunnen hun bud
gettaire armslag ook verruimen door de belastin
gen te verhogen. Met uitzondering van de kleine

Tabel 1 — Budgettaire ruimte, 2003-2006 (miljard euro)
PvdA CDA WD

Ruimte voorzichtig scenario 3.50 3.50 3,50
Bezuinigingen 3.25 6,25 6,00

Inverdieneffecten - 0.75 -

Totale ruimte 5,75 10,50 9.50

gebruikt uoor:
> extra uitgaven (‘intensivering’) 4.25 6,25 3,00
> netto lastenverlichting 0,50 2,00 3.75
 ̂ verbetering begrotingssaldo 2,25 2,25 2,50

Bron:, Keuzes in kaart 2003-2006, p. 16

christelijke partijen en de Socialistische Partij 
wijzen alle partijen lastenverzwaring echter af. 
Tabel t vergelijkt de budgettaire speelruimte van 
PvdA en c d a . De positie van de v vd  is ter infor
matie toegevoegd.

EEN PROJECT LINKS BEZUINIGEN

cd a  en v v d  streven naar bezuinigingen ter 
grootte van 6 miljard euro; de PvdA komt niet 
verder dan ruim 3 miljard euro. Ditjaar bedra
gen de collectieve uitgaven iets meer dan 200 
miljard euro. Kennelijkzijn de grote partijen 
niet in staat gedurende een gehele kabinetsperi
ode meer dan 1,5 % tot hooguit 3 % van de be
staande uitgaven weg te snij den voor nieuw be
leid en verbetering van het begrotingssaldo. Mis
schien moet de w b s  toch eens nadenken over 
een project ‘links bezuinigen’ dat bouwstenen 
kan leveren voor een goed doordacht ombui- 
gingsbeleid.

Het onderste deel van tabel 1 laat zien hoe po
litieke partijen de beschikbare ruimte denken te 
gebruiken. Het c da  trekt het meeste geld uit 
voor nieuwe uitgaven, de vvd  zet het zwaarste in 
op lastenverlichting. Op middellange termijn 
mikken alle drie de partijen op een vergelijkbare 
verbetering van het begrotingssaldo, met ruim 
2 miljard euro. Grotere overschotten op de begro
ting maken versnelde aflossing van de over
heidsschuld mogelijk. Hierdoor is in de toe
komst minder geld nodig voor rentebetalingen 
aan houders van staatsobligaties, zodat de over
heid de financiële gevolgen van de vergrijzing 
beter kan opvangen. Op langere termijn (‘struc
tureel’) scoort de PvdA op dit punt overigens 
minder goed dan met name de vvd  . Daarmee 
vermindert de kans dat de overheidsschuld te
gen het jaar 2025 volledig is weggewerkt, een 
doelstelling die ooit door lij sttrekker Melkert is 
verwoord.

Na saldering van bezuinigingsbedragen en 
‘intensiveringen’ met de uitgavengroei bij onge- 
wij zigd beleid blijkt het volume van de collec
tieve uitgaven in de komende kabinetsperiode 
bij zowel de PvdA als het cda  met 1,75% per jaar

S&D 4 | 2002



Het CDA na paars Flip de Kam Een coalitie met het cda? De cps-doorrekeningen uerkend

toe te nemen. Het gaat om de reële groei van de 
uitgaven, nadat voor de invloed van de ver
wachte inflatie is gecorrigeerd. In het voorzich
tige scenario van het cpb zwelt het volume van 
het bruto binnenlands product (bbp) jaarlijks 
met 2,25 % per jaar. De collectieve uitgaven, die 
met 1,75% per jaar toenemen, zullen als aandeel 
van het bbp dus iets teruglopen. Daarmee wordt 
de trend van het afgelopen decennium doorge
trokken. De uitgavenquote (collectieve uitgaven 
gedeeld door bbp) is sinds 1990 — hetjaar 
waarin de PvdA weer ging meeregeren — ge
daald van 0,57 tot o,46.2

UITGAVENBELEID

De totaalcijfers in tabel 1 suggereren dat een coa
litie waarvan PvdA en cd a deel uitmaken niet op 
voorhand kansloos is. De duivel zit echter in de 
details. De invulling van de voorgenomen om
buigingen en het accent bij de ‘intensiveringen’ 
kan nogal verschillen. Ten opzichte van het uit
gavenniveau bij ongewijzigd beleid in 2006 
snoeit de PvdA bijvoorbeeld op defensie 0,1 mil
jard euro, het cda wil de uitgaven voor de lands- 
verdedigingjuist met 0,1 miljard euro opvoeren. 
Dit zijn natuurlijk pinda’s. Bij sommige defen- 
sieorders is de kostenoverschrijding heel wat 
groter. Een nullijn voor de defensie-uitgaven is 
hier een voor de hand liggend compromis. De 
programmatische kloof valt soms minder een
voudig te overbruggen. Tabel 2 confronteert de 
bezuinigingsplannen van PvdA en cd a en laat 
zien voor welke posten beide partijen extra uit
gaven willen doen. De plannen voor de onder
scheiden beleidsterreinen en de daarvoor inge
zette bedragen stroken op het eerste gezicht re
delijk met elkaar, uitgezonderd het terrein van 
de sociale zekerheid.

Bij de rijksuitgaven willen beide partij en 
vooral de uitgaven voor het openbaar bestuur 
verminderen, waaronder de storting ten laste 
van de rijksbegroting in het Gemeente- en Pro
vinciefonds (0,8 miljard euro). Op het verkie
zingscongres van de PvdA stond deze ingreep 
niet geagendeerd. Partijgenoten die in de plaat

selijke en de provinciale politiek actief zijn kun
nen zich met reden bekocht voelen. De vermin
derde bijdrage aan Gemeente- en Provinciefonds 
biedt een belangwekkend voorbeeld hoe het 
Centraal Planbureau partijen dwingt tot reali
teitszin, ten koste van de verenigingsdemocra- 
tie. De PvdA pleegt verder efficiencykortingen op 
de departementale begrotingen (0,8 miljard

Op het verkiezingscongres 
van de PvdA stond deze 
ingreep niet geagendeerd. 

Partijgenoten die in de 
plaatselijke en de 

provinciale politiek actief 
zijn kunnen zich met 
reden bekocht voelen

euro) en beperkt de incidentele looncomponent 
van het ambtenarenapparaat (0,4 miljard euro).3 
Dit type ombuigingen is boterzacht, want niet 
erg geconcretiseerd, en het is merkwaardig dat 
de doorgaans strenge rekenmeesters van het 
Planbureau met deze invulling van de PvdA-be- 
zuinigingsdoelstelling akkoord zijn gegaan. Het 
cda zoekt het vooral in een vermindering van 
het aantal ambtenaren en externe adviseurs. Ook 
dat voornemen is niet erg hard.

Veel andere ombuigingen uit beide program
ma’s zijn vooral splijtstof voor de meest betrok- 25
ken fractiespecialisten. Zo wenst het cda 38.000 
gesubsidieerde instroom- en doorstroombanen 
te schrappen (opbrengst 0,75 miljard euro). In 
samenhang hiermee wordt de capaciteit van de 
sociale werkplaatsen met 20.000 plaatsen uitge
breid. Verder denkt het cda 0,3 miljard euro te 
kunnen besparen door een aanscherping van het 
asielbeleid, onder andere door het eerder weg
sturen van asielzoekers die hun identiteit niet 
kunnen aantonen. Potentieel zeer controversieel
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is het plan om op alle subsidies een algemene 
korting van circa 6% toe te passen, wat 1,1 miljard 
euro oplevert. Het budget voor cultuur en wel
zijn zal hierdoor tot 2006 in volume nauwelijks 
groeien. De PvdA pompt juist 0,1 miljard extra in 
de cultuursector. Van zeer moeilijk overbrugbare 
verschillen is sprake bij de sociale zekerheid en 
gezondheidszorg; zie hierna.

De door PvdA en cd a  beoogde extra uitgaven 
zijn geconcentreerd bij onderwijs, veiligheid en 
zorg. De bestemming van de extra middelen is in 
hoge mate vergelijkbaar, hooguit verschilt de 
maatvoering. Zo wil de PvdA er 6.000 agenten en 
rechercheurs bij, het cd a  10.000. Geen woord 
over de noodzaak de doelmatigheid van de poli
tie te vergroten, zodat met de bestaande perso
neelsomvang betere resultaten worden behaald. 
Daarnaast trekt het cd a — anders dan de PvdA 
— geld uit voor een verhoging van de bruto 
Aow-uitkering en de kinderbijslag.

Tabel 2 —  Bezuinigingen en extra uitgaven (miljard euro)

Bezuinigingen
PvdA CDA

Openbaar bestuur M 1>9
Gemeente- en Provinciefonds 0,8 0,7
Sociale zekerheid 0,2 2,1
Overig 0.7 M

Totaal 3.2 6,2

Extra uitgaven
Onderwijs i,6 1.5
Zorg 1,1 1,2

Sociale zekerheid - ■1,1
Openbare orde (veiligheid) 0,8 0,9
Infrastructuuren milieu o,7 1,0
Overig 0,1 0,6

Totaal 4.2 6.3

Bron: c p b , Keuzes in kaart 2003-2006, p. 33 en p. 55

SOCIALE ZEKERHEID

Bij de w a o  bezuinigt de PvdA een bescheiden be
drag van 0,15 miljard euro door een loonsupple-

tie voor gedeeltelijk arbeidsongeschiktver- 
klaarden in te voeren. Deze aanvulling maakt het 
voor de betrokken groep uitkeringsontvangers 
aantrekkelijker om toe te treden tot de arbeids
markt, waardoor minder geld voor uitkeringen 
nodig is. Verder vervalt de klasse ‘voor 15-25 % ar
beidsongeschikt’. Het cda  buigt in de sector soci
ale zekerheid voor liefst 2,1 miljard euro om, 
maar sluist anderzijds ook 1,1 miljard euro extra 
naar de sector toe. Een bezuiniging van 0,7 mil- 
j ard euro op de w a o  wordt haalbaar geacht door 
bij psychische oorzaken van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid nieuwe gevallen niet lan
ger tot de regeling toe te laten. Dit is opnieuw 
een voorbeeld waar het Planbureau een concreti
sering van het partijprogramma ‘afdwingt’ waar
over het congres van in dit geval het cd a  zich 
nooit heeft kunnen uitspreken. Nog eens 0,7 
miljard valt volgens het cda  te bezuinigen op 
werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, met 
name door het beperken van de aanspraak op bij
zondere bijstand. Daar staan voor mensen met 
een laag inkomen nieuwe kortingen op de te be
talen belasting (‘heffingskorting’) tegenover. Ten 
slotte bespaart het cda  0,6 miljard euro op an
dere regelingen, zoals huursubsidie. Ook hier 
worden dreigende koopkrachtverliezen in veel 
gevallen gecompenseerd door een nieuwe buur
koning in de inkomstenbelasting. Zij vervangt de 
huidige huursubsidie. De huurkorting zorgt er
voor dat de huurlasten nietboven de 15% (al
leenstaanden: 17%) vanhethuishoudensinko- 
men komen te liggen.

ZORGSTELSEL

PvdA en c D a  willen, net als overigens de w d  , het 
verschil tussen in het ziekenfonds en particulier 
tegen ziektekosten verzekerden opheffen. Er 
komt één basisverzekering tegen ziektekosten 
voor allen. Sociaal-democraten verschillen even
wel radicaal van mening met de christen-demo- 
craten over de gewenste premiestructuur. De 
PvdA kiest voor een opzet die is geïnspireerd 
door de huidige ziekenfondsverzekering. Werk
nemers betalen een premie van 2,1 % over hun in-
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komen, plus een beperkte nominale jaarpremie 
van 204 euro per volwassen verzekerde. Een 
nieuwtje is dat de premiegrens, dat is het inko
men waarover maximaal premie is verschuldigd, 
hoger ligt naarmate een gezin meer leden telt. 
Voor alleenstaanden bedraagt de premiegrens 
39.000 euro, vooreen kostwinner met een af
hankelijke partner het dubbele. Per kind schuift 
de premiegrens nog eens met 19.500 euro om
hoog. Op dit moment zijn de partner en jonge 
kinderen in het ziekenfonds gratis meeverze
kerd. Werkgevers en uitkeringsinstanties beta
len eveneens een procentuele premie, van 5,6%. 
Hierbij geldt een verlaagde premiegrens.

Anders dan de PvdA, kiest het cda voor een 
volledig nominale premie van 1744 euro per jaar 
voor elke volwassen verzekerde. Voor kinderen 
geldt een halve premie. Werkgevers betalen een 
procentuele bijdrage van 4,65% van het premie
plichtig inkomen. De nadelige inkomenseffec
ten voor lagere inkomensgroepen worden deels 
gerepareerd door een zorgkorting in te voeren. Zij 
zorgt er voor dat de premie van de zorgverzeke
ring voor volwassenen niet boven de 10% van het 
huishoudensinkomen uitstijgt. De zorgpremie 
voor de kinderen wordt gecompenseerd door de 
al bestaande kinderkorting te herstructureren en 
de kinderbijslag te verhogen. Gezinnen met kin
deren die nu particulier zijn verzekerd worden 
door deze maatregel overgecompenseerd.4 
De inkomensgevolgen van het PvdA-plan blijven 
met name voor de lage inkomens (in het zieken
fonds) beperkt. Het plan is gunstig voor alleen
verdieners met kinderen die nu particulier 
verzekerd zijn, maar ongunstig voor alleenstaan
den. Het CDA-voorstel is ongunstig voor twee
verdieners die op basis van hun eigen inkomen 
betrekkelijk goedkoop in het ziekenfonds zitten, 
maar straks op basis van het gezamenlijke inko
men weinig of geen zorgkorting ontvangen.

INKOMENSBELEID VIA DE BELASTINGEN

Zoals bleek streeft het cda naar een stelsel van 
heffingskortingen voor kinderen, zorg en wonen. 
De belastingdienst brengt die kortingen in min

dering op de verschuldigde inkomstenbelasting.5 
De kortingen zijn inkomensafhankelijk. Het ge
zin wordt geacht van elke extra verdiende euro 
een dubbeltje te kunnen besteden voor de zorg
premie, 15 cent voor de huur en nog eens een 
paar centen voor het grootbrengen van de kinde
ren. De impliciete belasting op een stijging van 
het inkomen, in de vorm van lagere heffingskor

tingen, bedraagt in voorkomende gevallen al snel 
3 o cent. De totale belastingdruk op een extra gul
den inkomen door loonbelasting, sociale premies 
en gederfde heffingskortingen kan oplopen tot 
omstreeks 6 5%. Zo’n hoog tarief is schadelijk 
voor de economie, omdat het een rem zet op het 
arbeidsaanbod. Wanneer mensen van hun extra 
verdiensten door overwerk of avondstudie netto 
niet meer dan een derde overhouden, zullen zij 
allicht van die activiteiten afzien. Het samenstel 
van deze heffingskortingen op huishoudensni- 
veau maakt het voor partners minder aantrekke- 27 
lijk om te gaan werken, omdat al vanaf de eerste 
verdiensten de heffingskortingen worden ver
minderd. Bovendien zal het nodig zijn de toe
gang van huurders tot duurdere huurwoningen 
te beperken. Anders doemt voor de schatkist een 
forse tegenvaller op, omdat het systeem een pre
mie zet op duur huren. Gezinnen hoeven van de 
extra huur immers nooit meer dan 15 /  van hun 
inkomen uit eigen zak te betalen, de rest van de 
woonlasten past de overheid bij.

Grote struikelblokken bij 

formatiebesprekingen met 
het cda liggen op het 
terrein van de sociale 
zekerheid en bij de 
premiestructuurvan de 

basisverzekering tegen 
ziektekosten
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Het pleidooi voor diverse heffingskortingen 
in het CDA-verkiezingsprogramma vormt een 
sterk verwaterde versie van de fiscale plannen 
uit een rapport van het Wetenschappelijk insti
tuut (Wi) van het c d a .6 Dit rapport bevat het 
voorstel de progressieve inkomstenbelasting te 
vervangen door een ‘vlaktax’ met een uniform ta
rief van 35%. Die zou verschuldigd zijn over het 
bruto-inkomen, omdat nagenoeg alle bestaande 
aftrekposten en vrijstellingen komen te verval
len. Wel ontzien de opstellers van het rapport de 
aftrek van hypotheekrente. Evenmin heeft het 
CDA-congres het Wi-voorstel geadopteerd om 
een kinderkorting in te voeren, waardoor geen 
enkel huishouden meer dan 10% van zijn inko
men kwijt zou zijn voor de opvoeding van de 
kinderen. Ook het door het Wi-CDA voorgestelde 
systeem om traditionele kostwinners veel min
der belasting te laten betalen heeft het niet ge
haald/

KOOPKRACHT

Tabel 3 brengt de inkomensgevolgen van de pro
gramma’s van PvdA en c d a  in beeld. Dit gebeurt 
op drie manieren: naar inkomenshoogte, naar 
sociaal-economische status en naar huishou- 
denstype. De tabel laat uitsluitend plussen zien. 
Bij de PvdA is de koopkrachtverbetering soms 
een fractie groter. Opvallend genoeg gaan lage 
inkomens, dat wil zeggen mensen met een in
komen beneden de huidige ziekenfondsgrens 
van 30.700 euro, er bij het c d a  in verhouding 
meer op vooruit dan mensen met een hoog inko
men. Bij de PvdA is de koopkrachtstijging van 

28 lage en hoge inkomens gelijk. Uitkeringsontvan
gers gaan er bij het cd a  wat meer in koopkracht 
op vooruit dan werkenden. Bij de PvdA is er geen 
verschil tussen beide sociaal-economische groe
pen. De verschillen in koopkrachtontwikkeling 
naar gezinssamenstelling zijn vrij gering in het 
programma van de PvdA. Het programma van 
het cd a  pakt relatief gunstig uit voor kostwin
ners en alleenstaanden in vergelijking met twee
verdieners.

Tabel 3 —  Mediane koopkrachtverbetering in %  per jaar
PvdA CDA

Lage inkomens (< 30.700 euro) 1,50 1,50
Hoge inkomens (> 30.700 euro) 1,50 1,00

Werkenden 1,50 1.25
Uitkeringsontvangers 1,50 1,50

Kostwinners i .75 1,50
Tweeverdieners 1,50 1,00
Alleenstaanden 1,50 1,50

Bron: c p b , Keuzes in kaart 2003-2006, p. 23

Bij de cijfers in tabel 3 passen twee kanttekenin
gen. Ten eerste toont tabel 3 de mediane koop
krachtverbetering. Dat wil zeggen, binnen iedere 
onderscheiden groep gaat 5 o % er meer op voor
uit dan het in de tabel vermelde koopkrachtcijfer 
en 50% is minder goed af. Bij uitvoering van het 
cd A-programma is in het algemeen sprake van 
een veel grotere spreiding van de inkomensver- 
anderingen rondom het gepresenteerde cijfer. 
Gezien de ingrijpende voorstellen van de 
christen-democraten inzake sociale zekerheid en 
nieuwe heffingskortingen is dit niet verwonder
lijk.

Ten tweede zal, naarmate de CDA-voorstellen 
preciezer worden uitgewerkt, de roep toenemen 
om negatieve uitschieters te compenseren. Voor 
koopkrachtreparatie heeft het cda echter geen 
budgettaire ruimte. Ook zal aandrang ontstaan 
om positieve koopkrachtuitschieters af te ro
men. Dit laatste zal de wetgeving en de uitvoe
ringspraktijk verder compliceren.

SLOTSOM

Onlangs heeft het Centraal Planbureau de pro
gramma’s van de politieke partijen doorgere
kend. PvdA en cd a  komen uit op een identieke 
groei van de collectieve uitgaven met 1,75% per 
j aar. Zij trekken hoofdzakelijk extra geld uit voor 
dezelfde beleidsterreinen. Het cd a  mikt evenwel 
op tweemaal zo omvangrijke bezuinigingen. De
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koopkrachtgevolgen daarvan worden met name 
voorlagere inkomensgroepen gerepareerd via 
een stelsel van heffingskortingen in de inkom
stenbelasting. In termen van verdelingspolitiek 
wordt de PvdA door het cd a  links gepasseerd: 
huishoudens met een laag inkomen en uitke
ringsontvangers — deels uiteraard overlap
pende groepen — zijn bij het cd a  relatief beter 
af. Wel is de diversiteit in koopkrachtverande- 
ringen bij het c d a  veel groter. Grote struikel
blokken bij formatiebesprekingen met het cda  
liggen op het terrein van de sociale zekerheid en 
bij de premiestructuurvan de basisverzekering 
tegen ziektekosten. Toch lijkt een combine van 
PvdA en cd a niet onmogelijk. Uiteraard zal de 
PvdA bij de formatie meer eigen punten scoren

wanneer wordt gekoerst op het baken van een 
centrum-linkse combinatie (met d 66 en Groen
links). In dit geval zou vooral g i  programma
tisch veel water bij de wijn moeten doen. In het 
regeerakkoord dat de basis vormt van een even
tueel ‘nationaal kabinet’ van PvdA, cd a  en w d  
zouden veel PvdA-prioriteiten ondersneeuwen. 
Dit maakt deze optie voor de sociaal-democratie 
weinig aantrekkelijk, terwijl op goede gronden 
valt te betwijfelen of zij voor de w d  zelfs maar 
enige aantrekkingskracht heeft. Daarmee ligt 
een uiterst lastige kabinetsformatie in het ver
schiet, tenzij de kiezers op 15 mei voor een dave
rende verrassing zouden zorgen.

Noten

1. Centraal Planbureau, Keuzes in 
kaart2003-2006.Den Haag, 
2002.

2. Van de daling met 11 procent
punten worden 2 punten ver
klaard door de herziening van 
het systeem van de nationale 
boekhouding in 1995. De an
dere 9 punten representeren 
een ‘echte’ krimp van de collec
tieve sector.

3. Het‘incidenteel’ is het verschil 
mssen de procenmele stijging 
van de totale loonsom en die 
van de CAO-lonen. In de praktijk 
valt deze restpost heel moeilijk 
via beleid te beïnvloeden.

4. Zij betalen al premie voor de 
particuliere ziektekostenverze
kering van hun kinderen, die in 
het ziekenfonds gratis zijn mee
verzekerd.

5. Om precies te zijn, de heffings
kortingen worden ook wegge

streept tegen premie die is ver
schuldigd voor drie volksverze
keringen, te weten de aow , de 
anw  en de aw bz .

6. Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda, Evenredig en recht
vaardig. Den Haag, 2001.

7. Dit effect wordt bereikt door in
voering van het 'splitsingsstel- 
sel’ in de inkomstenbelasting.
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Het cda na paars (3)

Het c d a  en de teragkeer 
van de politiek
M A A R T E N  H A J E R

De jojo-beweging in de kiezersvoorkeur heeft 
voorlopig één grote winnaar. Jan Peter Balken
ende, in december plots tot partijleider van het 
cd a  gebombardeerd, kan zich opmaken voor re
geermacht. Paars Drie komt er niet. Waar zou het 
over moeten gaan? De wachtlijsten in de zorg?
De w a o ? De staatsschuld? De toekomst van de 
driehoek ontwikkelingssamenwerking, buiten
lands- en defensiebeleid? Ruimtelijke ontwikke
ling? Constitutionele vernieuwing? Naachtjaar 
paars zijn de grenzen van een PvdA/vvD-coalitie 
buitengewoon goed verkend. Op geen enkel 
thema is nu nog succes of vernieuwing te ver
wachten. De frustraties over de 'uitruilpolitiek’ 
zijn breed gedeeld.

Daarmee herstelt zich de normaliteit in de 
Nederlandse politiek: de confessionelen bepalen 
met wie zij de komende periode zullen regeren. 
Balkenende is zich uiteraard van zijn centrale 
positie bewust. Maar hoe ga j e om met die luxe? 
Wat doe je als je je tot niets hoeft te bekennen? 
Linksom of rechtsom, dat bepalen we later 

3 o wel, zo lijkt men te denken. En zo lonkt de
brave Jan Peter Balkenende naar de brutale Pim 
Fortuyn.

Voor het c d a  komt Fortuyn echter vier jaar te 
laat. Bij de vorige verkiezingen moest Jaap de 
Hoop Scheffer proberen het sociale CDA-pro- 
gramma ‘Samenleven doe je niet alleen’ aan de

Over de auteur Maarten Hajer is hoogleraar politi
cologie aan de Uniuersiteit uan Amsterdam en 
redacteur uan S&D

man te brengen. Het werd een klucht. De lijst
trekker paste niet bij het programma. Waar
schijnlijk was De Hoop Scheffer veel beter in zijn 
element geweest als de christen-democraten 
hadden mogen oploeven naar rechts. Die tragiek 
van de ‘mismatch’ van lijsttrekker en program
ma dreigt zich nu bij het cd a te herhalen.

Wie lij sttrekker wordt, moet zichzelf in ze
kere zin opnieuw uitvinden. Dat geldt ook voor 
Jan Peter Balkenende. Maar in het licht van zijn 
eerdere geschriften verbaast zijn flirt met For
tuyn toch enigszins. De 'vroege’ Balkenende 
stond vooral voor communitarisme en gemeen- 
schapsdenken (zie bijvoorbeeld zijn bijdrage aan 
het 22ste j aarboek voor het democratisch socia
lisme). Hoe kan dat samengaan met de zelfzuch
tige libertaire makelaarssamenleving van For
tuyn? De verklaring is verrassend simpel: ook 
het cda kan meeliften op het ‘reactionaire mo
dernisme’ (Beunders) dat Fortuyn wind in de zei
len blaast. Het combineert nostalgie met een mo- 
derniseringsagenda. Het is de strategie die 
Franz-Jozef Strauss lange tijd met succes in Beie
ren voerde, en die Stoiber met zijn filosofie van 
'Laptop en Lederhosen’ als brave leerling al jaren 
in Beieren imiteert.

Verkiezingen worden— zoals bekend— niet 
gewonnen door de partij met het meest cohe
rente programma. Dus waarom niet op deze 
kaart ingezet? Dus: voor (nationale) gemeen
schap én voor economische en technologische 
vooruitgang! Voor de stabiliteit van oude 
waarden én voor de dynamiek van mondialise-
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ring! Voor flexibiliteit én strengere normen! Het 
is niet bij voorbaat een fatale strategie.

Het probleem voor het cd a  van Balkenende 
schuilt in het feit dat het cda niet met de c s u 
van Strauss en Stoiber te vergelijken is. Balke
nende zal zich ook realiseren dat de botte bijl van 
Fortuyn zich slecht verdraagt met zijn diep be
leefde uitgangspunt van ‘soevereiniteit in eigen 
kring’. Zo berust de luxe positie van het cd  a bij 
nader inzien op een slechte analyse van de strate
gische mogelijkheden voor het c d a  van een 
nieuwe rechtse coalitie.

Het alternatief is de keuze voor de terugkeer 
van de politiek. Als oppositiepartij kan het cda 
met reden ook inzetten op de sociale correctie 
van paars. En kan juist dat meer sociale pro
gramma met Balkenende niet veel authentieker 
worden verwoord? Daar ligt een gezamenlijke 
uitdaging voor cd a  en PvdA.

Door de opkomst van Fortuyn hangt de ver
kiezingscampagne op dit moment enigszins uit 
het lood. ‘Hoe verhouden wij ons tot Fortuyn?’ 
lijkt nog steeds de belangrijkste vraag maar twee 
spelers hebben de mogelijkheid de verkiezingen 
een hele andere wending te geven: Balkenende 
en Melkert.

s o c ia l e  c o r r e c t ie  op p a a r s

Het cd a  heeft een aantal interessante denkbeel
den over maatschappelijk verantwoord onderne
men, over het verzet tegen de economisering, en 
staat voor een minder schraal publiek domein. 
Het heeft een aantal ministers voor deze benade
ring klaar staan. Electoraal is hier veel te winnen. 
Ook ten koste van de PvdA overigens. Op het mo
ment dat de PvdA met een emotieloos boekhou- 
derssocialisme wordt vereenzelvigd, wordt het 
cda van de ‘authentieke’ Balkenende interessant 
voor delen van het PvdA-electoraat. In de coulis
sen wacht bij het cd a  Pieter van Geel die ook de

beperkingen van een boekhouderssocialisme 
zeer goed zal kunnen uitmeten.

Melkert kan op zijn beurt duidelijker kiezen. 
Nu de voortzetting van paars een illusie is, kan 
de PvdA de sociale correctie op paars (de ‘sociale 
uitbouw’ van paars) maar beter duidelijk beplei
ten.

Het curieuze is dat Balkenende en Melkert zo 
samen de sleutel voor de echte terugkeer van de 
politiek in handen houden. Wanneer zij beiden 
nadrukkelijk gaan strijden voor een sociale cor
rectie op paars, krijgt het electoraat 15 mei de 
keuze waar het kennelijk naar snakt: voor een 
ruk naar rechts of voor een sterker publiek do
mein.

De uitdaging voor de beide partijen is om te 
bepalen hoe zij deze sociale correctie ten uitvoer 
gaan brengen. Paars heeft de relatie overheid — 
markt verkend. Sociaal-democraten en christen
democraten komt nu de taak toe de verhouding 
van de overheid tot de maatschappelijke organi
saties opnieuw te bepalen. Noch de soeverei
niteit in eigen kring noch de overheidsgerichte 
benadering van de PvdA zullen de komende tijd 
voldoen. De democratisering van het maatschap
pelijk middenveld is een prachtige institutionele 
opgave.

Er is natuurlijk moed voor nodig. Voor Mel
kert vereist dit een milde vorm van vadermoord 
(afscheid van paars) maar voor Balkenende be
tekent het een heroverweging van wat souve- 
reiniteit in eigen kring nog kan betekenen in 
een samenleving waar vele verschillende gebrui
kers hun belangen doen gelden. Maar de terug
keer van de politiek zou hiermee een feit zijn.

* Een verkorte versie van deze bijdragewerd onder de 
titel 'Coalitie met links levert cda meer op’vóórgepu
bliceerd in Trouw, d.d. 5 april 2002.
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Liberaal patriot of nationaal populist?

Het gedachtegoed van 
Pim Fortuyn
Pim Fortuyn put uit drie bronnen voor zijn denken: het liberalisme, het 

populisme en het nationalisme. Paul Lucardie en Gerrit Voerman schetsen 

het program van Fortuyn, mede aan de hand van een analyse van diens 

mensbeeld, maatschappijvisie en staatsopvatting.

P A U L  L U C A R D I E  E N  G E R R I T  V O E R M A N

Als de peiling van het nip  o begin april voorspel
lende waarde zou hebben, zou de Lij st Pim For
tuyn op is mei 15% van de stemmen winnen en 
met 23 aanhangers de Tweede Kamer binnenko
men. Dat is ongekend in Nederland.1 Wanneer 
nieuwe partijen in het verleden 7 of 8 zetels haal
den (zoalsü66 in 1967 enDs’70 in i97i)w erd al 
van een aardverschuiving gesproken. Andere 
landen hebben echter een dergelijke dramati
sche opkomst van nieuwelingen al eerder mee
gemaakt. In Denemarken richtte de advocaat 
Mogens Glistrup in 1972 de Vooruitgangspartij 
(Fremskridtspartiet) op en won eenjaar later 16% 
van de stemmen, genoeg voor 28 zetels (van de 
179) in het parlement. In Canada kwam de in 

32 1987 door Preston Manning opgerichte Hervor
mingspartij (Reform Party) in 1993 met 52 zetels 
(van de 295) in het House ofCommons, nadat zij 
17% van de stemmen had gewonnen.2

Deze partijen hebben wellicht meer gemeen

Over de auteurs Paul Lucardie en Gerrit Voerman zijn 
respectievelijk wetenschappelijk medewerker en hoofd 
uan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen aan de R ijksuniversiteit Groningen  
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met de Lijst Pim Fortuyn dan alleen hun flit
sende entrée in het parlement. Ze dragen alledrie 
duidelijk het stempel van hun oprichter; ze arti
culeren een veelal diffuse onvrede met het poli
tieke bestel en met de bureaucratische verzor
gingsstaat, maar ook met de multiculturele 
samenleving; en ze winnen kiezers uit alle lagen 
van de bevolking. Vanwege hun aanval op de po
litieke elite en hun appèl op 'de mensen in het 
land’ worden ze vaak ‘populistisch’ genoemd; en 
vanwege hun neiging om de grenzen te sluiten 
ook wel ‘nationalistisch’ o f‘nationaal-popu- 
listisch’.3 Voor zover deze partijen de volkswil en 
volksaard van hun land zoveel mogelijk trachten 
te weerspiegelen, verschillen ze onderling na
tuurlijk ook. Canadezen en Denen zijn geen 
Nederlanders, al hebben ze wel een aantal be
langrijke sociale en culturele eigenschappen ge
meen.4

Fortuyn’s gedachtegoed draagt typisch Neder
landse kenmerken — ook al gedraagt hij zich 
soms erg on-Nederlands, met zijn Italiaanse pak
ken en Amerikaanse directheid. Zelf beschouwt 
hij zich echter niet als populist maar als liberaal 
patriot, naar zijn 18e eeuwse voorbeeld Joan 
Derk van der Capellen. In dit artikel wordt nage-
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gaan welke betiteling hem het beste past wan
neer men zijn gedachtegoed analyseert aan de 
hand van zijn talrijke publicaties. Daarbij wordt 
de ontwikkeling in zijn gedachtegoed gevolgd 
vanaf het moment waarop hij afscheid neemt 
van de sociaal-democratie en een eigen weg in
slaat. Na een korte biografische inleiding trach
ten we zijn mensbeeld, maatschappijvisie en 
staatsopvatting te reconstrueren, om vervolgens 
de hoofdlijnen van zijn program te schetsen.

AFSCHEID VAN DE PVDA

Wilhelmus Simon Petrus Fortuyn werd in 1948 
in het Noord-Hollandse Velsen geboren, in een 
katholiek middenstandsmilieu. Na een vlotte 
studie sociologie aan de Vrije Universiteit, waar
bij genoeg tijd overbleef voor deelname aan de 
studentenbeweging, trad Fortuyn beginjaren ze
ventig toe tot de PvdA, vrij kort na zijn aanstel
ling als wetenschappelijk medewerker ‘kritische 
sociologie’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij koesterde bewondering voor de stijl van poli
tiek bedrijven van PvdA-leider Den Uyl, die met 
zijn kabinet‘de politiek letterlijk op straat weet 
te brengen’.5 In de loop van de jaren tachtig 
raakte Fortuyn vervreemd van de partij. Hij werd 
nog wel benaderd om mee te werken aan de eind 
1986 ingestelde commissie Programmatische 
vernieuwing, die eenjaar later het rapport 
Schuivende panelen zou opstellen, maar zou door 
toedoen van de partijtop uiteindelijk buiten spel 
zijn gezet. Den Uyl had zojuist als partijleider 
plaats gemaakt voor Kok — in de ogen van For
tuyn‘een briljant machtspoliticus’ zonder visie.5 
Tijdens de verkiezingscampagne van 1989 zou 
Kok hem in het stadhuis in Rotterdam publieke
lijk hebben uitgemaakt voor een 'zakkenvul- 
lende ondernemer’. Deze schrobbering, gevoegd 
bij een conflict met burgemeester Peper, leidde 
er toe dat Fortuyn het lidmaatschap opzei van de 
partij waarin hij zich toch al steeds minder thuis 
voelde.7

Nadat Fortuyn voor de PvdA bedankte, blijft 
hij partijloos en werpt zich op als onafhankelijk 
observator van de Nederlandse politiek. In 1988

had hij ontslag genomen bij de Groninger uni
versiteit om zich aan de productie van de ov- 
jaarkaart te wij den. Twee j aar later werd hij be
noemd tot bij zonder hoogleraar Arbeidsvoor
waardenbeleid aan de Erasmusuniversiteit te 
Rotterdam. In 1995 werd zijn contract niet meer 
verlengd. Voortaan voorzag hij in zijn onder
houd als publicist — sinds 1992 was hij al colum
nist bij het weekblad Elsevier — en als spreker bij 
congressen en bijeenkomsten van diverse orga
nisaties en bedrijven.

Zijn afkeer van zijn voormalige politieke 
onderkomen neemt sinds 19 8 9 alleen maar toe.
Hij noemt de PvdA ‘een conservatieve partij’ die 
afkerig zou staan tegenover elke vernieuwing 
van de verzorgingsstaat.8 Tegen het einde van 
de j aren negentig heeft hij het over ‘subsidie- 
socialisten’ als hij de PvdA bedoelt.9 Tegelijker
tijd verwijt hij de partij dat ze haar achterban 
geen perspectief meer biedt en de utopie van de 
‘maakbaarheid’ vervangen heeft door ‘beleid’ en 
‘haalbaarheid’. Als alternatief stelt hij voor ‘het 
oude liberale gedachtegoed op moderne leest te 
schoeien’.10 Hoe dat dient te geschieden, zal hij 
in de loop der jaren in verschillende boeken en 
korte artikelen aangeven.

MENSBEELD

Vanaf zijn geschriften aan het begin van de jaren 
negentig neemt Fortuyn als uitgangspunt de 
vrije, geëmancipeerde, calculerende burger.
Deze mondige burger heeft in de j aren zestig het 
patriarchale gezag van zich af geworpen en zich 
verlost van de knellende banden van de verzui
ling.11 Tegelijkertijd is deze individualist echter 33
een sociaal wezen, die weet dat hij van anderen 
afhankelijk is en zich slechts kan ontplooien in 
en door de gemeenschap waaruit hij voortspruit.
Een 'beschaafde, sociaal voelende, calculerende 
burger’ is dus voor Fortuyn geen contradictio in 
terminis.12 Toch klinkt er zo nu en dan in zijn 
werk een zekere bezorgdheid door over de ego- 
istische en materialistische neigingen van de 
moderne burger, en over zijn ‘ongebreidelde 
winststreven en dito consumentisme'.13 In 19 9 5
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benadrukt de socioloog Fortuyn in zijn boek De 
verweesde samenleving het belang van een collec
tief beleefd normen- en waardenstelsel waar
zonder samenleven op den duur niet mogelijk 
is.14 Doordat het patriarchaal gezag in gezin en 
maatschappij verzwakt, nemen jongeren niet 
meer vanzelfsprekend de waarden en normen 
van hun ouders en onderwijzers over. Kinderen 
‘zien zichzelf daardoor op jeugdige leeftijd al als 
individu en te weinig als onderdeel van een gro
ter geheel, met als gevolg dat de belevingswereld 
al vroeg sterk egocentrisch wordt, hetgeen het 
samenleven er niet gemakkelijker op maakt’.15 
Jongeren moeten dan ook via vorming leren wat 
samenleven inhoudt. Deze vorming vereist 
kleinschalig onderwijs.16

Naast een betere socialisatie in gezin en 
school stelt Fortuyn sinds kort voor om een 
maatschappelijke dienstplicht voor jongeren in 
te voeren. Eén van de doelstellingen hiervan is 
het ‘leren omgaan met mensen van verschil
lende sekse, geaardheid, sociale afkomst en eth- 
nische achtergrond’, en zodoende ‘het Nederlan
derschap inhoud te geven en de natievorming te 
verstevigen’.17 Ook op andere gebieden, zoals 
‘sociale menging’ van allochtonen en autochtho- 
nen in woonwijken, sluit Fortuyn dwang niet 
meeruit.18 Dit duidt erop dat zijn mensbeeld — 
waarschijnlijk onder invloed van de problemen 
die hij ziet in de multi-culturele samenleving — 
pessimististischer is geworden. In zijn meest re
cente programma-boek schrijft hij voor het eerst 
nadruklcelijk over ‘het menselijk tekort, met het 
kwade dat de mens nu eenmaal aankleeft, nie
mand van ons uitgezonderd’.19 Dit pessimisme 
deelt Fortuyn met conservatieve denkers als 
Burlce.20

MAATSCHAPPIJVISIE

Fortuyn is sinds de jaren zeventig maatschappij
criticus gebleven, al is de basis van zijn kritiek 
veranderd, van (neo-)marxisme in radicaal libe
ralisme. Kernpunt van zijn kritiek op het huidige 
maatschappelijke bestel is dat het niet meer past 
bij de geëmancipeerde burger. De institutionele

structuur van de samenleving dateert nog uit het 
tijdperk van de verzuiling. In dit corporatieve, 
bureaucratische bouwwerk werken zuilen en 
klassen met elkaar samen, waarbij de staat als 
regisseur fungeert. In gremia als de Sociaal-Eco- 
nomische Raad, de Stichting van de Arbeid of de 
Kamers van Koophandel bepalen de verzuilde 
elites van door de overheid erkende belangen-

Tegen het einde van 
de jaren negentig heeft hij 
het over ‘subsidie- 

socialisten’ als hij de 
PvdA bedoelt

groepen het economisch en sociaal beleid. De in
vloed van deze instellingen en actoren is zeer 
groot, maar hun maatschappelijke representati
viteit vaak twijfelachtig — terwijl de burger-con- 
sument niet mag meespreken.

Fortuyn oordeelt niet negatief over de presta
ties in het verleden van deze ‘overlegeconomie’. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de 
groei van de welvaart gelijkmatiger dan voor
heen verdeeld over de bevolking. Het probleem 
is echter dat terwijl de maatschappij en haar bur
gers wezenlijk veranderd zijn, de institutionele 
vormen van de overlegeconomie nog steeds be
staan en zelfs opnieuw een vaste vorm hebben 
gevonden in het poldermodel.21 De huidige 
samenleving is als relict van het verzuilingstijd- 
perk 'dichtgetimmerd en tot verstikkens toe ge
organiseerd’, aldus Fortuyn, en bestaat uit logge, 
‘collectivistische’ organisaties die de eigen ver
antwoordelijkheid ontmoedigen.22 Aan deze ver
starring moet een einde komen door ruim baan 
te geven aan de veel flexibelere 'contractmaat
schappij’. Deze samenlevingsvorm sluit ook goed 
aan bij de horizontale, platte ‘netwerkorganisa
ties’, die met de ontwikkeling van de nieuwe in
formatie- en communicatietechnologie hun in
trede hebben gedaan en die geleidelijk de hiërar-
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chische, bureaucratische complexen van de over
legeconomie zullen aflossen.

In de contractmaatschappij zijn de rechten en 
plichten van de burgers helder geregeld en wor
den zij geprikkeld tot het nemen van initiatief en 
risico. Dit betekent dat vertrouwde zekerheden 
op de schop moeten. In de optiek van Fortuyn 
dient het marktmechanisme op de arbeidsmarkt 
beter zijn werk te doen. In plaats van de be
schermde positie van vaste aanstellingen voor 
onbepaald duur komen arbeidscontracten van 
hooguit vijfjaar — ook voor ambtenaren. Het al
gemeen verbindend verklaren van c ao’s voor 
een bedrijfstak moet eveneens afgeschaft wor
den. Werknemers worden ‘ondernemers van ei
gen arbeid'.

ISLAM

Zo verdwijnen de tegenstellingen tussen Arbeid 
en Kapitaal. In de contractmaatschappij bestaan 
geen klassen meer — een kleinburgerlijke uto
pie, meent de socioloog Erik van Ree in een 
scherpe analyse van Fortuyn’s gedachtegoed.25 
Zover is het echter nog niet, dat beseft de socio
loog Fortuyn ook wel. Hij onderscheidt drie klas
sen in de huidige maatschappij: een internatio
naal geörienteerde bovenklasse (de managers 
van de multinationals), een brede middenklasse 
(min of meer zelfstandige ondernemers/werk
nemers) en een onderklasse van veelal laag-ge- 
schoolde werklozen die amper deel neemt aan 
het maatschappelijk leven.24 Deze onderklasse 
baart hem grote zorgen, vooral omdat zij uit ge
brek aan individueel perspectief gemakkelijk 
naar collectivistische en fundamentalistische 
(schijn-)oplossingen voor haar problemen zou 
kunnen zoeken. Een groot deel van deze onder
klasse is daar door haar islamitische achtergrond 
van huis uit al toe geneigd. De Islam erkent im
mers niet de scheiding tussen kerk en staat en 
evenmin het beginsel van individuele verant
woordelijkheid. Afgezien van een volgens For
tuyn te verwaarlozen intellectuele minderheid 
streven de meeste moslims naar een islamitische 
staat waarin weinig plaats is voor afwijkende op

vattingen, individuele autonomie en emancipa
tie van vrouwen en homo’s.25 Zijn kritiek op de 
multi-culturele samenleving vloeit voort uit zijn 
vrees voor de ‘islamisering van onze cultuur’.

Dit soort kritiek werd in Nederland te vaak af
gedaan als ‘racistisch’ en ‘rechts-extreem’, vooral 
door de ‘Linkse Kerk’ (PvdA, GroenLinks, D66).
Echter ook cda en w d  hebben het probleem 
onderschat, meent Fortuyn. Hij wijt dat in de 
eerste plaats aan een wijd verbreid cultuur
relativisme, dat verdediging van de eigen Neder
landse (westerse, liberale) waarden eigenlijk on
mogelijk maakt: ‘wij’ zouden niet beter zijn dan 
‘zij’, ook als ‘zij’ vrouwen hoofddoekjes voor
schrijven, homosexualiteit als een ziekte bestrij
den en wellicht zelfs de democratie willen af
schaffen. In de tweede plaats kunnen de ge
vestigde partijen van links en rechts de ogen 
sluiten voor de multi-culturele spanningen om
dat zij allemaal verworden zijn tot ‘smalle 
middenklassepartijen’ die het contact met de 
onderklasse (en grote delen van de brede 
middenklasse?) verloren hebben.26

Dit gebrek aan contact mssen politieke elite 
en achterban ziet Fortuyn als structurele tekort
koming van ons politiek bestel. Dat bestel faalt 
ook op een ander belangrijk punt, de eerder ge
noemde aanpassing van de verstarde overlegeco
nomie en van de bureaucratische verzorgings
staat.

STAAT EN POLITIEK

De omvorming van de stroperige overlegecono
mie tot de contractmaatschappij, dringend nood
zakelijk om de economie en de samenleving te 35 
revitaliseren, vereist de regie van de staat.27 De 
staat is immers verantwoordelijk voor de inrich
ting van het publieke domein. Deze enorme mo- 
demiseringsslag, die het openbreken van het cir
cuit van de gevestigde belangen inhoudt, gaat 
volgens Fortuyn echter de kracht van het Neder
landse politieke bestel te boven. Dat komt mede 
doordat de huidige generatie politici is gepokt en 
gemazeld in de traditie van de overlegeconomie 
en dus hardnekkig hieraan vasthoudt.
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Fortuyn richt zijn pijlen in hoofdzaak op drie 
aspecten van het politiek bestel. In de eerste 
plaats het incrowd-karakter van de gevestigde po
litieke elite. Deze ‘kaste’, ‘een volstrekt incestu
eus circuit’, zou Den Haag al decennia lang in een 
‘wurggreep’ houden.28 De 'mandarijnen’ o f ‘re
genten' — in de regel afkomstig uit PvdA, cda en 
vvd — spelen elkaar de functies in het openbaar 
bestuur en de collectieve sector toe, net zoals hun 
voorgangers in de achttiende eeuw dat deden. 
Gehecht aan het pluche, zijn ze niet geneigd ver
antwoordelijkheid te nemen voor gemaakte fou
ten. Zoals elke kaste vormt de politieke elite 
tegenover de buitenwereld een gesloten kring. 
‘Men is als de dood zo bang voor buitenstaanders 
in de politiek, helemaal als die zichzelf aandie
nen en op eigen gelegenheid in de Kamer willen 
komen’, zo schreef Fortuyn al met voorspellende 
blik in 1994.29 Ergernog, ze manipuleren zelfs 
de wet: ‘Iedereen is gelijk voor de wet, alleen po
litici en hoge ambtenaren en andere (politieke) 
bestuurders een beetje meer dan wij, gewone 
burgers’.30

De politieke elite zou volgens hem bovendien 
weinig behoefte tonen de kiezers om hun me
ning te vragen — zijn tweede punt van kritiek.31 
Formeel wordt er op democratische wijze gere
geerd, doordat de regering in het openbaar ver
antwoording aflegt aan het parlement. Het ‘echte 
bestuur’ speelt zich echter in achterkamertjes en 
in het Torentj e van de minister-president af. ‘De 
Nederlandse politieke en bestuurlijke elite heeft 
lak aan de democratie, lak aan de burger’.32 Van 
dualisme komt weinig terecht, tengevolge van 
fractiediscipline, Torentjesoverleg en regeerak- 

3 6 koord. Daarbij komt ook nog eens dat belang
rijke functies zoals die van premier, burge
meester, commissaris van de Koningin of vice- 
voorzitter van de Raad van State niet verkiesbaar 
zijn. Het is dan in de ogen van Fortuyn ook niet 
verwonderlijk dat het gezag van de politiek door 
deze regentencultuur is geërodeerd en de af
stand tussen bestuur en burger groter is gewor
den dan ooit tevoren. Politieke partijen slagen er 
zijns inziens niet meer in deze kloof te overbrug
gen. Zij zijn geheel vergroeid geraakt met de elite

en onderhouden nauwelijks nog banden met 
hun achterban — mede omdat zij de interne de
mocratie hebben afgeschaft.33 De ‘fossiele’ par
tijen hebben volgens Fortuyn hun langste tijd ge
had. Het is dan ook niet vreemd dat hij uiteinde
lijk niet met een partij als Leefbaar Nederland, 
maar met een eigen lijst aan de verkiezingen 
deelneemt — waarbij overigens nog niet hele-

Hetgebrek aan contact 
tussen politieke elite 
en achterban ziet Fortuyn 
als structurele 
tekortkoming van ons 
politiek bestel

maal duidelijk is hoe die organisatorisch vorm 
zal krijgen.

De derde steen des aanstoots van Fortuyn is 
het ontbreken van een grote, samenhangende 
visie in de politiek, een blauwdruk voor de toe- 
komst.’Dat noemde men in vervlogen dagen een 
maatschappijbeschouwing of een ideologie. De 
hedendaagse kaste van politici denkt het niet al
leen zonder te kunnen, maar gaat ervan uit dat 
dit veel beter is zo.’34 In de Tweede Kamer zitten 
nu politici met veel detailkennis, maar zonder vi
sie. Zij hebben een voorkeur voor consensus, 
‘plooien en gladstrijken’; ze draaien om de hete 
brei heen en nemen geen leiding: ‘u vraagt en wij 
draaien, zoals menig hedendaags politicus zijn 
taak opvat’.35

Volgens Fortuyn 'hebben de mensen in het 
land schoon genoeg van Paars, van de gesloten 
cultuur van het Poldermodel, van het regenten- 
partijgedoe, van de achterkamertjes, van het bui
tensluiten van de burger in het algemeen (..)

Foto Na afloop uan het lijsttrekkersdebat op de Erasmus

Unioersiteit Rotterdam, 21 maart 2002

(Peter Hilz / HH)
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maar bovenal hebben de mensen in het land ge
noeg van al dat verantwoordelijkheidsmijdende 
gedrag’.36 Met de Lijst Pim Fortuyn hoopt hij niet 
alleen het ongenoegen van de mensen in het 
land te kanaliseren, maar hen ook een alternatief 
te bieden. Dat alternatief zou (enigszins gefor
ceerd) samengevat kunnen worden in drie 
hoofdpunten: democratisering en decentralisa
tie van het politiek systeem, liberalisering van de 
verzorgingsstaat en versterking van de nationale 
identiteit.

DEMOCRATISERING EN DECENTRALISATIE

Vernieuwing van het politiek systeem en het 
openbaar bestuur loopt als een rode draad door 
Fortuyn’s publicaties. De hervormingen die hij 
voorstelt komen neer op vergroting van de de
mocratische controle, versterking van de uitvoe
rende macht en decentralisatie van bevoegdhe
den.

Erg radicaal zijn Fortuyn’s voorstellen voor 
democratisering niet. De belangrijkste politieke 
bestuurders — minister-president en burge
meester, maar ook voorzitters van Kamers van 
Koophandel — moeten niet meer door partij
bonzen aangewezen maar door burgers verko
zen worden. Kiezers moeten meer direct contact 
met hun volksvertegenwoordiger hebben — al 
wordt niet helemaal duidelijk hoe dit vorm moet 
krijgen.37

Om de efficiency van de uitvoerende macht te 
versterken wil Fortuyn het parlementaire, op co
alities gebaseerde kabinet inruilen voor een za
kenkabinet.38 Dit zakenkabinet heeft geen bin- 

3 8 ding met fracties in de Tweede Kamer, maar re
geert op basis van wisselende meerderheden.
Het aantal ministers moet worden teruggebracht 
tot vijf a zes. De ministerraad fungeert als af- 
stemmingscollege en stuurt als collectief de ge
hele rijksoverheid aan, ongeveer zoals bij een 
grootbedrijf de Raad van Bestuur dat doet.39 Er 
moeten meer staatssecretarissen bijkomen, die 
als een soort ‘politieke divisiedirecteur’ gaan 
werken. Met het verdwijnen van de knellende 
coalitiebanden tussen regering en fracties en van

het gedetailleerd regeerakkoord, zal de monisti
sche cultuur plaatsmaken voor dualistische ver
houdingen. Het parlement is niet langer mond
dood maar kan werk maken van zijn controle
functie en vrijelijk debatteren.

Het zakenkabinet zal regeren op hoofdlijnen 
en een aanzienlijk deel van de uitvoerende taken 
delegeren aan een zestal regio’s, die in de plaats 
van provincies komen. Tegelijkertijd kunnen ge
meenten ju ist kleiner worden.40 Op elk niveau 
zal het ambtenarenapparaat moeten inkrimpen. 
Reeds lang pleit Fortuyn voor een veel kleinere 
overheid, die royaal taken afstoot naar de parti
culiere sector en waarin de uitvoerende diensten 
zoveel mogelijk worden verzelfstandigd.41

LIBERALISERING VAN DE VERZORGINGSSTAAT

Daarnaast streeft de Rotterdamse socioloog naar 
een complete herinrichting van de verzorgings
staat. Deze is nu teveel op collectieve verzor
gingsarrangementen gebaseerd en kent burgers 
praktisch het ‘recht’ toe zich te onttrekken aan 
het arbeidsproces.42 Publiekrechtelijke organisa
ties waarin de regenten van overheid, vakbewe
ging en werkgevers samen het beleid bepalen, 
zoals de Sociaal-Economische Raad, moeten 
plaats maken voor privaatrechtelijke vormen 
van vrijwillige samenwerking.

De sociale zekerheid dient te worden geïndi
vidualiseerd en geminimaliseerd tot een stelsel 
van basisvoorzieningen. De overheid garandeert 
een bepaald basisniveau dat op een ‘cultureel be
paald minimum’ ligt; voor alles wat dit vangnet 
te boven gaat, moet de burger zich particulier bij
verzekeren. Verder dient de bijstand te worden 
vervangen door een minimaal basisinkomen (of
wel een negatieve inkomstenbelasting) 43 Ieder
een kan bovenop dit lage minimuminkomen 
premievrij en onbelast een maximum bedrag bij
verdienen. Deze regeling zou tegelijk een groot 
deel van de vele uitkerings- en controle-instan- 
ties in de sociale zekerheid overbodig maken. De 
WAO zou beperkt moeten worden tot ziekten of 
ongevallen die in en door de arbeidssituatie ont
staan zijn.44
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Voor de gezondheidszorg, onderwijs, politie 
en justitie, kortom, voor de hele collectieve sec
tor, heeft Fortuyn een krachtig en simpel recept: 
schaalverkleining, afslanking vooral van de ad
ministratieve en adviserende staf, meer particu
lier initiatief en meer keuzevrijheid voor de con- 
sument-burger. Inbeeldende taal schildert hij de 
schadelijke invloed van professionele bestuur
ders en 'deskundigen’ op de kwaliteit van ge
zondheidszorg en onderwijs. In kleinschaliger 
ziekenhuizen en scholen zouden bestuur en uit
voering weer gecombineerd kunnen worden — 
artsen en leerkrachten zouden het bestuur over
nemen van de bureaucraten — waardoor de 
kosten zouden dalen en de kwaliteit zou stij
gen.45

NATIONALE IDENTITEIT

Het begrip 'nationale identiteit’ komt in de vroe
gere publicaties van Fortuyn nog niet voor. Voor 
zover wij konden nagaan gebruikt hij het pas in 
1993, en dan eerst in de context van de Europese 
eenwording en mondialisering. ‘Nationale iden
titeit is eerst en vooral weten wie je bent, niet al
leen als persoon maar ook als volk dat samenleeft 
in een bepaald maatschappelijk verband op een 
afgebakend grondgebied’.46 Kort daarna pleit hij 
zelfs voor een ‘naar buiten gekeerd nationalisme 
dat een scherp oog heeft voor de eigen kracht en 
verworvenheden, maar ook voor nationale te
kortkomingen en het achteroplopen in interna
tionaal verband.’47

Dat besef is noodzakelijk om een verenigd 
Europa zelfbewust tegemoet te treden. Europese 
eenwording achtte Formyn in de jaren tachtig 
nog onontbeerlijk;48 maar wekt bij hem in de 
jaren negentig toenemende weerstand op.
In plaats van een bureaucratische Europese 
‘superstaat’ wenst hij een confederatie van soeve
reine staten 49 Het Europees Parlement kan be
ter verdwijnen en de parlementaire controle 
overlaten aan de nationale parlementen. In zijn 
meest recente boek stelt Formyn voor het te ver
vangen door een senaat van afgevaardigden uit 
nationale parlementen.50

Vanaf het midden van de jaren negentig ziet 
de socioloog uit Rotterdam de nationale iden
titeit ondermijnd worden door een toename van 
migranten uit niet-westerse, en in het bijzonder 
islamitische landen, die onvoldoende geïnte
greerd raken in onze cultuur. Om dit probleem 
op te lossen zijn twee wegen te bewandelen: be
perking van nieuwe immigratie en krachtiger

integratie van de aanwezige migranten. Aanvan
kelijk accepteerde Formyn nog de voortgaande 
immigratiestroom als onvermijdelijk: 'De West- 39 
Europese grenzen zijn zo lek als een mandje. En 
hoe willen we die grenzen, dikwijls gevormd 
door zeeën, ook dichthouden? Alle elektronica 
van de wereld zal niet kunnen verhinderen dat 
wie erin wil komen, daarin ook zal slagen.’51 Hij 
ziet dan ook nog wel voordelen voor de maat
schappij: de vergrijzing zal misschien uitblijven 
en het productieve vermogen wordt verbreed.
Eind 1994 was van deze gematigde opstelling 
weinig meer over. ‘Nederland is vol!’, zo ver-

Fortuyn is sinds de 
jaren zeventig 

maatschappijcriticus 
gebleven, al is de basis 
van zijn kritiek veranderd, 
van (neo-)marxisme in 
radicaal liberalisme. 
Kernpunt van zijn kritiek 
op het huidige 
maatschappelijke bestel 
is dathet niet meer 
past bij de geëmancipeerde 
burger
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klaarde hij in een column in Elsevier, ‘en moet 
dus stante pede op slot’.52 Alleen in uitzonder
lijke gevallen wil hij nog vreemdelingen perma
nent toelaten. In 19 9 5 hekelt hij het feit dat een 
rigide uitleg van artikel 1 van de grondwet een 
discussie over de komst ‘van nog meer vreemde
lingen in dit overvolle land’ onmogelijk maakt. 
Hoopte hij aanvankelijk nog op een restrictief 
toelatingsbeleid in Europees verband, de laatste 
paarjaar dringt hij sterk aan op een Nederlandse 
AUeingang: ons land moet het Verdrag van Schen- 
gen en het vN-vluchtelingenverdrag opzeggen, 
de wet op gezinshereniging drastisch herzien, en 
grenscontroles herstellen, ‘met andere woorden 
grenzen dicht!’55 Vluchtelingen moeten opge
vangen worden in hun eigen regio; Nederland 
hoeft dus alleen Belgische, Duitse, Deense, Britse 
of Franse vluchtelingen (die er — gelukkig — 
niet zijn) toe te laten.54

Terwijl Fortuyn zijn immigratiebeleid aan
scherpt, blijft hij hameren op een stevig integra
tiebeleid van de aanwezige migranten. Ze moe
ten uiteraard verplicht Nederlands leren, maar 
ook onderricht krijgen in ‘onze basisnormen en - 
waarden, zoals de scheiding van kerk en staat en 
de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, 
zowel in het private als in het publieke domein, 
alsmede de positie van kinderen èn de cultuur- 
bronnen van onze beschaving, te weten: het jo
dendom, het christendom en het humanisme’.55 
Mede om dit assimilatieproces te bevorderen 
stelt hij tegenwoordig een algemene (militaire of 
sociale) dienstplicht voor jongens en meisjes 
rond de 18 jaar voor, waarbij beide seksen in een 
soort woongroepen samen moeten leven, ui
teraard op voet van gelijkheid.56 Voor het slagen 
van dit integratiebeleid acht hij een restrictief 
toelatingsbeleid ook noodzakelijk, om namelijk 
een draagvlak te scheppen voor dat deel van de 
bevolking dat alle kosten en problemen moet 
dragen.57

DE SCHUIVENDE PANELEN VAN FORTUYN

Terugblikkend op zijn programma, laat de vraag 
zich stellen of Fortuyn nu voldoet aan de eisen

die hij zelf aan politici stelt: beschikt hij overeen 
visie of ideologie? Meer dan één, zou het ant
woord kunnen luiden, hij heeft er drie: libera
lisme, populisme en nationalisme (wellicht ten 
overvloede: deze termen worden hier descriptief 
gebruikt en zijn niet als scheldwoorden be
doeld). Evenals bij de PvdA, waar hij in 1989 af
scheid van nam, zou men bij hem het beeld van

Zijn populisme blijft 
inhoudelijk nog al 
gematigd —  van directe 
democratie moet hij 
weinig hebben — maar 
uit zich vooral in de stijl 
waarin hij het politiek 
bestel aanvalt

schuivende panelen kunnen gebruiken om zijn 
gedachtegoed te verduidelijken.

Het eerste paneel is de liberale kritiek op over
legeconomie en verzorgingsstaat. Deze kritiek 
begint hij al te uiten in zijn socialistische peri
ode, maar krijgt rond 1990 een liberale wending. 
De klassenstrijd laat hij achter zich, in een 
contractmaatschappij moet de mondige burger 
voor zichzelf zorgen. In plaats van afhankelijk te 
zijn van een bureaucratische overheid en belan
genorganisaties moet hij zichzelf zoveel moge
lijk verzekeren tegen de risico’s van de moderne 
samenleving en ‘ondernemer van eigen arbeid’ 
worden.

Over dit liberale paneel schuift in de loop der 
j aren negentig een populistische afkeer van de 
politieke elite in Nederland, die de liberalisering 
van de verzorgingsstaat en de overgang naar de 
contractmaatschappij blokkeert. Om de macht 
van de regenten te breken stelt Fortuyn democra
tisering en decentralisatie van het bestel voor. 
Zijn populisme blijft inhoudelijk eigenlijk nogal
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gematigd — van directe democratie moet hij 
weinig hebben — maar uit zich vooral in de stijl 
waarin hij het politiek bestel aanvalt.

Ongeveer in dezelfde periode verschijnt het 
derde paneel, de nationalistische afkeer van Eu
ropese eenwording en van culturele minderhe
den (Moslims met name) die de Nederlandse 
identiteit ondermijnen. Dit nationalisme wordt 
weliswaar geleidelijk sterker, maar blijft voorals
nog vrij gematigd van inhoud bij Fortuyn — zo 
stelt hij anders dan bijvoorbeeld Janmaat en Le 
Pen geen voorkeursbeleid voor autochtonen 
voor en evenmin remigratie van aanwezige mi

granten. Niettemin staat zijn nationalisme soms 
op gespannen voet met zijn liberalisme, vooral 
wanneer het communitaristische en licht autori
taire trekjes krijgt (jongeren verplicht in woon
groepen, gedwongen spreiding van allochto
nen).

Elke ideologie kent echter wel enige span
ning. Het is dan ook nietbedoeld als aantijging 
wanneer we Fortuyn ten slotte betitelen als een 
liberaal en populistisch nationalist.
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Waar blij ft de ombuiging in 
het immigratiebeleid?
‘Bij ongewijzigd beleid zal het ons niet meer lukken om de problemen 

binnen de grenzen van het hanteerbare te houden’. Dat is een van de 

stellingnames van Arie van derZwan in deze beschouwing, die hij mede naar 

aanleidingvan het WRR-rapport ‘Nederland als immigratiesamenleving’ 

schreef. De w r r  heeft, aldus Van derZwan, verzuimd hete hangijzers 

smeedbaarte maken.

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

Het door Nederland gevoerde immigratiebeleid 
van de afgelopen dertig jaar wordt gekenmerkt 
door drie constanten: onderschatting van de om
vang van de immigratiestroom, ongerecht
vaardigd optimisme met betrekking tot de inte
gratie van de immigranten, met name die van 
niet-westerse oorsprong, en virtuositeit in het 
bedenken van bezweringsformules als het alle
maal blijkt tegen te vallen.

Beginjaren '70 was de overheersende ge
dachte dat de immigranten die als ‘gastarbeider’ 
waren binnengekomen hier tijdelijk zouden ver
blijven en weer terug zouden keren als hun (on
geschoolde) arbeid zou ophouden te bestaan. Die 
misvatting dat gastarbeiders hier tijdelijk zou
den verblijven, is lang blijven bestaan. In het of
ficiële beleid is eraan vastgehouden ook nadat de 
feiten uitwezen dat niets minder waar was. Het 
was het aan de regering gerichte WRR-rapport

Over de auteur Arie van der Zw an  is econoom, zelf
standig aduiseuren buitengewoon hoogleraar 

Management en Ondernem ingsbeleid a a n  de Er asm us 
Uniuersiteit Rotterdam 

Noten Zie pagina 54

‘Etnische Minderheden’ dat in 1979 verscheen, 
waarin voor het eerst in een officieel stuk open
lijk werd gesteld dat de gastarbeiders blijvers wa
ren. De nonchalance waarmee doorgaans over 
gastarbeiders gesproken werd, was ingegeven 
door de betrekkelijk bescheiden omvang ervan 
in de beginjaren. Ook in het genoemde WRR-rap- 
port waarin gepoogd werd om tot een realisti
sche inschatting te komen, werd de draagwijdte 
van het minderhedenvraagstuk nog nauwelijks 
onderkend.

De 5 5 duizend gastarbeiders uit het begin van 
de jaren zeventig (1972) plus hun 20 duizend 
hier gevestigde gezinsleden, voornamelijk af
komstig uit Turkije en Marokko, bleken vijfen- 43
twintig j aar later (19 9 6) door volgimmigratie 
(waaronder gezinshereniging en partnerkeuze) 
en geboorte-aanwas evenwel uitgegroeid tot een 
bevolkingsgroep van meer dan een half miljoen 
personen van wie niet meer dan één vijfde be
taald werk verricht. Alleen al deze cijfers geven 
een treffend inzicht in de lange termijneffecten 
die deze vorm van arbeidsmigratie binnen een 
tijdsbestek van een kwart eeuw kan hebben. Als 
we nog eens een kwart eeuw verder zijn dan zal
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deze groep volgens de officiële bevolkingsprog
nose bijna één miljoen personen omvatten. In
middels hebben zich als gevolg van de onstui
mige groei van asielmigratie nieuwe etnische 
groepen van niet-westerse origine in Nederland 
gevestigd waarvan er meerdere nu een omvang 
hebben die vergelijkbaar is met die van de gast
arbeiders in 1972. Hun aanwas zal naar verwach
ting bescheidener zijn dan die van de Turkse en 
Marokkaanse immigranten, in het jaar 2020 zal 
het aantal immigranten van niet-westerse oor
sprong niettemin 2,6 miljoen bedragen. Van de 
totale bevolking maken zedan is% uit.In2oso  
zal hun aantal volgens dezelfde officiële bevol
kingsprognose 3,9 miljoen bedragen waarmee ze 
22% van de bevolking zullen vormen.

Op het totaal van de Nederlandse bevolking 
zijn deze immigranten dan nog steeds een min
derheid, zij het een aanzienlijke. Maar het vesti- 
gingspatroon van immigranten in aanmerking 
nemend—de grote meerderheid van hen vestigt 
zich in de twintig grootste steden van Neder
land — impliceert die ontwikkeling dat de bevol
king in de steden in overgrote meerderheid uit 
immigranten zal bestaan. De ervaring leert dat 
immigranten uit niet-westerse landen blijvers 
zijn ongeacht hun oorspronkelijke motieven en 
hun aanvankelijke status. In de steden vinden de 
nieuwkomers wat taal, religie, leefgewoonten en 
etnische verwantschap betreft aansluiting bij 
lotgenoten die hen voorgegaan zijn.

De voorraad goedkope huurwoningen was en 
is de xriggervan dit vestigingspatroon.

Studies in binnen- en buitenland bevestigen 
deze zuigkracht van de steden. Bij ons is het in de 

44 afgelopen jaren niet anders gegaan en bij onge
wijzigd immigratiebeleid zet de trend zich in 
versterkte mate door. Nu al is de situatie zo dat in 
onze vier grote steden ca. 40 % van de bevolking 
van niet-westerse allochtone oorsprong is. Van 
de schoolgaande jeugd op de basisschool is dat 
ca. 50%.

Wie zich rekenschap geeft van de maatschappe
lijke problemen waarmee de opvang van alloch
tonen van niet-westerse origine in een periode

van langdurige hoogconjunctuur gepaard is ge
gaan, die kan zich een voorstelling maken van 
wat ons te wachten staat in tijden van laagcon
junctuur en bij een verdubbeling van hun aantal 
in twintig jaar. De w r r  heeft zich in de afgelopen 
jaren opgeworpen als de beleidsadviseur van de 
Regering met een open oog voor het immigratie- 
vraagstuk. Het rapport Etnische Minderheden uit

Het politieke 
establishment heeft deze 

kwestie die diep ingrijpt in 
hetbestaanvanhet 

minderbevoorrechte 
deel van de natie, lelijk 
laten zitten

1979 is in 1989 gevolgd door het rapport Allochto
nenbeleid, terwijl in september van het vorig jaar 
het advies Nederland als immigranesamenleving is 
uitgebracht.

Voor onderschatting en optimisme is op dit 
moment weinig ruimte meer en het beleid 
vraagt hoe dan ook om een ingrijpende bijstel
ling. De Regering beraadt zich over een beleids
nota waarin die bij stelling gestalte moet krijgen. 
Voor een regering, van welke samenstelling ook, 
blijft het evenwel moeilijk om deze gevoelig lig
gende materie zonder steun van gezaghebbende 
adviseurs tot een goed einde te brengen. De w r r  
is door zijn onafhankelijke karakter bij uitstek 
gepositioneerd om voor de regering het spits af 
te bijten, en enkele hete hangijzers smeedbaar te 
maken.

Het recente WRR-rapport stelt zich op het niet 
onrealistische standpunt dat m igratie een blij
ven d  versch ijnsel zal zijn. De beleidsvragen die 
h ierbij door de w r r  centraal w orden gesteld, lu i
den: ‘W elke gevolgen dient het proces van aan
houdende m igratie  te hebben voor het toela-
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tings- en integratiebeleid en wat betekent de uit 
migratie voortvloeiende culturele diversiteit 
voor de inrichting van de Nederlandse sociale 
rechtsstaat?’

De wrr  is voor deze opgave kennelijk terug
geschrokken. Over het toelatingsbeleid blijft de 
Raad in onduidelijkheden steken terwijl de inte
gratieproblematiek op een ontwijkende manier 
behandeld wordt. Het trekken van consequen
ties in die gevallen waarin de w r r  wel stelling 
neemt, is evenmin een sterk punt, de Raad blijft 
dan opnieuw steken in bezweringsformules. 
Daarvan wordt hieronder ter illustratie een 
greep gedaan uit de beleidssamenvatting van het 
rapport. Over de toenemende culturele diver
siteit: ‘Voorkomen moet worden dat diversiteit 
doorslaat naar segregatie en/of marginalisering 
van bepaalde groepen’. Met betrekking tot parti
cipatie: ‘Inburgering en taalonderwijs zijn voor
waarden om dit probleem op te lossen’. Over 
partnerkeuze: ‘ ... bevorderd moet worden dat 
ook de binnenkomende partner in staat is zelf
standig in de Nederlandse samenleving te parti
ciperen'.

Naar aanleiding van tijdelijke arbeidsmigra
tie: ‘Voorwaarde is dan wel dat de tijdelijkheid 
vanaf de aanvang streng bewaakt wordt’. Over 
de islam en de scheiding van kerk en staat: ‘Dit 
principe dient dan overigens ook ingang te vin
den bij buitenlandse overheden voorzover deze 
bemoeienis hebben met geloofsgemeenschap
pen in Nederland. Verandering in deze richting 
zal nog wel enige tij d vragen’.

Met betrekking tot de sociale rechtstaat en de 
urgente problematiek van de handhaving van 
wetten en voorschriften: ‘De Raad wijst op de 
dubbele gelaagdheid van de Nederlandse recht
staat, met enerzijds centrale wetten en ander
zijds zelfstandige en maatschappelijke instellin
gen, waarbinnen die wetten moeten worden ge
handhaafd. ... De invloed van het integratiebeleid 
dat de centrale overheid voert, moet daarom niet 
worden overschat’. Die bezweringsformules zul
len niet zijn ingegeven door naïviteit zoals op 
het eerste gezicht mag lijken, maar door het weg
lopen voor de weerstanden die een consequenter

standpunt in  deze m aterie nu eenm aal oproe
pen. Inform atie en inzicht biedt het nieuw e 
WRR-advies te over, daar m ankeert het niet aan.
De belangrijkste feitelijke bevindingen van der
tig jaar immigratie laten zich dan ook dankzij 
een veelheid van publicaties en informatiebron
nen goed op een rij zetten. Eerst die informatie, 
dan de standpuntbepaling.

DEMOGRAFISCH PROFIEL VAN DE
IMMIGRANTEN

De kern van veel integratieproblemen is gelegen 
in het feit dat immigranten van niet-westerse 
origine, met name afkomstig uit islamitische 
landen, een demografisch profiel vertonen dat 
functioneel is voor een ander soort samenleving 
dan de onze. Ze huwen namelijk op jonge leeftijd 
en hebben doorgaans grote gezinnen. Uiteraard 
is hun opleidingsniveau hierop van invloed, hoe 
lager opgeleid hoe jonger gehuwd en hoe groter 
het gezin, maar ook in de tweede generatie hand
haaft dit profiel zich hardnekkig.

Er circuleren in Nederland opvattingen dat er 
op dit punt juist van convergentie naar een meer 
algemeen Nederlands profiel sprake zou zijn.
Die opvattingen worden ingegeven door be
scheiden bewegingen in deze richting bij verge
lijking van de eerste en tweede generatie. Maar 
ook onderzoekers die hier oog voor hebben zien 
heel wel in: ‘dat de tweede generatie op de 
meeste punten nog steeds aanmerkelijk ver
schilt van de autochtone Nederlanders. Dit geeft 
aan dat het een langdurig proces is voordat per
sonen van allochtone origine hetzelfde gedrag 
zullen vertonen als autochtone Nederlanders — 45
zo dat in de toekomst al ooit het geval zal zijn’.1 
Die laatste toevoeging is geenszins overbodig, 
want de bescheiden convergentie-beweging is 
toe te schrijven aan de geïntegreerde allochto
nen die zich ook in dit opzicht aanpassen. Bij de 
overgrote meerderheid, met name afkomstig uit 
islamitische landen, is van convergentie geen 
sprake. Hun demografisch profiel is traditioneel, 
waarbij het opvallende nu juist is dat de eerste en 
tweede generatie hierin niet verschilt.

S&D 4 | 2 0 0 2



Arie van derZwan Waar blijft de o m b uig in g  in het immigratiebeleid

Dit demografisch profiel vormt een belang
rijk obstakel voor hun sociale mobiliteit en inte
gratie want kinderen die uit een groot gezin met 
laag opgeleide ouders komen, treden zelf weer in 
de voetsporen van hun ouders. En voor sociale 
mobiliteit is een lange opleidingsperiode nu 
eenmaal een voorwaarde en die is strijdig met 
huwen op jonge leeftijd en het snel krijgen van 
kinderen.

De hardnekkigheid waarmee dit demogra
fisch profiel zich handhaaft wordt mede bepaald 
door de geslotenheid van de etnisch-religieuze 
groepen waaraan de immigranten afkomstig uit 
islamitische landen vasthouden.

Gemengde huwelijken komen nauwelijks 
voor, er wordt binnen de gesloten etnisch-reli
gieuze groep gehuwd. Zelfs hoger opgeleide 
meisjes kiezen zich onder deze groepsdruk een 
echtgenoot uit het land en de streek van her
komst van de ouders, hoe weinig opgeleid die 
ook mag zijn en hoe onthand die in de Neder
landse samenleving ook mag komen te staan.
Het is evident dat de doorwerking hiervan op de 
opleidings- en scholingsperspectieven groot is. 
Ook onder allochtone kinderen is er weliswaar 
een aanzienlijke differentiatie in onderwijspres
taties, er is een bovenlaag die zich met gemak 
kan meten met de top van de autochtone kinde
ren en een middenlaag waarvoor hetzelfde geldt. 
Alleen is die middenlaag onder allochtone kinde
ren van beperkte omvang, terwijl er een brede 
onderlaag is die op school slechts tot een pover 
resultaat reikt. Ook in de tweede generatie komt 
de grote meerderheid van deze immigranten 
kinderen door hun gebrekkige opleiding in laag- 

46 geschoolde functies terecht.
Hun arbeidsparticipatie is in alle leeftijdscate

gorieën bovendien opvallend laag, juist ook on
der de tweede generatie, maar vooral op latere 
leeftijd steekt die zeer negatief af bij de arbeids
deelname van autochtone groepen met vergelijk
baar opleidingsniveau.

Van de Marokkaanse en Turkse mannen in de 
leeftijdsgroep van 40-64jaar zit meer dan een 
derde in de wao terwijl 20% bijstandsafhanke- 
lijk is. Dit gegeven spoort met de bevinding dat

van de potentiële mannelijke beroepsbevolking 
boven de 54 j aar praktisch niemand meer werkt, 
in de leeftijdscategorie van 45-54jaar niet meer 
dan de helft.

De steeds weer opduikende opvatting dat de 
naderende vergrijzing van onze bevolking een
voudig vermeden kan worden door immigratie 
aan te moedigen, is door demografen met 
krachtige argumenten onderuit gehaald 2. Zou

Is dit nu werkelijk een ruk 
naar rechts of staan de 
uitkomsten van de 
peilingen voor het grotere 
realiteitsbesef aan de zijde 
van de bevolking?

men door immigratie namelijk willen voorko
men dat de bevolking veroudert dan zou de be
volking in 2025 tot een omvang van 27 miljoen 
en in 205 o van 3 9 miljoen moeten groeien. Dat 
zou zelfs voor de voorstanders van immigratie te 
veel van het goede zijn.

Zou de doelstelling zijn om de bevolking in de 
werkende leeftijd (20-64jaar) op peil te houden 
dan zouden na 2020 jaarlijks 100.000 immigran
ten nodig zijn om die krimp te voorkomen. Maar 
aangezien de achterliggende gedachte hierbij is 
dat zo de verhouding actieven/inactieven be
heersbaar gehouden wordt, veronderstelt dit wel 
dat de arbeidsparticipatie van immigranten op 
een peil ligt dat in Nederland nu juist bij lange 
na niet gehaald wordt. Bij de huidige participa
tiecijfers van immigranten verslechtert de ver
houding actieven/inactieven door immigratie 
juist.

Foto Asielzoekersboot ‘Tais’ nabij Dordrecht 

(Otto Snoek / HH)
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ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN IMMIGRATIE

Bij de analyse van de economische gevolgen van 
immigratie wordt doorgaans een onderscheid 
gemaakt naar drie aspecten, te weten arbeids- 
markteffecten, de gevolgen voor de collectieve 
sector en de externe effecten zoals bijdrage tot de 
overbevolking en de gevolgen hiervan3.

Van de arbeidsmarkteffecten zijn er twee die 
in het oog springen. De eerste is dat de effecten 
van de voortdurende toetreding van laag ge
schoolden tot de arbeidsmarkt opvallend scheef 
verdeeld zijn.

De hoogopgeleiden hebben er als gevolg van 
de bevolkingsgroei qua beloning voordeel bij 
doordat hun diensten schaarser worden, terwijl 
de lager geschoolden er nadeel bij hebben door
dat hun beloning onder druk blij ft staan. Ook 
ondernemingen hebben er om die reden voor
deel bij.

Het tweede effect dat altijd en overal wordt 
vastgesteld luidt dat nieuwe immigranten die 
toetreden tot de arbeidsmarkt hun lotgenoten 
die hier al langer verblijven voorbij lopen. Werk
gevers hebben nu eenmaal liever relatief goed 
gemotiveerde verse krachten dan krachten met 
een belast arbeidsverleden en (naar verwach
ting) twijfelachtige motivatie. Laaggeschoolden 
die al of niet door eigen toedoen eenmaal buiten 
het arbeidsproces zijn komen te staan, raken 
hierdoor gemarginaliseerd.

Er is een situatie van krapte voor nodig om 
hen in de herkansing te brengen als ze dan al be
reid zijn die kans te benutten. De recente bevin
dingen met de mega banenmarkt van de Amster- 

48 damse Sociale Dienst hebben op onthutsende 
wijze laten zien hoe velen weigeren zelfs maar te 
voldoen aan de wettelijke plicht om te verschij
nen.

De gevolgen voor de collectieve sector vor
men een optelsom van alle inkomsten (belastin
gen en premies) en uitgaven (uitkeringen, collec
tief betaalde ziektekosten, kinderbijslag, kosten 
van scholing en huursubsidies e.d.) die aan im
migranten kunnen worden toegeschreven. Voor 
de wijze waarop die som voor de maatschappij

uitpakt zijn drie factoren doorslaggevend: leef
tijd bij binnenkomst, opwaartse mobiliteit 
(tweede generatie) en participatie in het arbeids
proces. De eerste is voor wat immigranten be
treft doorgaans niet ongunstig (bij gezinsher
eniging kan dit anders liggen), maar voor immi
granten van niet-westerse origine pakken de 
beide andere factoren ronduit negatief uit. 
Onder Turken en Marokkanen staan tegenover 
1 o o werkenden ruim 8 o ontvangers van een uit
kering. Onder ex-Joegoslaven is het aantal ont
vangers van een uitkering groter dan het aantal 
werkenden. Voor immigranten afkomstig uit 
vluchtelingenlanden is de verhouding uitkerin- 
gen/werkenden zelfs 1,5 :1.

In internationaal verband moeten onze parti
cipatiecijfers schrikbarend laag genoemd wor
den met als gevolg dat de druk op de collectieve 
middelen bij ons nu al groot is en gelet op de te 
verwachten onstuimige groei van de immigratie 
op progressieve wijze zal toenemen. In tijden 
van laagconjunctuur wanneer de collectieve sec
tor sowieso onder druk komt te staan, doen de 
gevolgen zich cumulatief voor.

Ook de externe effecten van immigratie zijn 
in een land met ruimtegebrek en een overbezette 
infrastructuur zeer groot te achten. Om Neder
land in navolging van traditionele immigratie
landen ook als immigratieland te bestempelen, 
miskent het verschil in bevolkingsdichtheid dat 
zich in vergelijking met een land als Nieuw Zee
land verhoudt als 33 :1 terwijl de bevolkingsgroei 
in Nederland weinig onderdoet voor die in 
Nieuw Zeeland. Alleen al het effect van de grond
prijs zal de komende decennia voelbaar blijven. 
Als de bevolking in Nederland de komende twin
tig jaar inderdaad met 1,65 miljoen zal toene
men, zoals de officiële prognose luidt, waarvan 
drie kwart voor rekening komt van de groei van 
immigranten van niet-westerse origine, dan zal 
er immers op grote schaal woningbouw ge
pleegd moeten blijven worden, om van de aanleg 
en verbreding van de wegen en wat dies meer 
maar te zwijgen. De Vinex-ronde zal dan dus ge
volgd moeten door een Vijnex-ronde (vijfde nota 
ruimtelijke ordening). De kernsteden en oudere
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buitenwijken zullen, gegeven de huidige trend, 
dan voornamelijk uit allochtonen bestaan terwijl 
de autochtonen wegtrekken naar nieuwe loca
ties en groeigemeenten. Alleen de boeren met 
land zullen hier baat bij kunnen hebben als ze al 
niet voor die tij d door schulden het loodj e heb- 
ben moeten leggen. Hoe we ons Nederland dan 
moeten voorstellen, met name de verhouding 
bebouwd-onbebouwd, onttrekt zich aan ons 
voorstellingsvermogen. Het beeld van de stad
staat, door sommigen luchthartig als parkstad 
aangeduid, dat nu al te onpas gebruikt wordt, 
doemt dan als realiteit op.

SOCIAAL-CULTURELE INTEGRATIE

Voor de beoordeling hiervan ligt het mijns in
ziens voor de hand te kiezen voor obj ectief vast
stelbare indicatoren en niet voor subjectieve als 
attitudes en opvattingen zoals recent wel gedaan 
is. Niet alleen zijn die opvattingen en attitudes 
veranderlijk en veelal ambivalent in hun inter
pretatie, ze tenderen te zeer naar conformisme 
in plaats van integratie. Een immigrant hoeft 
zich geenszins aan in dit land overheersende op
vattingen te conformeren om zijn draai in onze 
samenleving te vinden en daarin een vol
waardige positie in te nemen. En bij integratie is 
dat laatste het criterium waar het om gaat. Dat 
ze onze rechtsorde moeten respecteren als iedere 
andere burger behoeft geen betoog. Voor 
integratie zijn beheersing van de Nederlandse 
taal, sociale contacten buiten de eigen etnisch- 
religieuze groep, gemengde huwelijken, bezoek 
van scholen met een gemengde populatie, oriën
tatie op de Nederlandse samenleving zoals blijkt 
uit mediagebruik (televisie, radio, krant), contac
ten buiten de eigen etnische groep op het werk, 
deelname aan het verenigingsleven buiten de 
eigen etnische groep, vakanties in andere landen 
dan het land van herkomst, van belang.

Welk van deze objectieve indicatoren ook in 
beschouwing genomen wordt, voor het meren
deel van de immigranten van niet-westerse 
origine geldt dat ze zich vrijwel bij uitsluiting 
oriënteren op de eigen etnische-religieuze groep

respectievelijk het land van herkomst. De con
tacten buiten die belevings-wereld zijn uiterst 
beperkt en oppervlakkig 4.

Die kloof tussen het gesloten milieu van de 
immigranten van niet-westerse origine en de 
westerse samenleving waarin ze terecht geko
men zijn, kan niet los gezien worden van de stag
natie waarin de maatschappij verkeert waaruit 
ze afkomstig zijn. Ze komen immers (nog) voor
namelijk uit de islamitische wereld en er is een 
wassende stroom internationale literatuur waar
in de vraag naar het falen van die islamitische 
wereld gesteld wordt:1 Wat is er misgegaan’ 5. 
Wetenschappelijk, cultureel en economisch is er 
sinds de 18 e eeuw in de islamitische wereld wei
nig voomitgang geboekt, terwijl er in vroegere 
perioden toonaangevende prestaties geleverd 
zijn.

Het contrast kan niet groter zijn en het moet 
voor islamieten frustrerend zijn om hier steeds 
weer mee geconfronteerd te worden. De neiging 
om zich af te zetten tegen de westerse maat
schappij wordt met die frustratie in verband ge
bracht evenals de vermeende superioriteit van 
de islam waarin de islamitische wereld zich wel 
lijkt vast te bijten. Over de oorzaken van die 
achterstand van de islamitische wereld wordt 
druk gediscussieerd. Overeenstemming bestaat 
er in feite alleen over de rol die de technologie 
hierin speelt. Voor die stelling valt veel te zeggen 
en er is ook in onze eigen recente maatschappe
lijke ontwikkeling een bevestiging van te vin
den.

DE LEERSCHOOL VAN DE MODERNITEIT

De vergelijking met de positie van de agrarische 
bevolking van weleer dringt zich hier namelijk 
onweerstaanbaar op. De oudste empirische stu
dies naar schoolprestaties en hun achtergronden 
laten zien op welk een grote achterstand kinde
ren van landarbeiders en boeren ten opzichte 
van alle andere bevolkingsgroepen toen ston
den6. Heel markant was de achtersrand onder 
landarbeiders ten opzichte van de industrie 
arbeiders, die —zoals nu — het scherpst naar
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voren komt is taal- en wereldoriëntatie (aard
rijkskunde en geschiedenis). Die laatsten ver
richten toen nog overwegend lopende-band- 
werk, het verschil in omstandigheden zal dus 
kennelijk niet zo zeer in de (eenvoud van de) 
werkzaamheden zelf maar in de leefomgeving 
gelegen hebben. Die stelling wordt bevestigd 
door het feit dat ook kinderen van boeren deel
den in de achterstand qua schoolprestaties niet
tegenstaande het scherpe sociale onderscheid 
tussen boeren en landarbeiders, ze verkeerden 
wel in dezelfde leefomstandigheden. Die leefom
standigheden van de agrarische bevolking van 
toen zijn in tal van opzichten vergelijkbaar met 
die van de allochtone gezinnen van nu: grote ge
zinnen, beslotenheid binnen een traditionele 
woonomgeving en levenssfeer, weinig contacten 
buiten de eigen kring, thuis spreken van een an
dere taal (dialect) en behoudende invloed van de 
kerk die op de traditionele leefwereld een sterk 
stempel zet.

Door de afvloeiing van de landarbeiders naar 
de industrie respectievelijk de introductie op 
grote schaal van mechanisering en automatise
ring in het agrarisch bedrijf in de loop van de ja- 
ren zestig, zijn de achterstanden in schoolpresta
ties praktisch binnen één generatie wegge
werkt7.

Het is de tragiek van de Turkse en Marok
kaanse immigranten (gastarbeiders) uit de jaren 
zeventig geweest dat hun industriële werkgele
genheid mede ten gevolge van de wereldcon
junctuur vroegtijdig teloor ging waardoor de 
leerschool van de moderniteit aan hen voorbij 
gegaan is.

5 o Hun integratie is niet gediend met allerlei 
lapmiddelen, de kern van hun achterstand is ge
legen in de objectieve omstandigheden waarin 
ze leven en waaraan ze vasthouden. Hoe minder 
opgeleid hoe sterker ze zich hieraan vastklam
pen. Het doorbreken hiervan is een essentiële 
noodzakelijke, zij het niet voldoende, voor
waarde. In Se-D jaargang 5 8, nr. 4 ben ik daar uit
voerig op ingegaan.8

gevraagd: b e l e i ds o mb u i gi ng

Geen samenleving is gehouden meer problemen 
te absorberen dan redelijkerwijs, met inzet van 
veel inspanningen en middelen, tot oplossing te 
brengen zijn. Binnen de huidige verhoudingen 
slaagt slechts een derde van de niet-westerse im
migranten erin zich op den duur (in de tweede

Meent de wrr zich in deze 
niette verte kunnen 
verwijderen van wat de 
politieke realiteit genoemd 
wordt?

en volgende generaties) te integreren in onze 
samenleving 9. In dertig j aar is dit het beperkte 
resultaat dat met veel beleidsinspanning en dito 
middelen bereikt is. Bij een verwacht aantal van 
2,6 miljoen niet-westerse immigranten over 
twintig jaar, zullen we tegen die tijd te maken 
krijgen met tegen de twee miljoen slecht geïnte
greerde immigranten, die in hoge concentratie 
samengepakt onze stadswijken zullen bevolken. 
Hoe onder die omstandigheden voorkomen kan 
worden ‘ dat diversiteit doorslaat naar segregatie 
en marginalisering' valt niet goed in te zien. Het 
beeld van deze woonbuurten zal bepaald blijven 
door de steeds weer neerstrijkende nieuwe 
achterstandsgroepen.' Zwarte scholen’ zullen er 
alleen maar talrijker door worden en die blijven 
kampen met kinderen van nieuwkomers met 
weinig onderwijs en achtergrond.

De effecten hiervan zullen als eerste terug
slaan op de immigranten zelf. Hun perspectie
ven en ontplooiingsmogelijkheden zullen aan
zienlijk verslechteren. Zowel wat werk, huis
vesting als onderwijs betreft. Ook in de onderste 
lagen van de autochtone bevolking zullen de ge
volgen voelbaar zijn. Bredere groepen autochto
nen zullen in verdrukking komen. De buurten 
waarin ze zich nu nog teruggetrokken hebben,
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zullen immers ook onder druk komen te staan. 
Alleen al het probleem van de werkloosheid on
der niet-westerse allochtonen zal mede als ge
volg van de concentratie tot moeilijk hanteer
bare proporties uitgroeien. De opnamecapaciteit 
van ongeschoolde arbeid zal immers eerder af- 
dan toenemen. Dit zal het isolement van de im
migranten versterken.

De geschetste scheve verdeling van de gevol
gen van immigratie is in niet geringe mate de 
oorzaak van de betrekkelijke nonchalance waar
mee de beter gesitueerden dit vraagstuk tege
moet treden. Maar bij ongewijzigd beleid zal het 
ons niet meer lukken om de problemen binnen 
de grenzen van het hanteerbare te houden.

ARBEIDSMIGRATIE

De positie die de wrr in deze kiest, is ambivalent. 
In het rapport wordt weliswaar voorzetting van 
het huidige restrictieve toelatingsbeleid bepleit 
gecombineerd met een actiever uitzetting van uit
geprocedeerde asielmigranten, maar op de voor
stellen van vvd en cd a om juist gelet op het te
kort schieten van de restrictieve werking, tot aan
scherping van de toelatingscriteria in de 
Vreemdelingenwet te komen gaat de wr r  in het 
geheel niet in. De uitweg die beleidsmakers voor 
de oplossing van het dilemma menen te zien, na
melijk een gemeenschappelijke Europese opstel
ling, berust op 'wishful thinking’. De w r r -voot- 
studie waarin het immigratiebeleid van de voor
naamste Eu-lidstaten is doorgelicht, toont aan dat 
dit beleid wordt ingegeven en uitgevoerd op basis 
van puur nationale belangen en overwegingen10. 
Er zit dus ook niets anders op dan oplossingen te 
zoeken binnen de context van ons eigen toela
tingsbeleid. De wrr komt daarbij niet verder dan 
deze dooddoener: ‘Nederland kenmerkt zich door 
een relatief hoog niveau van immigratie. Dit zal 
ook in de toekomst het geval zijn.’

Hoe de wrr  het voor elkaar krijgt om daaren
boven ‘een selectieve vorm van tijdelijke arbeids
migratie’ als wenselijk te bepleiten en hieraan de 
eerder genoemde voorwaarde te verbinden dat 
de tijdelijkheid vanaf de aanvang streng bewaakt

wordt, is onnavolgbaar. Niets is immers zo per
manent en verstrekkend gebleken als tijdelijke 
arbeidsmigratie. Het was nota bene de wr r  zelf 
die in 1979 dit als eerste openlijk constateerde.

De w r r  maakt zich sterk voor handhaving 
van het gekozen beleid, maar hoe denkt de wrr  
dit te realiseren? Constateert de Raad in dit ver
band niet zelf de dubbele gelaagdheid van de 
Nederlandse rechtsstaat? De scheiding van be
leid en uitvoering, recent door decentralisatie 
van rijksoverheidstaken nog versterkt, belem
mert de handhaving om van frustratie van rege
ringsbeleid door lokale overheden maar niet te 
spreken. Hoe moet het door de Raad bepleite 
consequente beleid van uitzetting van uitgepro
cedeerde asielmigranten worden gehandhaafd 
met gemeenten die weigerachtig zijn hieraan 
mee te werken?

Integratiebeleid en bevolkingspolitiek

De Raad spreekt zich duidelijker en kernachtiger 
uit over het te voeren integratiebeleid: ‘dwin
gend en sanctionerend waar het gaat om de toe
gang en de initiële uitrusting van immigranten, 
waaronder inburgering; daarnaast faciliterend 
en stimulerend opdat immigranten hun weg 
vinden in de Nederlandse samenleving.’

De initiële toerusting van immigranten zou 
volgens de Raad moeten worden toegespitst op 
twee basisvoorwaarden; taal en beroepsvaardig
heden. De Raad pleit in dit opzicht voor een so
ber, consequent uitgevoerd en gehandhaafd be
leid. Het zijn behartigenswaardige woorden en 
er valt zeker veel te winnen bij een consequent 
uitgevoerd en gehandhaafd beleid. Maar raakt de 51 
wr r  met deze beleidsaanbevelingen wel de kern 
van het integratievraagstuk, de evidente obsta
kels waarop integratie afstuit, worden in die be
leidsaanbevelingen genegeerd.

Zo is het op het vlak van de integratie de wrr  
zelf die in zijn analyse constateert dat het demo
grafisch profiel van de niet-westerse immigrant 
functioneel is voor een ander soort samenleving 
dan de onze. Het is een obstakel voor sociale mo
biliteit en aanpassing volgens de Raad. Kunnen
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we dertig jaar na dato dan nog werkelijk volhou
den zoals de Raad doet, dat inburgering en taal
onderwijs de remedie zijn voor integratie? Dit 
kan de Raad niet serieus menen. Waarom ge
boortebeperking niet openlijk aan de orde ge
steld en in ieder geval afschaffing van de kinder
bijslag, voorstellen die eerder in de Nederlandse 
geschiedenis aan de orde zijn gesteld?

In de loop van de jaren zestig zijn de eerste 
gastarbeiders verschenen en is Nederland 
daarna in snel tempo immigratieland geworden. 
Hiervoor was Nederland evenwel een van de 
meest actieve emigratielanden. Een feit dat uit de 
geschiedenis verdwenen lijkt te zijn. De Neder
landse overheid, gedragen door de destijds alge
meen aanvaarde opvatting dat Nederland over
bevolkt was, heeft emigratie op alle mogelijke 
manieren gestimuleerd. De werkloosheid en het 
perspectief dat die nog generaties lang zou voort
duren, was in brede kring reden om een door de 
overheid gevoerde bevolkingspolitiek voor te 
staan, waarin, naast emigratie, geboortenbeper
king en afschaffing van de kinderbijslag actuele 
thema’s waren. Met name het hoge geboortecij
fer in het katholieke Zuiden van het land werd 
toen, door voorstanders van een actieve bevol
kingspolitiek, specifiek op de korrel genomen.
In socialistische kring waren dergelijke geluiden 
destijds zeer algemeen verbreid.

Het is de welvaartsontwikkeling en het aan
trekken van de arbeidsmarkt geweest die in de 
jaren zestig voor de omslag van emigratie- naar 
immigratiesamenleving hebben gezorgd. Het 
valt niet in te zien waarom het thema van de be
volkingspolitiek niet geactualiseerd zou kunnen 

52 worden, met inbegrip van de kinderbijslag. Ook 
al is de aanleiding hiertoe specifiek, beleid kan 
alleen generiek zijn. Dat gold destijds niet min
der dan nu.

De vraag naar de effectiviteit van een derge
lijke politiek is destijds op dezelfde gronden ge
voerd als ook nu weer gelden. De vraag met 
name of een traditioneel verankerd demogra
fisch patroon doorbroken zal kunnen worden 
door financiële prikkels. Het antwoord hierop is 
meervoudig. Als kinderbijslag nu een effect

heeft, is het in de verkeerde richting. Bovendien 
moet het calculerend element in gedragingen, 
ook als die in tradities zijn ingebed, niet onder
schat worden. Tenslotte, en dat was ook destijds 
het geval, de belangrijkste krachten om traditio
nele (demografische) patronen te doorbreken 
zijn opleiding, scholing, geschoold werk en een 
behoorlijk inkomen. Maar de kansen hierop ver
schralen nu juist door vast te houden aan traditi
onele patronen. Het is deze vicieuze cirkel die 
doorbroken moet worden. De belangrijkste mo
tivatie in dit opzicht is het streven van ouders 
om hun kinderen een betere positie te bezorgen 
dan zij zelf hebben weten te verwerven. Het be
sef dat uitzicht op een betere inkomenspositie 
loopt over opleiding, scholing en geschoold werk 
en niet over uitkeringen, kan daarbij een grote 
rol spelen. Voor allochtonen niet minder dan 
voor autochtonen.

BIJSTANDSWET

Hoe moet de immigrant evenals elke andere bur
ger zoals de wr r  bepleit, op zijn eigen verant
woordelijkheid worden aangesproken? Een con
creet voorbeeld is werk aanvaarden als gebleken 
is dat hij of zij daartoe in staat is. Maar wat nu als 
de gemeentelijke sociale diensten nalaten de im
migrant hierop aan te spreken zoals in Amster
dam, Rotterdam en elders jarenlang de praktijk 
geweest is?

Nu deze gemeentelijke diensten door het mi
nisterie van SoZaWe hiertoe eindelijk worden 
aangezet, weigeren uitkeringstrekkers zelfs 
maar te verschijnen ook na herhaaldelijke oproe
pen daartoe. Minister Vermeend heeft recent 
hierop het enige juiste antwoord gegeven, name
lijk het opschorten respectievelijk intrekken van 
de uitkering. Maar Vermeend is in deze een 
witte raaf. De nalatigheid van gemeenten om de 
Bijstandswet correct uit te voeren, staat voor een 
verschijnsel dat verder reikt. Het staat voor de 
vrijheid die zelfstandige uitvoeringsinstanties, 
waaronder lagere overheden, nemen — zoals de 
w r r  zelf terecht constateert — om bij de uitvoe
ring van beleid zelf opnieuw beleidsafwegingen
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te maken waarbij de eigen institutionele belan
gen en politieke overwegingen een niet geringe 
rol spelen. Moeten we aannemen dat de Raad de 
visie deelt dat deze verlammende werking in het 
openbaar bestuur doorbroken moet worden en 
om die reden rept van: ‘ aanpassing van de soci
ale rechtsstaat aan de immigratiesamenleving’. 
Maar waarom dan geen man en paard genoemd? 
Die voorzichtigheid en terughoudendheid zijn 
kenmerkend voor de benadering van de wrr  als 
het gaat om beleids-consequenties te verbinden 
aan op zichzelf juiste analyses. Meent de wrr  
zich in deze niet te ver te kunnen verwijderen 
van wat de politieke realiteit genoemd wordt. 
Maar wat hebben we aan een w r r  die zich 
'binnen de politieke realiteit’ blijft bewegen en 
de eigen analyse van de situatie niet naar het be
leid durft door te trekken? En dat in een vraag
stuk dat als geen ander zijn stempel op de Neder
landse samenleving zal zetten.

Hoe veranderlijk die politieke realiteit trou
wens blijkt te zijn, laat de recente ‘ruk naar 
rechts’ zien die de media menen te bespeuren als 
gevolg van de successen van Leefbaar Nederland 
en Pim Fortuyn in de peilingen. Is dit nu werke
lijk een ruk naar rechts of staan die uitkomsten 
van de peilingen voor het grotere realiteitsbesef 
aan de zijde van de bevolking? Een realiteit die 
nu door de vrees voor aantasting van hun eigen 
positie door de leidende politici serieus geno
men wordt. Wat in de binnenkamers al stilletjes 
werd toegegeven, heeft door de Lijst Pim Fortuyn 
in de peilingen een stem gekregen. Het besef na
melijk dat met halfzacht beleid de dreigende ge
volgen van het huidige immigratiebeleid niet ge
keerd kunnen worden en dat de beleidsmakers 
uit een heel ander vaatje moeten tappen.

De stem die Pim Fortuyn en Leefbaar Neder
land aan dit besef gegeven hebben is in tal van 
opzichten vijandig jegens allochtonen en 
daardoor in zijn uitwerking potentieel gevaar
lijk, maar het politieke establishment heeft deze 
kwestie die diep ingrijpt in het bestaan van het 
minder bevoorrechte deel van de natie, wel heel 
lelijk laten zitten. Zoals te verwachten viel is daar 
een ‘backlash’ op gevolgd n.

Een vergelijkbare kloof tussen bevolking en poli
tieke leiders bestaat er met betrekking tot de uit
breiding van de eu . Le Monde heeft de Franse po
litieke 'inner circle’ onlangs in verlegenheid ge
bracht door in een prominent artikel op de 
voorpagina uit te spreken dat Europese politici 
stilletjes toegeven dat de uitbreiding van de eu 
een dramatische vlucht naar voren is, een proces

waarover zij de controle verloren hebben. Want 
scherpe toepassing van de toelatingscriteria zou 
voorlopig tot afwijzing moeten leiden, maar dat 
stuit op verzet in Brussel: De ‘historische kans’ 
mag niet gemist worden. Om de uitbreiding be
taalbaar te houden zou een drastische beperking 
van de landbouwsubsidies en regionale ontwik
kelingsgelden nodig zijn. Maar die stuit op felle 
afwijzing van de huidige netto-ontvangers onder 
de Eu-lidstaten alsook van de nieuwkomers 12.

In beide gevallen, immigratie en uitbreiding 
van de e u , gaat het om zaken van het grootste be
lang waarbij verworvenheden van de samenle- 5 3
vingen in de lidstaten binnen de eu en hun 
samenwerking in het geding zijn. Beide kwesties 
hebben ook gemeen dat ze onbeheersbaar ge
worden zijn doordat er een formeel-juridisch ka
der voor toelating ontworpen is waarbij aan 
nieuwkomers op individuele basis rechten op 
toetreding zijn toegekend die in hun gevolgen 
niet getoetst kunnen worden aan primaire be
langen van de ontvangende samenlevingen, na
melijk het bewaren van hun coherentie en be-

Geen samenleving is 
gehouden meer problemen 
te absorberen dan 
redelijkerwijs, met inzet 

van veel inspanningen 
en middelen, tot een 
oplossing te brengen zijn
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stuurbaarheid13. Vragen internationale solida
riteit en de historische gebeurtenissen sinds de 
val van de Muur dan niet om een grootmoedig 
gebaar van de huidige Eu-landen ook als daar ri
sico’s aan verbonden zijn?

Het antwoord is volmondig ja, maar niet op 
een wijze die leidt tot onbeheersbare gevolgen; 
tot overstretch die het karakter van de samenle
ving op het spel zet.
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De mythes van 6 maart
Algemeen wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 

j.l.a lse e n  politieke aardverschuiving ervaren. Rotterdam werd het symbool 

van de definitieve opmars van de Leefbaar-partijen. Jos Kuijs beschouwt de 

gebeurtenissen van 6 maart na en stuit op een aantal mythes.

jo s  K U IJS

Deze keer zouden de gemeenteraadsverkiezin
gen lokaler worden dan ooit, zo beloofde men 
ons. ‘Lokale helden’ werden uit de kast gehaald 
om de lokale PvdA smoel te geven en de lokale 
campagneleiders werd voorgehouden vooral de 
successen in eigen stad of dorp uit te venten. Het 
bleek goeddeels verspilde moeite. De landelijke 
lij sttreklcers trokken het land in en ontnamen 
meer en meer het zicht op de lokale helden. Een 
ontwikkeling die cumuleerde in het volstrekt bi
zarre nationale lijsttrekkersdebat op de avond 
van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezin
gen. Sindsdien spelen de landelijke verkiezingen 
de hoofdrol in de commentaren en analyses. Niet 
de uitslag van 6 maart, maar de consequenties en 
repercussies van die uitslag voor 15 mei kwamen 
in het volle licht te staan. Deels is datbegrijpelijk 
en onontkoombaar, gelet op de aanstormende 
nationale campagne, maar allerlei opmerkelijke 
aspecten van de uitslag van 6 maart dreigen nu 
onbesproken te blijven, terwijl juist de snelle, 
kortademige analyse van 6 maart enkele mythes 
heeft gebaard. Daar wil ik hieronder wat langer 
bij stilstaan. Ik kom tot vier mythes.

Over de auteurjos Kuijs is wetenschappelijk mede

werker bij het Centrum uoor Lokaal Bestuur, de be- 
stuurdersuereniging van de PudA 

Noten Zie pagina 61

MYTHE ÉÉN
Het maakt niet uit watje als partij lokaal presteert; 
het beeld en de prestaties van de nationale politiek 
bepalen toch alles

De lijsttrekker van GroenLinks in Amsterdam,
Maarten van Poelgeest, stelde in interviews in de 
lokale media dat de lokale inzet hooguit een ze
tel tje meer of minder scheelt. Met deze gedachte 
staat hij zeker niet alleen. Op het Eeuwfeest van 
het Centrum voor Lokaal Bestuur, half februari 
in Arnhem, was er een bijeenkomst speciaal ge
wijd aan het succes van lokale partijen. Onder de 
prikkelende titel Het lokale gevaar gingen lokale 
PvdA’ers in discussie met een zeer succesvolle lo
kale partij uit de Rotterdamse deelgemeente 
Hoogvliet. Ook op die bijeenkomst vertelden lo
kale PvdA-politici dat het niet uitmaakt wat ze lo
kaal doen, omdat ze toch afgerekend worden op 
wat de PvdA in 'Den Haag’ doet.

Dergelijke geluiden zijn tekenend voor de si- 5 5 
tuatie waarin de gevestigde partijen verkeren.
De volgende logische stap in die redenering zou 
zijn ervoor te pleiten gemeenten om te vormen 
tot gedecentraliseerde rijksdiensten. Die stap 
wordt niet gezet, net zomin als een andere stap: 
zelf opstappen. Wat heb je kiezers te bieden wan
neer je zo geringschattend over je eigen presta
ties denkt?

Deze fatalistische gedachten stroken ook niet 
met de werkelijkheid, (zie figuur 1) Bij de laatste
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vier verkiezingen voor de gemeenteraad liet 
circa dertig procent van de kiezers zich leiden 
door lokale motieven, zo blijkt uit een langlo
pend onderzoek.'Alleen in de meer gepolari
seerde j aren tachtig van de vorige eeuw liet 
slechts rond de twintig procent van de kiezers 
zich door lokale overwegingen leiden. Twintig 
procent van de respondenten uit het onderzoek 
zegt zowel lokale als landelijke aspecten mee te 
laten wegen in het stemhokje. De helft van de 
kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen laat zich 
dus leiden door lokale overwegingen, of laat dit 
een rol spelen. Dat is in ieder geval heel wat meer 
dan dat ene zeteltje van Maarten van Poelgeest.

MYTHE TWEE
Het succes van Amsterdam

Met lokale thema’s is dus zeker dertig procent 
van de zetels te winnen — en natuurlijk ook de 
keerzijde daarvan — te verliezen. De PvdA heeft 
dit keer vooral aan de verlieszij de gezeten. Dat is 
echter geen toeval. In de grotere gemeenten waar 
de PvdA traditioneel op een grote aanhang mocht 
rekenen, heeft zich een dramatische ontwikke

ling voorgedaan. Over Rotterdam hoeven we het 
hier niet meer te hebben, maar ook van het rode 
bolwerk Zaanstad is niets meer over. Verder naar 
het Noorden vielen er klappen in de steden Gro
ningen en Leeuwarden. In Groningen straften de 
kiezers de collegepartijen vorig jaar af door in 
een referendum de plannen voor de Grote Markt 
weg te stemmen. Als belangrijkste collegepartij 
werd de PvdA daar beloond met een verlies van 
circa zeven procent. In de Friese hoofdstad le
verde de PvdA bijna zes procent in. Een cadeautje 
van de kiezer voor de slechte afwikkeling van de 
problemen met de eigen burgemeester.

Ook in gemeenten waar geen conflicten wa
ren, kreeg de PvdA rake klappen. Zo kelderde de 
PvdA in Eindhoven van een eerste naar een derde 
plaats en keert ze waarschijnlijk niet in het col
lege terug.

Amsterdam lijkt de dans te zijn ontsprongen 
en de grote afwijking van het algemene patroon 
te vormen, maar bij nadere beschouwing blijkt 
dit gelukkige voorval zich voornamelijk te beper
ken tot de centrale stad. Daar boekte de PvdA een 
bescheiden winst van ruim een half procent. De 
uitslagen in de stadsdelen laten een heel ander

Figuur 1 —  Het belang van lokale of nationale overwegingen bij de stemkeus (bron s g bo)
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beeld zien. In een heel klein handj e stadsdelen 
bleef de PvdA stationair. Op het door nieuwbouw 
snel van bevolkingssamenstelling veranderende 
Zeeburg na, werd in de rest van de stadsdelen 
verloren en in de regel fors. Vooral in stadwijken 
waar de gewone middenklasse huist, kreeg de 
PvdA onder uit de zak en wonnen lokale partijen. 
Zo werd de lokale partij in Amsterdam-Noord 
(een stad met circa 80.000 inwoners) met vijf ze
tels de tweede partij. In Geuzenveld/Slotermeer 
deelt de PvdA nu de eerste plek met de Leefbaar- 
heidspartij, net als in Oost/Watergraafsmeer. 
Ook in een middenklasse-stadsdeel bij uitstek, 
Zuideramstel, voorheen Buitenveldert en de Ri
vierenbuurt, kelderde de PvdA. In Zuidoost is de 
PvdA nog steeds oppermachtig, maar ook hier 
liet de vertrekkende stadsdeelvoorzitter Hannah 
Belliot haar partij met een verlies achter en werd 
Leefbaar Zuidoost de tweede partij. De bewering 
van het Amsterdamse onderzoeksbureau O + S 
dat de opkomst van leefbaarheidpartij en aan 
Amsterdam voorbij is gegaan, geldt voor de cen
trale stad, maar bepaald niet voor de andere 
stadsdelen.

Over het algemeen lijkt de kiezer niet onder 
de indruk van de inspanningen van de PvdA in 
de grootste gemeenten. En juist hier was de PvdA 
altijd ijzersterk. Het beeld van de vijftig grootste 
gemeenten die deze keer aan de verkiezingen 
deelnamen, laat dit zien (figuur 2). In 19 9 8 ein
digde de PvdA in zevenentwintig gemeenten als 
de grootste partij. Nu is dat nog maar in achttien 
gemeenten het geval. Met slechts vijf gemeenten 
achterstand, komen de lokale partijen op de

tweede plaats. Het cda eindigt op nummer drie 
en met acht gemeenten neemt de w d  de vierde 
plaats in. In de vijfentwintig gemeenten met 
meer dan honderdduizend inwoners, is de PvdA 
nog maar in acht gemeenten de grootste.

De conclusie moet haast wel luiden, dat de 
PvdA het contact met wat er in gemeenten leeft 
aan het verliezen is. Het is onbegrijpelijk dat 
raadsleden en wethouders die zeggen met beide 
benen in de lokale samenleving te staan, niet in 
de gaten hebben gehad dat zulke grote groepen 
van hun kiezers aan het wegrennen waren. Het 
resultaat van een volstrekt naar binnen gekeerde 
bestuurscultuur. Een cultuur waarbij raadsleden 
zich na elke verkiezing voornemen om de wijken 
in te gaan en daar vooral willen gaan luisteren. 
Maar het grote verschil met veel lokale partijen 
is dat die de wijken helemaal niet in hoeven te 
trekken; die zitten al op of zijn afkomstig van de 
plekken die er in gemeenten toe doen. Bij de ge
vestigde partijen, de PvdA voorop, is besturen 
veelal iets technocratisch, ingewikkeld en moei
zaams geworden. Nu is dat de praktijk van alle 
dag misschien ook wel, maar aan kiezers moet 
toch uit te leggen zijn waar al dat ingewikkelde 
technocratische in de kern en concreet om gaat. 
In termen van wat er is bereikt en wat de ambi
ties voor de komende vier jaar zijn. Dan gaat het 
niet om slappe teksten ‘dat het om mensen gaat 
of om één samenleving’. Daarmee mobiliseer je 
geen mensen, terwijl dat juist steeds belangrij- 
ker wordt.2

Figuur 2 —  Procentuele verbetering van partijen en in gemeenten waarde PvdA zou zijn vernieuwd*

PvdA wd cda GL leefbaar/lokaal
Amsterdam +0,6 -0,5 + 1.7 ' 1.9 + 9,4
Den Haag -0,8 -2,8 + 1.5 -2,7 +14,8
Rotterdam '7.7 -8,2 + i .3 '1,2 +32,2
Assen +1,6 +1,1 + 3.7 -0,2 '4,9
Nijmegen " 1>9 '2.9 - 3.1 +3,6 +6,4
Tilburg -0.5 -1.3 +0,3 ' 2,7 +5
Heerlen - M -1,6 +1 -°.5 + 13,5

*Alle stijgingen (en dalingen) van lokale partijen en leefbaarheids-partijen zijn bij elkaar opgeteld
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MYTHE DRIE
Politici van lokale partijen praten kiezers alleen 
maar naar de mond en presteren slecht in het 
bestuurvan gemeenten

Vooralsnog is er geen aanwijzing dat lokale par
tij en het in het college slechter zouden doen3. 
Buiten het college presteren ze zelfs beter. ‘Lo
kale raadsleden hebben de stijl van de ombuds
man: ze staan open voor concrete, praktische 
problemen van de burger. Het raadslid van de 
landelijke partij heeft de stijl van de partijpoliti
cus, die zijn programma probeert uit te voeren 
en vaker dossiers leest,’4 aldus Tilburgse be
stuurskundigen. Ook voor het verwijt dat er met 
lokale partijen aan de macht niet meer aan grote 
toekomstgerichte projecten in een stad kan wor
den gewerkt, is in de praktijk geen overtuigend 
bewijs te vinden. Zo heeft bijvoorbeeld het col
lege van Utrecht, met daarin Leefbaar Utrecht, 
twee varianten gepresenteerd voor de verdere 
ontwikkeling van het Utrechtse centrum. En in 
Hilversum lanceerde de club van Jan Nagel een 
gewaagd plan om het omroepkwartier te ontslui
ten met een tunnel onder een natuurgebied 
door.

MYTHE VIER
In sommige gemeenten zou de PvdA zijn 
vernieuwd en het relatief goed hebben gedaan

In de gemeenteraadscampagne van de PvdA was 
een hoofdrol weggelegd voor de zogenaamde lo
kale helden. Een selectie van aansprekende lijst
trekkers uit een aantal toonaangevende, 'partij- 

5 8 cultureel’ vernieuwde steden5. Om een goed
beeld te krijgen van het effect van die campagne- 
inzet en van het effect van een vermeend andere 
PvdA-cultuur op de verkiezingsuitslag, zet ik de 
resultaten van de PvdA in de desbetreffende ge
meenten even op een rijtje, (figuur 3) In Nijme
gen verloor de PvdA bijna twee procent en moest 
de eerste plaats afstaan aan GroenLinks. In Eind
hoven kelderde de PvdA van de eerste naar de 
derde plaats. In Heerlen raakte de PvdA een van 
de vijf zetels kwijt, tezamen met bijna anderhalf

procent van de kiezers. In Den Haag wist de PvdA 
de schade weliswaar te beperken tot minder dan 
één procent, maar behaalde de lokale partijen 
toch tegen de vijftien procent. Net als in Amster
dam, konden de lokale partijen in Den Haag geen 
vuist maken omdat ze versnipperd aan de verkie
zingen deelnamen. Maar Leefbaar Den Haag al
leen was al goed voor meer dan acht procent van 
de stemmen. Los van de waardering voor die par
tij, toch geen geringe prestatie. Amsterdam is in
derdaad een van de weinige grote steden waar de 
PvdA in de lift zit, zei het met o, 6 procent zeer ge
ring. Maar wanneer we hier partij en als Leefbaar 
Amsterdam, Amsterdam leeft, Mokkum Mobiel 
en de Actieve Stad bij elkaar optellen, staat de tel
ler ook boven de tien procent. In Tilburg was het 
niet veel beter. Hier verloor de PvdA een half pro
cent en kwam op achttien uit. Dit verlies kwam 
bovenop de voor de PvdA al desastreus verlopen 
herindelingverkiezingen van de vorige keer. De 
twee lokale partijen in Tilburg stegen verder van 
circa vijftien naar iets meer dan twintig procent. 
Het cda was in Tilburg de grootste en verste
vigde die positie nog iets. Uit de stadwaar een 
van de andere lokale helden vandaan kwam, Rot
terdam, hoeft niet veel gezegd te worden. Blijft 
alleen Assen als enige overtuigende gemeente 
over. In die gemeente was de PvdA het grootst en 
bleef dat met een stijging van ruim anderhalf 
procent tot bij na een kwart van het aantal stem
men ook. Maar ook daar profiteerde het cda veel 
meer van de neergang van de al enige tijd mee
draaiende lokale partij P.L.O.P. dan de PvdA.

OPLOSSINGEN?

We zijn op een aantal mythes gestuit omtrent de 
uitslag van 6 maarten de specifieke positie van 
de PvdA. Het algemene beeld is, het moet gezegd, 
nog minder rooskleurig dan wel wordt aangeno
men. De vraag dient zich dan met klem aan: hoe 
de trend te keren?

Op de eerste plaats is te hopen dat het ko
mende kabinet, ongeacht de samenstelling, over 
ongeveer twee jaar ten val komt. De verkiezin
gen voor gemeenteraden kunnen zich dan wat
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meer ontworstelen aan het Haagse circuit. Maar 
dat is niet alles. En nu past mij enige voorzichtig
heid. Immers de landelijke verkiezingen volgen 
nog, dus harde kritiek op de campagne is op dit 
moment ongewenst. Maar enkele korte opmer
kingen zijn nu wel op hun plaats. Zo was het, 
achteraf gezien, eigenlijk onbestaanbaar dat de 
PvdA de gemeenteraadscampagne inging met 
thema’s als onderwijs, zorg en veiligheid. Onder
wijs, zorg en veiligheid zijn bij uitstek thema’s 
waar gemeenten helemaal niet zoveel over te 
zeggen hebben. Gemeenten kunnen niets aan de 
wachtlijsten doen, lerarentekorten zijn een 
kwestie van bonden, schoolbesturen en het mi
nisterie van Onderwijs en veiligheid zit nu juist 
vooral bij de minst democratisch aangestelde be
stuurder in een gemeente: de burgemeester. Met 
een grotere inbreng van mensen die weten wat 
er in gemeenten speelt, hadden deze campagne- 
fouten niet hoeven te worden gemaakt.

Met landelijke thema’s is bij lokale verkiezin
gen dan ook geen zetel extra te winnen. Hoe 
graag landelijke politici en landelijke media dat 
ook willen, het gaat niet om onderwij s, maar 
over school x in wijky. Het gaat niet om mobi
liteit, maar om de aanleg of juist niet van die ene 
parkeergarage of rondweg. Met volkshuisvesting 
is dat hetzelfde. Waar in het ene deel van het 
land woningen leeg staan, speelt in andere delen 
nog steeds een tekort. Grootste gemene deler?
Die is er niet.

Waar de PvdA zich bij haar campagne-inzet 
ook al tij d rekenschap moet geven, is dat het bij 
verkiezingen ook om de middenklasse gaat. In 
steden mogen dan veel mensen wonen die soms 
wat speciale aandacht nodig hebben, maar zij 
zijn niet de enige inwoners van een stad. In de 
ogen van velen en waarschijnlijk ook henzelf, 
zijn ze beter af dan mensen die van een uitkering 
moeten rondkomen, ziek zijn of in de wao zit
ten. Maar als dat betekent dat mensen die wat be
ter verdienen vieze straten, een aftandse open
bare mimte, inbraken in auto’s en woningen en 
onveiligheid op straat, in het openbaar vervoer 
en in openbare gelegenheden als zwembaden 
maar op de koop toe moeten nemen, stelt dat al-

Figuur 3 —  Grootste partij in de vijftig grootste 
gemeenten waar kon worden gestemd
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Amsterdam PvdA PvdA
Rotterdam PvdA Leefbaar R’dam
Den Haag vvd vvd
Eindhoven PvdA Leefbaar E’hoven
Tilburg cda cda
Groningen PvdA PvdA
Breda cda cda
Apeldoorn PvdA cda
Nijmegen PvdA Groen Links
Enschede PvdA PvdA
Haarlem PvdA PvdA
Almere vvd LeefbaarAlmere
Arnhem PvdA PvdA
Zaanstad PvdA ZOG
Den Bosch Rosm. Belang Rosm. Belang
Amersfoort vvd vvd
Maastricht cda cda
Dordrecht PvdA PvdA
Leiden PvdA PvdA
H’meer vvd leefbaar H’meer
Zoetermeer vvd vvd
Zwolle PvdA cda
Emmen PvdA PvdA
Ede cda cda
Delft PvdA PvdA
Heerlen s p cda
Alkmaar PvdA PvdA
Leeuwarden PvdA PvdA
Deventer PvdA PvdA
Hilversum 1-eefbaar H’sum Leefbaar H’sum
Hengelo (o) PvdA cda
Helmond cda cda
Amstelveen vvd vvd
Schiedam PvdA Leefbaar

Schiedam
Roosendaal cda Rampaart
Purmerend vvd Leefbaar P’rend
Vlaardingen PvdA PvdA
Spijkenisse ONS ONS
Gouda PvdA PvdA
Alphen a/d Rijn vvd vvd
Velsen PvdA Velsen Lokaal
Almelo PvdA cda
Hoorn PvdA PvdA
Bergen op Zoom vvd Linssen
Capelle a/d IJssel vvd Leefbaar Capelle
Nieuwegein vvd Leefbaar

Nieuwegein
Lelystad PvdA PvdA
Veenendaal cda vvd
Den Helder vvd vvd
Zeist vvd vvd



Jos Kuijs De mythes uan 6  maart

les de solidariteit wel erg op de proef. Een partij 
die deze groepen de volgende keer terug wil win
nen zal de invulling van het begrip ‘één samen
leving’ toch wat moeten verbreden.

Meer democratie

Een ander vraagstuk is dat van democratische en 
bestuurlijke vernieuwing. De dag na de verkie
zingen hebben gemeenten een duaal bestel ge
kregen. In het kort komt het er op neer dat wet
houders geen raadsleden meer zijn. Raadsleden 
geven kaders aan, controleren het college en zijn 
op de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Op 
zich prima veranderingen, waar op onderdelen 
vast nog wel wat kanttekeningen bij zijn te ma
ken. De grootste misser is echter dat de in de 
ogen van de burger belangrijkste bestuurder niet 
wordt gekozen, de burgemeester. Daarmee heeft 
het kabinet de mogelijkheid voorbij laten gaan 
om burgers bij het hele proces te betrekken. 
Want hoe belangrijk ook, burgers zullen moge- 
lijk pas op termijn wat van het duale bestel mer
ken. Aan de aanstelling en de positie van de bur
gemeester is wel wat veranderd, maar wat de po
sitie aangaat werkt het nieuwe stelsel nu al niet. 
Terwijl de Tweede Kamer nadrukkelijk een 
terughoudende rol van de burgemeester als niet 
gekozen bestuurder bij de collegeonderhande
lingen voorstond, hebben burgemeesters in een 
aantal gemeenten daarbij juist het voortouw ge
nomen. In Rotterdam deed de vvn ’er Ivo Opstel- 
ten dit op eigen initiatief. Bij de Gemeentewet 
zou het voor een groot gedeelte om gewoonte
recht gaan, luidde zijn creatieve uitleg. In Am- 

6 o sterdam kreeg burgemeester Job Cohen de lei
ding op verzoek van de lijsttrekker van de groot
ste partij, Rob Oudkerk.

Nu is het ook lastig om wat aan de huidige po
sitie van de burgemeester te doen, deze is im
mers verankerd in de Grondwet. En als er één be
houdend gremium is dan is het wel de Eerste Ka- 
merwaarcDA envvD oppermachtig zijn. Maar 
de PvdA heeft ook geen enkel punt gemaakt van 
de direct gekozen burgemeester. In het verkie
zingsprogramma is het niet meer terug te vin

den. In plaats daarvan koos de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer voor een door de raad gekozen 
burgemeester. Ook wel het Belgische model ge
noemd. Uitgerekend in België lijkt dit model zijn 
langste tijd gehad te hebben. In een poging om 
de kloof met de burger te dichten, wil Vlaande
ren waarschijnlijk nog voor 2004 toe naar een di
rect gekozen burgemeester.

Problemen die hier in Nederland tegen de di
recte kiezerswil worden opgeworpen, ziet men 
in Vlaanderen heel anders. Dat naast de direct ge
kozen burgemeester ook de raad een kiezers- 
mandaat heeft, hoeft helemaal niet tot een poli
tieke patstelling te leiden. Over de grens bij hun 
zuiderburen is op landelijk niveau al lang sprake 
van cohabitation. Anders dan burgemeesters in 
veel andere landen heeft de Nederlandse burge
meester ook zeggenschap over de politie en de 
openbare orde. Tegenstanders van een direct ge
kozen burgemeester stellen dat hij deze be
voegdheid kwijt zou raken wanneer hij niet 
meer benoemd wordt. Openbare orde en politie 
zou ‘Den Haag’ niet afhankelijk willen maken 
van electoraal gewin. Dat wordt in Vlaanderen 
echter niet als een probleem ervaren. Daar heeft 
de burgemeester ook veiligheidsbeleid en politie 
in portefeuille.

De conditie van de partij

In adembenemend tempo is de hele dualisering 
van het gemeentebestuur, en straks van de pro
vincie, ingevoerd. Zelden is een advies van een 
Staatscommissie zo voortvarend in wetgeving 
omgezet. Een belangrijk aspect uit het rapport 
van de staatscommissie onder leiding van de 
Groningse hoogleraar Elzinga is alleen onderbe
licht gebleven: de staat waarin politieke partijen 
verkeren.6 Door dalende ledenaantallen en een 
krimpend aantal actieve leden, ontwikkelen lo
kale afdelingen zich steeds meer tot lokale kies
verenigingen. Die werkelijkheid staat in schril 
contrast tot wat de leiding van politieke partijen 
graag wil geloven. Maar hoezeer we dat ook wen
sen, er is geen sprake meer van een brede partij 
maar van een partij waar een klein groepje lokaal
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de dienst uitmaakt. Die lokale situatie is een af
spiegeling van de nationale situatie. Bij de lande
lijke PvdA stelt de interne democratie ook niet 
veel meer voor. De Britse Conservatieve partij is 
bijvoorbeeld een stuk democratischer. Daar kun
nen de leden tenminste kiezen uit een aantal 
kandidaten voor het politieke leiderschap. Bij de 
PvdA zijn tijdens het voorzitterschap van Felix 
Rottenberg de laatste democratische instrumen
ten om zeep geholpen, zonder dat daar iets sub
stantieels voor in de plaats is gekomen. Natio
nale, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen 
zijn voor politici nu vaak de eerste kennisma
king met de wil van de kiezer. Dat past niet meer 
in deze tijd. Wanneer partijen zich niet zelf we
ten om te vormen, komt die druk wel van buiten.

Nu toont de PvdA zich al heel tevreden wan
neer op het congres een beetj e gedebatteerd 
wordt over het nog altijd enorme boekwerk vol 
amendementen en moties, die wanneer aange
nomen, voornamelijk verplaatsing van punten

en komma’s betekenen. Waar het Centrum voor 
Lokaal Bestuur raadsleden juist beweegt niet 
meer elke spatie te lezen en vooral in de eigen 
buurten en wijken aanwezig te zijn, vindt de lan
delijke PvdA een congres geslaagd wanneer een 
boekwerk aan amendementen is ingediend. De 
kiezer zal dit hele proces ook een zorg zijn. Die 
stemt steeds vaker op een club jongens en meis
jes die vinden dat er in hun gemeente, buurt en 
stadsdeel iets moet gebeuren. Daarbij kan het 
gaan om groen in de wijk, behoud van een oude 
brug, aanpak van de verkeerssituatie, tegen 
grootschalige plannen waarbij de burgers niet 
zijn betrokken of tegen massale sloop in hun 
wijk. Gewoon heel simpel en heel fris en dichtbij 
hun kiezers. De discussie over hoe de partij in 
deze richting vernieuwd te krijgen, is bij de PvdA 
nog maar nauwelijks begonnen.

Noten

1 s G B o , onderzoeks- en adviesbu
reau van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Bur
gers over lokaal bestuur, ont
wikkelingen sinds 1982. Januari 
2002.

2 Lokaal Bestuur, jaargang 26, fe
bruari 2002, pag. 6 t/m 8.

3 nrc  Handelsblad, woensdag 6 
maart, pag 1.

4 Idem.
5 Lokaal Bestuur, jaargang 26, fe

bruari 2002, pag 4 en 5.

6 Staatscommissie dualisme en 
lokale democratie, Dualisme en 
Lokale democratie, pag 87 t/m 
99. DrukSamson, Alphen aan de 
Rijn.
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Is politiek achteruitzien?

Oe wraak van de publieke zaak
P.Hilhorst, Amsterdam: De Balie, 2001.

De verplaatsing van de democratie
J. van der Meer/M.Ham, Amsterdam: De Balie.

P A U L  K A L M A

‘De behartiging van de publieke zaak is niet een 
kwestie van nieuwe sturingsmodellen. Het is 
bovenal een zaak van burgers, politici en bureau
craten die het lef hebben om controversiële oor
delen te vellen. Dat is de wraak van de publieke 
zaak. De behartiging van de publieke zaak kan 
niet zonder de politiek waarin velen het geloof 
verloren hebben. Het is echter wel een ander 
soort politiek en een die zich afspeelt op andere 
fora.’

Aldus de journalist en columnist Pieter Hil- 
horst in zijn boek De wraak van de publieke zaak, 
dat De Balie in Amsterdam eind vorig jaar publi
ceerde. Het verscheen tegelijk met De verplaat
sing van de democratie, geschreven door de jour- 

62 nalisten Jelle van der Meer en Marcel Ham en 
eveneens uitgegeven door De Balie. In beide 
boeken staat de vraag centraal, wat verzelfstan
diging, privatisering en decentralisatie, kortom: 
het 'op afstand plaatsen’ van de overheid, zoal 
hebben opgeleverd; en in hoeverre burgers en 
maatschappelijke organisaties een rol kunnen 
spelen bij het waarborgen van het publieke be-

Over de auteur Paul Kalma is d i r e c t e u r  v a n  d e  Wiardi
Beekman Stichting; redacteur van S&D

lang. In de woorden van Van der Meer en Ham: 
‘als j e de uitvoering van de publieke dienst ver
plaatst, moetje dan niet ook het democratisch 
toezicht mee verplaatsen? En als dat kan, is de
centralisatie en privatisering dan niet een verbe
tering omdat zeggenschap op die manier dichter 
bij de burger komt?’

Het zijn beide leesbare en lezenswaardige pu- 
blikaties. De auteurs hebben de moeite geno
men om zich in de details van het overheidsbe
leid op uiteenlopende terreinen te verdiepen.
Ze hebben doelstellingen en uitkomsten verge
leken; dilemma’s en tegenstrijdigheden opge
spoord; verbanden gelegd tussen wat zich in de 
ene en in de andere sector afspeelt. Ook de rich
ting die de schrijvers uit willen, is een discussie 
waard. Voorbij het overmatig geloof in de dwang 
van de overheid en in de tucht van de markt, pro
beren ze de hervorming van de publieke sector 
te verbinden met het streven naar vernieuwing 
van de democratie, met als trefwoorden: ‘bot- 
tom-up’, onafhankelijk en decentraal toezicht, 
betrokkenheid van burgers en ‘civil society’ bij 

j de uitvoering van het beleid. Ik voel me, zeg ik er 
f bij, ook sterk verwant met de gekozen benade- 
ll ring, als mede-auteur van ‘De verplaatsing van
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de politiek’ (w b s , 1995), waarnaar de door Van 
der Meer en Ham gekozen titel expliciet ver
wijst.

ANGST VOOR VRIJHEID

De twee boeken zijn overigens bepaald niet 
identiek. Van der Meer en Ham onderzoeken de 
ontwikkeling van het beleid in een viertal secto
ren (onderwijs, volkshuisvesting, landbouw en 
media); zetten vraagtekens bij gangbare beleids
opvattingen (zoals het streven om beleidsvor
ming en beleidsuitvoering streng te scheiden; of 
om decentralisatie met rigide resultaatsver- 
plichtingen te combineren); en komen met een 
aantal praktische voorstellen (van grotere be
trokkenheid van huurdersorganisaties bij het 
beleid van woningcorporaties tot een nauwer 
contact tussen ouders en onderwijsinspectie). 
Macht moet op tegenmacht botsen, zo redene
ren ze — ook al hebben de betrokken groepen 
lang niet altij d het algemeen belang voor ogen, 
en al moeten we de bereidheid van burgers om 
te participeren niet overschatten.

‘De wraak van de publieke zaak’ gaat in de
zelfde richting, maar is diepgravender en ambi
tieuzer van opzet. Pi eter Hilhorst combineert 
journalistiek onderzoek op terreinen als onder
wijs, sociale zekerheid en voedselveiligheid met 
meer theoretische beschouwingen. Hij laat de 
zwakheden zien van een aantal moderne stu- 
ringsconcepties (marktwerking, de bedrijfsma
tige overheid, de responsieve overheid) en wijst 
op hun gezamenlijke onvermogen om uitvoe
ringsproblemen het hoofd te bieden; om de 
dilemma’s serieus te nemen waarmee men op 
‘Street level’ wordt geconfronteerd. En passant 
veegt hij de vloer aan met degenen die, uit heim
wee naar een overzichtelijker samenleving, 
voorgoed afscheid van het 'gedogen’ willen ne
men. Als men zich aan de regels houdt 'loopt de 
machine niet soepel, maar juist vast’.

Over heel veel beleidsdoelstellingen zijn we 
het volgens hem in Nederland wel eens. Het gaat 
erom, eindelijk ‘greep te krijgen op al die instel
lingen die beweren alleen maar uit te voeren wat

we willen’; om ruimte te maken ‘voor het demo
cratiseren van de uitvoering’ Hilhorst komt met 
vergelijkbare voorstellen als die van Van der 
Meer en Ham, maar is wat radicaler — bijvoor
beeld in zijn pleidooi voor (door het lot aange
wezen) beleidsjury’s; en wat uitgesprokener in 
zijn voorkeur om de individuele burger tot sub
ject in plaats van obj eet van overheidsbeleid te 
maken (bv. door toekenning van vouchers en 
persoonsgebonden budgetten). Hij spreekt van 
de ‘angst voor (de) vrijheid’ van de burger, die 
beleidsmakend Nederland overvalt wanneer er 
in dit opzicht belangrijke beslissingen moeten 
worden genomen.

Een mooi voorbeeld van Hilhorst’s benade
ring is zijn analyse van het beleid met betrek
king tot uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat be
leid, zo stelt hij, wordt gekenmerkt door een 
'geïnstitutionaliseerde dubbele moraal’. Wie uit
geprocedeerd is moet het land verlaten, maar het 
wordt geheel aan de betrokkene zelf overgelaten 
om daadwerkelijk te vertrekken. Hilhorst ver
klaart hoe het zo gekomen is, maar is scherp in 
zijn eindoordeel: de overheid 'gooit de handdoek 
in de ring’ en ontloopt haar verantwoordelijk
heid. Het zou anders kunnen, bijvoorbeeld door 
een actief terugkeerbeleid, inclusief grotere aan
dacht voor de wensen en belangen van de afge
wezen asielzoekers zelf. Geef ze de mogelijkheid 
om hier hun schulden af te lossen; of biedt ze, 
met het oog op hun terugkeer, een onderne- 
merscursus aan.

Empowerment van afgewezen asielzoekers: 
het is een onorthodoxe, maar interessante ge
dachte. Maar helaas, zo constateert hij zelf, onbe
spreekbaar in een land dat liever krampachtig 63
vasthoudt aan een moedeloos en letterlijk: on- 
verantwoordelijkbeleid op dit terrein.

Er valt veel te genieten in beide boeken, maar ik 
heb ook kritiek, die ik hier in drie punten 
samenvat. Ik vind, in de eerste plaats, de aan
dacht voor de uitvoering van het beleid in beide 
boeken wel op z’n plaats, maar heb moeite met 
de zware lading die in het bijzonder Hilhorst aan 
die keuze meegeeft. ‘Politiek is achtemitzien’
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schrijft hij een paar keer, mede in reactie op de 
opvatting die bijvoorbeeld Frits Bolkestein van 
politiek heeft, namelijk die van een effeciënte 
probleemoplosser. Nee, aldus Hilhorst, we moe
ten ons niet op de input-zijde van het beleid, 
maar op de output-zijde richten; het beleid dur
ven evalueren en bijstellen; weer controle krij
gen over de beleidsmachine die we ‘te vaak als 
een losgeslagen onbestuurde grasmaaier over 
het gazon en door de planten zien razen’.

Dat is mooi geformuleerd, maar ik ben het er 
hartgrondig mee oneens. Politiek gaat over veel 
meer dan over het gazon en de planten in de 
weelderige, goed aangelegde tuin die Nederland 
is. Alleen al het voorbeeld van het asielbeleid 
maakt duidelijk dat politiek nooit tot ‘achteruit
zien’ kan en mag worden beperkt; dat ‘vooruit
zien’ (in termen van wat ons te wachten staat; 
welke uitgangspunten we hebben en welke in
stituties we nodig hebben) geboden blijft. Ge
zien de toestand in de wereld zal dat vooruitzien 
ook eerder belangrijker dan minder belangrijker 
worden. En reken maar dat — anders dan Hil
horst suggereert — er over de aard en de ernst 
van de problemen en over de oplossingen die ge
kozen moeten worden, sterk uiteenlopende op
vattingen zullen blijken te bestaan.

Hij veronderstelt bovendien ten onrechte dat 
uitvoeringspolitiek, de worsteling met de onbe
doelde gevolgen van het beleid, het enige alter
natief vormt voor de inderdaad nogal technocra
tische interpretatie van Bolkestein, die van de 
politiek als besluitvormingsmachine. De ont- 
werp-functie van de politiek, zo schreven we in 
1995 in 'De verplaatsing van de politiek’, blijft 

64 belangrijk. 'De politiek dient, vanuit concurre
rende visies op het algemeen belang, belangrijke 
maatschappelijke problemen te identificeren en 
op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Ver
volgens is het ook haar taak de oplossing van 
deze problemen tot medeverantwoordelijkheid 
te maken van andere maatschappelijke actoren. 
Aldus ligt de rol van de politiek voor een aan
zienlijk deel in het identificeren van problemen, 
het aangeven van doelen en het stellen van gren
zen — minstens zozeer als in het zelf ingrijpen.’

Met andere woorden: 'vooruitkijken’ is niet het
zelfde als technocratisch bestuur.

Een tweede bezwaar betreft de vooronderstel
ling in beide boeken dat het debat over de orga
nisatie van de publieke dienstverlening een 
nieuwe fase is ingegaan. Na het geloof in de stu
rende overheid resp. in de zegeningen van de 
markt, zou het er nu om gaan, markt, overheid 
en burgerparticipatie zo goed mogelijk te com
bineren. Niet de vraag wie wat moet doen staat 
de komende tijd centraal, maar de vraag hoe het 
gedaan moet worden. Daar zit veel in, maar ik 
proef toch een onderschatting van de noodzaak 
om die ‘wat’-vraag te blijven stellen; om te bepa
len wat we als private, particuliere taken en acti
viteiten beschouwen, en wat we tot de publieke 
sector rekenen. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen 
voor de toepasbaarheid van begrippen als consu- 
mentensoeveiniteit en keuzevrijheid van de 
burger. Basisonderwijs en sociale zekerheid, bij
voorbeeld, zijn publieke goederen, die niet op 
dezelfde manier benaderd kunnen worden als 
doorsnee-consumptiegoederen.

Individuele keuzevrijheid heeft in die ‘secto
ren’ niet hetzelfde gewicht als in de marktsector, 
omdat ze gecombineerd moet worden met (en 
deels beperkt wordt) door andere waarden zoals 
solidariteit en gelijkheid; en omdat afhankelijk
heid in het onderwij s en de gezondheidszorg 
f acts oflife zijn. Mijn stelling zou zijn dat de rol
len van consument en burger vaak (en ook in 
beide boeken) te weinig uit elkaar worden ge
houden — en dat er wat dat betreft ook een scha
duwzijde zit aan de door Hilhorst verdedigde 
persoongebonden budgetten, vouchers en ‘rug
zakjes’. Een schaduwzijde, omdat publieke goe
deren zo al gauw in de sfeer van de particuliere 
consumptie getrokken worden en de collectieve 
verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) het 
aanbod naar de achtergrond verdwijnt.

In de derde plaats — en niet helemaal los van het 
voorgaande— valt de geringe aandacht op die in 
beide boeken wordt besteed aan de professionals 
in de publieke sector; dat wil zeggen aan dege
nen die in het onderwij s, de gezondheidszorg en
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andere vormen van publieke dienstverlening de 
hoofdrol spelen in wat in het jargon 'het pri
maire proces’ genoemd wordt. Een grotere auto
nomie voor de instellingen, zo is de redenering, 
leidt in de praktijk tot meer macht voor mana
gers in de zorg, voor schoolbestuurders en cor- 
poratiedirecteuren. De oplossing wordt vervol
gens gezocht in het organiseren van tegenmacht 
van en voor ouders, huurders, patiënten en ge
bruikers. Maar waar zijn de leraren gebleven? 
Waar zijn de dokters, de verpleegsters en de ver
plegers?

Ze komen in beide boeken hooguit in bijzin
nen ter sprake— totdat Pieter Hilhorst, aan het 
eind van zijn hoofdstuk over onderwijspolitiek, 
plotseling losbarst in een loflied op de leraar en 
op het genoemde primaire proces. Het ‘hervin
den van de beroepseer' van docenten is ineens 
het belangrijkste dat er in onderwijsland te doen 
valt. ‘Dat is het sociale kapitaal waarmee gewerkt 
moet worden. Dus moet veel meer vanuit de 
leerkrachten worden gewerkt. Dat is het betere 
human resource management Vraag hen hoe zij 
hun werk en daarmee hun prestaties kunnen 
optimaliseren. Dat is pas werken van onderop.’

Ik vind dat op z’n minst wat onevenwichtig, 
en vermoed een verband met de wel erg sterke 
nadruk op het burgerschapsperspectief in beide 
boeken. Daar tegenover zou ik het perspectief 
van de professionals (er daarmee bedoel ik dus 
niet de managers en de bestuurders) veel 
zwaarder aan willen zetten. Dat is niet alleen om

B O E K E N  Paul Raima bespreekt De w raak uan i

heel praktische redenen van belang, gegeven het 
groeiende tekort aan personeel in onderwijs en 
zorg, het werpt ook een ander licht op (ik beperk 
me hier tot het onderwijs):
> de autonomie van scholen en de zeggenschap 

van ouders (zijn daar vanuit het perspectief 
van een hooggekwalificeerd docentenkorps 
geen grenzen aan gesteld?);

> vergaande vormen van prestatiebeloning 
(passen die wel in het onderwijs?);

> de opleiding van docenten (een vergeten 
onderwerp in het onderwijsdebat).

En tenslotte: van een grotere aandacht voor de 
professionals is het een kleine stap naar een al 
evenzeer verwaarloosd onderwerp: de vraag 
naar de functie en de inhoud van het onderwijs 
(en alle pedagogische en ethische kwesties die 
daarbij horen); de vraag wat ‘goed onderwijs 
voor allen’ in deze tijd zou moeten betekenen.

Meer aandacht voor de waarde van professio
nele autonomie in het onderwijs; relativering 
van het primaat van de politiek én van de consu
ment — en hoe zich dat verhoudt tot het streven 
naar meer zeggenschap voor burgers en naar 
meer ‘countervailing power’ in de publieke sec
tor: daarover zou, naar aanleiding van deze twee 
stimulerende publicaties, eens een serieus debat 
gevoerd moeten worden.

publieke za a k  en De verplaatsing uan de democratie
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A D V E R T E N T I E

Zeven ja a r  paars

66

Aan de vooravond van nieuwe verkiezingen biedt 

het 22steJa a rb o e k  voor het dem ocratisch so c ia lism e  

een evaluatie van het paarse avontuur. Wat is het 

bijzondere van de paarse regeringscombinatie 

geweest? Zijn  de paarse kabinetten de 

representant van een algem enere, internationale 

trend die wel het label ‘derde weg’ heeft 

gekregen? Hoeveel ‘rood’ en hoeveel ‘blauw’ 

ging er eigenlijk achter paars schuil?

En wat is het oordeel van de christen-dem ocratie 

over zeven ja a r paars? Naast deze algemene 

politieke en politicologische vragen, komen 

in het22ste Jaarboekook meer specifieke 

beleidsvragen en -terreinen aan bod, zoals het 

herstel van het politieke prim aat, de m acro- 

economische politiek, de hervorming van 

de welvaartsstaat, vraagstukken van ethische 

aard, de nieuwe belastingpolitieken het 

onderwijs en de gezondheidszorg. Hoe heeft 

paars het op deze gebieden gedaan en welke 

bijdrage heeft de sociaal-dem ocratie op deze 

terreinen geleverd?

Met bijdragen uan

Hans Daudt, M argoTrappenburg, Caspervan 

Ewijk, Flip de Kam, Romke van der Veen,

Roel in ’tV e ld , René Cuperus, Jan Peter 

Balkenende, Uri Rosenthal en Paul Kalma.

Het boek sluit af met een vraaggesprek 

met Hans van Mierlo.

Zeven ja a r paars.
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het democratisch socialisme

Onder re d actie  van Frans Becker, Wim uan Hennekeler, 

Monika S ie  Dhr'an Ho en Bart Tromp.
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ten name van PudA -brochures A m sterdam  

o.v.v. bestelnummer 748.
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TER I N T R O D U C T I  E

Opnieuw: de luiken open
De verpletterende verkiezingsnederlaag van de 
Partij van de Arbeid was niet de enige verrassing 
op 15 mei. De kiezers hebben het hele nationale 
politieke landschap omgeploegd, vvd en d 6 6 
verloren bijna even dramatisch als coalitiege
noot PvdA; het cda keerde terug als grootste 
partij en als spelverdeler in de Nederlandse poli
tiek; protestpartijen, in het bijzonder de Lijst 
Pim Fortuyn, legden beslag op een kwart van het 
aantal zetels; en de linkse partijen raakten geza
menlijk maar liefst een-derde van hun aanhang 
kwijt. De PvdA is nu de grootste van klein links, 
zoals Thijs Wöltgens elders in dit nummer op
merkt.

Hoe moet deze ware omwenteling worden 
verklaard? Zelfs als we de extreme omstandighe
den waaronder de verkiezingen plaatsvonden in 
aanmerking nemen (de moord op Fortuyn en 
zijn uiterst emotionele nasleep), blijven er nog 
genoeg raadsels over om op te lossen. Neem bij
voorbeeld de 'ruk naar rechts’ waarvan de verkie
zingsuitslag onmiskenbaar blijk geeft. Hoe kon 
de relatief stabiele verhouding tussen links en 
rechts, die, ondanks de opmars van de zwevende 
kiezer, nog al tij d kenmerkend was voor het 
Nederlandse electoraat, zo aan het schuiven 
gaan? Dat de linkse partijen gezamenlijk verlies 
zouden lijden, stond wel vast. Maar vijfentwin
tig zetels?

Even lastig te verklaren blijft, waarom alle re
geringspartijen zo zwaar verloren hebben — en 
dat terwijl ‘paars’ op financieel en sociaal-econo- 
misch gebied aanzienlijke successen boekte. Of, 
zoals Frans en Duitse sociaal-democraten, in 
bange afwachting van hun eigen parlementsver
kiezingen, zeiden: ‘met zulke beleidsresultaten 
zouden wij dolgraag de verkiezingen ingaan’. 
Philip van Praag wijst er in zijn bijdrage aan s&m 
op dat paars z'n electorale beloning al eerder

kreeg, namelijk bij de verkiezingen van 1998 — 
en ten onrechte op een herhaling heeft zitten 
wachten. Maar ook dan blijft de kloof tussen eco
nomische performance en verkiezingsuitslag 
hoogst opmerkelijk.

Bovendien: als het ditmaal ‘NOT the economy’ 
was (‘stupid’), wat was het dan wel? Heeft een 
mengsel van rijkdom, mondig burgerschap en 
allerhande particulier en publiek ongenoegen 
het deksel van de ketel doen springen? Heeft de 
‘nieuwe sociale kwestie’, dat wil zeggen de moei
zame integratie van een sterk groeiend aantal 
immigranten, voor het eerst z’n stempel op de 
Nederlandse verkiezingen gedrukt? Of is de uit
slag mede het gevolg van het onvermogen van 
(progressieve) partij en om de ‘post-materiële’ be
hoeften van grote groepen kiezers (aan democra
tisering, aan minder drukte en meer ‘kwalita
tieve’ groei) in een concreet politiek programma 
om te zetten?

Daarmee komt dan ook de vraag op tafel, 
waarom uitgerekend de PvdA zo dramatisch ver
loor; en waarom de sociaal-democratie ook el
ders in Europa ineens weer de wind tegen heeft. 
Overeenstemming zal er al gauw bestaan over de 
technocratische, soms ronduit arrogante be
stuursstijl van sociaal-democratische regerings
partijen; en over de al te geringe weerstand die 
ze aan een ‘liberale’ tijdgeest geboden hebben. 3 
Maar hoe dan vervolgens verder? Terug naar de 
vertrouwde linkse waarden en de bijbehorende 
‘linkse samenwerking’? Vasthouden aan een 
‘modernistische’ middenkoers ala de Derde 
Weg?

Of zijn dit al te traditionele alternatieven en 
zal de sociaal-democratie zich open moeten stel
len voor nieuwe politieke en culturele thema’s, 
en voor bijbehorende democratiseringsstrate- 
gieën en samenwerkingsverbanden.
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Ter introductie

De Partij van de Arbeid, zo zei Wim Kok bij zijn 
aantreden als PvdA-leider in de tweede helft van 
de jaren tachtig, moet 'de luiken openzetten’. 
Vijftien jaar later, nu hij als tot-voor-kort-succes- 
vol premier afscheid neemt van de Nederlandse 
politiek, geldt dat voor de PvdA opnieuw — maar 
nu onder veel dramatischer omstandigheden en 
op straffe van politieke ondergang.

Socialisme eeDemocrane levert met dit bijzon
dere, ingelaste nummer haar eerste bijdrage aan 
het hoogst noodzakelijke debat over de PvdA ‘na 
de dreun’ en zal dat debat de komende maanden 
krachtig voortzetten. We doen dat in de weten
schap dat op geen enkele andere plaats in en 
rond de PvdA het politieke debat de afgelopen

jaren zo open en zonder taboes gevoerd is (zie, 
als voorbeeld, de reeks artikelen in 2001 en 2002 
over immigratie en integratie). Maar ook in sm », 
zo beseffen we, is '15 mei’ niet voorzien. Zoals 
ook redacteuren en medewerkers van s<M) niet 
immuun zijn voor het gevaar dat elk debat als dit 
bedreigt: het gelijk te willen halen dat men altijd 
al dacht te hebben.

Het beste middel daartegen is een zo open en 
zo breed mogelijke discussie, binnen en tussen 
politieke generaties. Daar kunt u de redactie aan 
houden. Daar kunt u aan bij dragen.

DE REDACTI E VAN S&D
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Toch nog de grootste 
van klein Links
Ongetwijfeld zal de paarse periode ooit dezelfde 
herwaardering krijgen als het Dreestijdperk na zijn 
verguizing in dejaren zestig. Ik gun Koken Melkert 
dat zij dat nog mogen beleven. Dat is dan de keer
zijde van de verantwoordelijkheid die zij nu moeten 
dragen vooreen — naar ik vrees — onherstelbare 
nederlaag. Die verantwoordelijkheid is er, ook in de 
zin van eigen schuld.

Die schuld is exact te plaatsen, namelijk halver
wege Paars n. Met het bereiken van begrotings
evenwicht en volledige werkgelegenheid was paars 
uitgeregeerd. Het behoorde ook uitgeregeerd te 
zijn, wilde paars niet het rood van de PvdA en het 
blauw van de vvd gaan overheersen. Dat identi
teitsverlies creëerde immers een gigantische elec
torale ruimte vooranti-paarse krachten van links 
tot rechts.

De kansen op een breuk werden op een presen
teerblaadje aangereikt: Wiegels Nachten Zalms 
Normvastheid. De kansen werden bewust niet aan
gegrepen. En daarmee werden de kansen op ver
kiezingen over politieke vernieuwing (Wiegel 
tegenover een verdeelde vvd) of over extra midde
len voor onderwijs, zorg en veiligheid (de Zalm
norm) verspeeld. De toekomst werd aan het scp  
gedelegeerd, dat alles verkende behalve het maat
schappelijk potentieel dat Pim Fortuyn wist te mo
biliseren.

Dit inzicht is voor mij geen wijsheid achteraf. 
Vanuit de arbeidersstad Kerkrade heb ik me altijd 
verbaasd over de verwaarlozing van ons stam-elec- 
toraatten gunste van te winnen kiezers in het 
midden. Het is alsof het Kruidvat zijn traditioneel 
drogisterij-assortiment zou opgeven om ter wille 
van zijn culturele reputatie alleen nog klassieke 
CD’ste verkopen. Je mag best streven naar een 
identiteit-plus, maar de identiteit staat wel voorop.

Zo behaalde Joop den Uyl zijn grootste overwinnin
gen in ’77 en ’86.

Er is ook een internationale dimensie. Maar die 
leent zich niet voor zachte spiegeling. Wel vooreen 
analyse, waar het machtsverlies van de nationale 
politiek aan wereldmarkt en aan Europa een rol 
speelt. Dat verlies maakt de marges smal en dat 
heeft opmerkelijke gevolgen: Schröder is banger 
dan zijn uitdager Stoiber voor een begrotingste
kort, Jospin heeft meer bedrijven geprivatiseerd 
dan al zijn rechtse voorgangers. Als tactiek kan de 
kiezer dat nog wel begrijpen, maar als verinner
lijkte strategie van de sociaal-democratie is het een 
blijk van zelfverloochening. De uitvindervan de 
Derde Weg, Blair, toont zich een stuk flexibeler.
Hij verlaat alle fiscale dogma’s en verhoogt de be
lastingen als de publieke nood (gezondheidszorg 
en onderwijs) daarom vraagt. Zo smal zijn de mar
ges dus ook weer niet.

Er is ook een morele dimensie. Paars wilde of
ficieel individuele verantwoordelijkheid combine
ren met sociale cohesie. Met die individuele verant
woordelijkheid zit het wel snor. Als er geen politie 
is, dan regelen we zelf wel wat. Zo mochten de 
Heli’s Angels de orde bewaren bij de begrafenis van 
een crimineel. Geen minister die aftrad. Individuele 
verantwoordelijkheid betekende je eigen zaakjes 
zelf opknappen. Dat verenigt hetsky-box-publiek 
met de F-side. Chauffeur, butler en Daimler bewij
zen dat jezelf je zaakjes goed geregeld hebt en dat 
als je erbovendien nogvoor durft uit te komen, je 
eerlijk bent. Dat samengaan is ook een vorm van 5 
cohesie.

Wat te doen? Vergeet even de geraaktheid van
wege de ondankbaarheid van het volk, vergeet even 
alle briljante economen en politicologen, vergeet 
even het democratisch centralisme, dat in onze 
nieuwe fractie Amsterdam en Heemstede groter 
maakte dan de rest van het land (2 miljoen Braban
ders worden deze keer overgeslagen), vergeet alle 
onzin oververjongingwanneernu net maatschap
pelijke ‘roots’ gevraagd zijn. Er is maar één opgave:
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onze stam-kiezers te herwinnen, zeg maar Rotter
dam en Kerkrade. Onze concurrenten zijn niet Bal
kenende en Zalm. Dat zijn wel Herben, Marijnissen 
en Rosenmöller. Dus profiel partijleider: type Ste- 
kelenburg. Anders worden we een ‘foot-loose’ par
tij, zoals D66. Zo zijn al eerder de Franse en de Itali
aanse sociaal-democraten als kleine elite-partijen 
ten ondergegaan. Pas door fusie en heroprichting 
hebben zij weer politieke betekenis gekregen. Zo 
hebben ook KVP, ARP en CHU hun levenskracht 
herwonnen in het c d a . Met zo’n ambitie is ook de 
PvdA in 1946 opgericht. Van Mierlo krijgt na Paars 
alsnog zijn zin. Wat we nodig hebben is een pro
gressieve volkspartij.

THIJS WÖLTGENS
Voorzitter CoUege uan bestuur Open Uniuersiteit 
Nederland, tenens uoorzitter Kamer uan Koophandel 
Zuid-Limburrj

MediaheUigen*
De algemene stelling dat Pim Fortuyn het slacht
offer was van ‘demonisering’ door politiek en 
media berust op een flinterdunne bewijslast. Naar 
bewijzen werd echter in de eerste weken na 6 mei 
niet of nauwelijks gezocht. In plaats daarvan schre
ven de journalisten, met door krokodillentranen 
verblinde ogen, eikaars stukjes overzonderenige 
blijk van kritisch vermogen. Bovendien: het was 
niet Pim die door de media achtervolgd werd, maar 
het was Pim die de media, meer dan ooit na zijn 

6 breuk met Leefbaar Nederland, ten eigen bate wist 
te mobiliseren. Van kwaliteitskrant tot roddelblad 
lagen ze aan zijn voeten. Pim was er vervolgens een 
meester in om de media in te zetten bij zijn aanval 
op de gevestigde partijen, die hem — in zijn ogen 
— in het verleden belazerd, ondergewaardeerd, 
vernederd en slecht behandeld hadden.

Hij begreep dat pers en media zijn belangrijkste 
wapens waren om zichzelf populair te maken. Zijn 
charme was zijn sterke punt, maar die zou tot niets 
gediend hebben als de media die niet hadden uit

vergroot. En Pim was een onuitputtelijke bron van 
nieuws en spektakel: van de puinhopen van paars 
tot de smaak van sperma; hij wist overal nieuws
items van te maken. De vertegenwoordigers van de 
‘oude politiek’ keken bedremmeld toe, verlamd als 
konijnen in een zoeklicht.

Na de moord op Fortuyn, leggen zijn discipelen 
de ongekende media-aandacht uit als de aanlei
ding tot die afschuwelijke gebeurtenis: Pim zou 
‘gedemoniseerd’ zijn in de pers. De belangrijkste 
vraag is echter een geheel andere. Die vraag zou 
moeten zijn waarom een persoon, die zo ontbloot 
is van enig historisch, politiek of cultureel belang, 
na zijn dood zo’n geweldige emotionele uitbarsting 
heeft kunnen ontketenen bij duizenden, wellicht 
miljoenen landgenoten. Je zou de indruk krijgen 
dat de overledene een soort kruising moet zijn ge
weest tussen Pericles, Newton, Montesquieu, Beet
hoven en Pasteur. Is ons mooie Vaderland een 
beetje achterlijk geworden?

Natuurlijk was de moord op Fortuyn een ver
schrikkelijke gebeurtenis, maar dat is nog geen re
den om het op te blazen tot een nationale ramp, 
een kentering van de beschaving. Ook de door veel 
commentatoren beargumenteerde noodzaak dat 
het politiek bestel na de dood van Pim fundamen
teel gewijzigd moet worden, lijkt eerder procedures 
en oppervlakkigheden te betreffen dan waarlijk po
litieke zaken. De postume invloed van Pim op de 
politiek zal gering zijn en hoogstens uiterlijkheden 
betreffen.

Waar komt dan toch die nationale trance van
daan die de dood van Pim heeft veroorzaakt? Door 
de — ongetwijfeld lovenswaardige — aandacht 
die hij had voorde problemen van de ‘man in de 
straat’. Maar die aandacht overtrof nooit het niveau 
van de ‘goede werken’ waar heren van stand zich 
mee bezig houden om hun reputatie hoog te hou
den. Dankzij het lucratieve schnabbelcircuit leidde 
Fortuyn het bestaan van een soort intellectuele 
Prince de Lignac, die ook nooit vies was van even 
goedbedoelde als vrijblijvende gebaren van mede
leven naar het ‘gewone volk’.

Welk gevaar onthult de religieuze hartstocht die 
de dood van Pim heeft losgemaakt? Het gevaar dat 
onze tijdgenoten een nationale mobilisatie kunnen
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bewerkstelligen, waarvan de omvang omgekeerd 
evenredig is met het belang van de zaak die haar 
heeft veroorzaakt. In een tijdperk waarin een groei
end aantal mensen geacht wordt mee te beslissen 
over het lot van ons land, brengt deze intellectuele 
kinderlijkheid een democratische leegte aan het 
licht, veroorzaakt door de onwetendheid en incom
petentie van de massa.

Je moet toch over veel schaapachtig voorstel
lingsvermogen en sentimentaliteit beschikken om 
te beweren Pim en zijn gedachtegoed ons naar een 
betere wereld zouden kunnen leiden: een hemel op 
aarde, zonder beleidsambtenaren, wachtlijsten en 
andere verschrikkingen.

De, soms ernstige, maatschappelijke en poli
tieke tekortkomingen die er — uiteraard — zijn, 
zullen niet opgelost worden dooreen spectaculair 
theatrale aanpak a la Pim. Dat laat onverlet dat de

drijvende kracht van het gevoel een zeer nuttige rol 
kan spelen, maar op voorwaarde dat dat gevoel ge
koppeld is aan daden in plaats van die te vervangen 
dooreen narcistische zelfbevrediging.

WILLEM MINDERHOUT
Business consultant Atos Origin 
luillemminderhouttffihetnet.nl

* Dit stuk is grotendeels plagiaat. Het is een slechts 
licht aangepaste en verkorte vertaling van Jean- 
Fran$ois Revel, ‘Diana: lefon politique d'une 
canonisation médiatique’ (jan. ’g 8) in: ‘Fin du siècle 
des ombres’, Fayard 1999. De naam 'Diana’heb ik 
door ‘Pim’vervangen (in combinatie met enkele toe
voegingen en wijzigingen) en het blijkt dat er een 
consistent en onthullend verhaal overblijft.
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N a de dreu n
De politieke aardverschuiving van 15 mei en meer in 

het bijzonderde grote verkiezingsnederlaagvan 
de PvdA (die de geschiedenis in kan als 

u e rlie zin g sn ed erlaag ) hebben in korte tijd heel wat 
pennen in beroering gebracht.

Onder het motto ‘15 over rood’ publiceert s&d hier 
achterelkaar 15 visies op 15 mei. 

Diagnoses, commentaren en reacties. Hoe kon dit 
gebeuren? Wat is er precies aan de hand? Hoe verder 

met de democratie? Hoe verder met de sociaal- 
democratie? Hoe verder met de PvdA?

Een breed scala aan scribenten is hier bij elkaar 
gebracht. Achtereenvolgens komen aan het woord: 

Philip van Praag, Felix Rottenberg, Wouter Gortzak, 
Marleen Barth, Jeroen Dijsselbloem & Staf Depla, 

Joop van den Berg, Marijke Linthorst, Maarten Hajer, 
Adri Duivesteijn, Ruud Koole, Peter van Heemst, 
Bert Middel, Willem Witteveen, Frans Becker & 

René Cuperus en Bart Tromp.
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Na de dreun (1)

Een totaal mislukte 
PvdA-campagne
PHILIP VAN PRAAG

Een verpletterende nederlaag heeft nooit één 
oorzaak. Er is altijd sprake van een samenspel 
van factoren, van korte termijn factoren, ontwik
kelingen die over een middellange periode van 
maanden of j aren spelen en structurele ontwik
kelingen die een veel langer tijdperkbeslaan. 
Korte termijn factoren zijn vaak onvoorzien. Het 
kan dan gaan om ongelukkige uitspraken van 
politici, incidenten en ingrijpende, onverwachte 
gebeurtenissen. Belangrijker voor verkiezings
uitslagen zijn meestal de middellange termijn 
factoren — het door een partij gevoerde beleid, 
de plannen voor de naaste toekomst, het beeld 
van de partij, de uitstraling en het gezag van de 
lijsttrekker, de kwaliteit van de andere kandida
ten, de kracht van de belangrijkste electorale 
concurrenten.

Ik zal in deze eerste analyse voorbijgaan aan 
de invloed van de moord op Pim Fortuyn op de 
verkiezingsuitslag. Hoe schokkend deze aanslag 
ook was, hoe kwalijk het politieke klimaat dat 
daarna geschapen is rond linkse partijen en met 
name rond de PvdA en haar lijsttrekker Ad Mel- 
kert ook was, het effect op het resultaat van de 
PvdA is beperkt geweest: misschien een paar ze
tels extra verlies. Het gaat in deze korte bijdrage 
om de vraag of de PvdA, gegeven het krachten
veld en de politieke situatie van het afgelopen 
jaar, andere keuzen had kunnen maken in de 
campagne. Zelfs indien een behoorlijk electoraal

Over de auteur Philip van Praag is als politicoloog 
verbonden aan de Uniuersiteit van Amsterdam.

verlies onvermijdelijk was, kan de vraag gesteld 
worden of een aantal beslissingen, misschien 
wel de gehele wijze van campagnevoeren, niet 
eerder kiezers heeft weggejaagd dan vastgehou
den.

In deze analyse zal een globaal beeld geschetst 
worden van de electorale ontwikkelingen in het 
jaar voor de verkiezingen. Daarvoor zal gebruik 
worden gemaakt van het onderzoek dat vanaf 
eind mei 2 o o 1 door het Nipo in opdracht van de 
Universiteit van Amsterdam en de Volkskrant is 
verricht. Een viertal keer is met behulp van het 
Nipo-telepanel onderzoek gedaan naar de 
politieke toestand in Nederland. Daarnaast zijn 
enkele keren kleinere metingen verricht.
De laatste meting vond plaats in het weekend 
van 4 tot 6 mei. Over de eerste drie metingen is 
in de Volkskrantuitgebreid gerapporteerd.1 
Door de moord op Fortuyn is aan de laatste me
ting alleen op maandag 13 mei op beperkte 
schaal aandacht besteed. Deze data, die bijna een 
jaar bestrijken, lenen zich uitstekend voor een 
analyse van de gestage erosie waaraan de PvdA 
onderhevig was.

De verkiezingsuitslag van een partij is opge
bouwd uit verschillende onderdelen:
1. Het aantal kiezers dat de vorige keer op de 

partij gestemd heeft en dat nu weer heeft ge
daan. Basis voor een goed resultaat is dat een 
partij minimaal de kiezers van de vorige keer 
zo goed mogelijk vasthoudt. Verder is van be
lang te weten wat de kiezers die niet trouw
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zijn doen: naar welke partijen gaan ze of blij
ven ze thuis?

2. Het aantal kiezers dat vorige keer niet op de 
partij gestemd heeft en nu wel. Het kan dan 
gaan om thuisblijvers van de vorige keer, jon
geren die nog geen stemrecht hadden en kie
zers die de vorige keer een voorkeur hadden 
voor een andere partij. Het succes onder deze 
groepen kiezers geeft aan of een partij over 
wervingskracht beschikt.

De primaire doelstelling van de PvdA-campagne 
was de kiezers uit 1998 vast te houden. De wer
vingskracht op kiezers van andere partijen werd 
laag ingeschat. De tweede doelstelling was om de 
grootste partij te blijven zo
dat men de minister-presi- 
dent kon leveren.

De eerste meting van eind 
mei 2001 laat een electoraal 
stabiele situatie zien. Het ka
binet heeft enkele weken 
eerder de voorjaarsonder- 
handelingen afgesloten en 
bekend is dat in de begroting 
van 2o 02 zorg en onderwijs 
miljarden extra zullen krij
gen. De PvdA staat nog boven 
de veertig zetels in de peilin
gen, de positie van de andere 
partijen verschilt ook niet 
sterk van de uitslagvan 1998. Groenlinks staat 
wel op enige zetels winst, d 6 6 op een aantal ze
tels verlies. In mei 2001 hebben nog maar weinig 
kiezers besloten van partijvoorkeur te verande
ren, wel weet bijna een kwart van het Nipo-panel 
op dat moment niet op welke partij te stemmen, 
onder de jonge kiezers — in 1998 nog niet stem
gerechtigd- gaat het zelfs om 40 %.

De meting vindt twee weken voor het oprich- 
tingscongres van Leefbaar Nederland plaats en 
heeft als doel o.a. om na te gaan welke electorale 
mogelijkheden er zijn voor de nieuwe partij.

Weinig kiezers zijn op dat moment van plan 
op Leefbaar Nederland te stemmen, wel blijkt dat 
de nieuwe partij al voor ruim 1 o % van de kiezers

een serieuze optie is. Vooral kiezers links van het 
midden (stemmers op PvdA, d 6 6 en s p) hebben 
wel sympathie voor de nieuwe partij. Het gaat 
om een potentieel gevaar voor de PvdA; afhanke
lijk van profilering en nog aan te trekken lijst
trekker zou hier zeker wel enige electorale drei
ging vanuit kunnen gaan. Er is echter in mei nog 
geen sprake van een duidelijke inbraak bij de 
PvdA.

Het beeld voor de PvdA is echter niet op alle 
punten eenduidig positief. De PvdA weet op dat 
moment 77% van zijn kiezers uit 1998 nog vast 
te houden. Een redelijk goed resultaat, alhoewel 
minder goed dan dat van het cda (85%) en de 
vvd (82%) (zie grafiek).

Redenen tot zorg voor de PvdA zijn de waarde
ring voor het paarse kabinet, met een 5.7 aan
zienlijk lager dan vier jaar eerder, toen het 
schommelde tussen de 6.5 en zeven. Het cijfer 
van 5.5 voor de PvdA is in mei ook bijna een heel 11 
punt lager dan vier jaar eerder.

De positie van Melkert, beoogd opvolger van 
Kok, laat te wensen over. Slechts 32% geeft aan 
veel tot zeer veel vertrouwen in hem te hebben 
als minister-president, aanzienlijk minder dan 
in de WD-kopstukken Dijkstal en Zalm. Beide 
moeten het overigens qua vertrouwen ruim af
leggen tegen Kok, die in mei 2001 het vertrou
wen geniet van 65% van de Nederlanders (zie 
grafiek bovenaan pagina 12).
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Het percentage kiezers dat enig tot zeer veel 
vertrouwen heeft in verschillende politici als 

minister-president
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DE CAMPAGNE VAN 1 9 9 4

De vraag is welke sterkte-zwakte analyse de PvdA 
op dat moment intern heeft gemaakt.

De top van de campagne-organisatie was voor 
de zomer van 2001 al enige tijd in functie. De Po
litieke Campagne Commissie stond onder lei
ding van staatssecretaris DickBenschop; verder 
namen Kok, Melkert, Duivesteijn en de nieuwe 
partijvoorzitter Koole aan dit beraad deel. Het 
campagneteam stond onder leiding van campag- 
nemanager Jacques Monasch; verder maakten 
electoraal onderzoeker Hans Anker, fractievoor- 

12 lichter Suzanne Baart en Gerdie Verbeet, politiek 
adviseur van Melkert, deel uit van het team. Na 
de gemeenteraadsverkiezingen werd in maart 
2002 Jan van Ingen Schenau aan dit team toege
voegd, in 1994 PvdA-campagneleider. Daarmee 
speelde nagenoeg het gehele team dat in 1994 be
trokken was bij die succesvolle campagne (met 
name Kok, Benschop, Anker, Monasch en Van In
gen Schenau) weer een belangrijke rol.

De campagne van 1994 was om twee redenen 
succesvol. Het verlies van de PvdA werd beperkt

tot 12 zetels, nadat lange tijd een verlies van 20 
zetels reëel leek. De PvdA werd, dankzij de ineen
storting van het c d a , weer de grootste partij. Aan 
de basis van dit electorale herstel lag het in vier 
maanden tijd snel gestegen vertrouwen in Kok 
als mogelijke minister- president. In januari 
i994genootD66-lijsttrekkerHans van Mierlo 
nog met ruime voorsprong het meeste vertrou
wen, en werd deze als het meest sympathiek be
oordeeld. Vlak voor de verkiezingen had Kok 
deze positie overgenomen.

De zeer sterk op Kok gerichte campagne van 
1994 was gebaseerd op twee uitgangspunten:
1. Kok zou meer van zichzelf dienen bloot te 

geven. Inzicht in zijn drijfveren zou de 
kiezer meer mogelijkheden tot identificatie 
bieden.

2. De campagne was erop gericht om met het 
vertrek van Lubbers, de ankerfunctie in de 
Nederlandse politiek te laten overnemen door 
Kok. De kiezers dienden Kok als de vertrou
wenwekkende, stabiliteit-garanderende 
politicus te gaan zien, de nieuwe minister
president.2
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Het lijkt erop dat de PvdA in een vroeg stadium 
besloten heeft dat het scenario uit 19 94 ook heel 
goed van toepassing zou kunnen zijn op Mel- 
kert. Reeds in het voorj aar van 2000 verklaarde 
Hans Anker in Vrij Nederland dat Melkert meer 
van zijn persoonlijke achtergrond en gevoelens 
zou laten zien. Er was een lange termijn strategie 
uitgezet om het vertrouwen in Melkert geleide
lijk aan op te bouwen. Daarnaast had men uit de 
desastreus verlopen Lubbers-Brinkman wissel 
uit 19 94 en de Gore-campagne uit 2000 nog een 
andere les getrokken. De overdracht van de 
macht van Kok aan Melkert diende perfect gere
gisseerd te worden; de vertrekkende politieke 
leider diende nadrukkelijlc en bij verschillende 
gelegenheden te laten zien dat hij het volste ver
trouwen had in zijn opvolger. Melkert mocht op 
zijn beurt niet teveel afstand nemen van het be
leid van Kok. De populariteit van Kok diende 
voorzichtig maar effectief in de campagne ge
bruikt te worden.

De aankondiging van Kok eind augustus, on
der zeer grote media belangstelling, dat hij echt 
had besloten te stoppen en de mededeling van 
Melkert dat hij bereid was het lijsttrekkerschap 
te accepteren paste perfect in dat scenario. 
Overigens had een week eerder Pim Fortuyn 
in de televisierubriek 2Vandaag aangekondigd 
dat hij zou deelnemen aan de Tweede Kamerver
kiezingen, ofwel als lijsttrekker van Leefbaar 
Nederland, ofwel met een eigen lij st. Het was

in politiek Nederland ter kennisgeving aangeno
men.

Bij het uitstippelen van de hoofdlijnen van de 
PvdA-campagne bleek niet alleen de campagne 
van i994lichtend voorbeeld. In de campagne 
van 19 9 8 heeft de PvdA geleerd dat het opspelen 
van inhoudelijke tegenstellingen met de vvd 
garant staat voor veel media-aandacht en electo
raal gunstig is, overigens ook voor de vvd . Voor 
deze campagne voorziet men een vergelijkbare 
confrontatie.

TWIJFELENDE PVDA-KIEZERS
Het beeld begin oktober, enkele weken na elf 
september, laat zien dat de Nederlandse kiezer 
nog geen afscheid wil nemen van Kok. De mi- 
nister-president staat nog steeds op eenzame 
hoogte, het vertrouwen in hem is gestegen en hij 
verslaat ook alle lijsttrekkers als het gaat om de 
waardering voor bekwaamheden en de mate 
waarin men politici sympathiek vindt.

Melkert had enerzijds alle commotie rond de 
ESF-gelden in de zomermaanden redelijk goed 
doorstaan, maar zijn achterstand op Dijkstal en 
Zalm loopt hij niet in. Bovendien blijkt dat als het 
om de waardering van zijn bekwaamheden gaat, 
hij Dijkstal en de Zalm eveneens voor dient te la
ten gaan. De perceptie rond het Binnenhof dat 
Melkert een bekwaam bestuurder is en een groot 
dossierkenner wordt door het grote publiek op 

dat moment niet onder
schreven.

Opmerkelijk is de ont
wikkeling rond Leefbaar 
Nederland. Alhoewel de par- 13 
tij nog niet bezig is aan een 
opmars in de peilingen, 
groeit het potentiële electo
raat van de partij enigszins 
en is deze bovendien van
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samenstelling aan het veran
deren. Met de aankondiging 
van het bestuur dat Fortuyn 
zal worden voorgedragen als 
lijsttrekker wordt de aan-
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trek k in gsk rach t op vvd -kiezers duidelijk  g ro ter 
en  keren  een  aan tal kiezers links van he t m idd en  
zich van de partij af.

De waarschuwing in de Volkskrant van 20 ok
tober dat Leefbaar Nederland zich aan het ont
wikkelen is tot een electorale bedreiging voor de 
vvd is echter niet aan de liberalen besteed, vvd - 
leider Dijkstal verklaart een dag later in Buitenhof 
laconiek dat hij het probleem niet ziet, zijn partij 
staat immers nog op 40 zetels in de peilingen.

De PvdA-top slaat de ontwikkeling met tevre
denheid gade en zal vooral geconcludeerd heb
ben dat het hierdoor een stuk gemakkelijker zal 
worden om de grootste partij te blijven.

Er zijn echter enkele ontwikkelingen die tot 
verontrusting in PvdA-kring hadden moeten lei
den. De schok van 11 september en het nu zekere 
vertrek van Kok leidt wel tot een gestegen ver
trouwen in de minister-president, maar gaat ge
paard met een stijgende onrust onder de PvdA- 
kiezers. In oktober blijkt de trouw van de PvdA- 
kiezer sterk gedaald te zijn en bevindt zich met 
66% onder het niveau van het c d a , een partij die 
nota bene net een leiderschapscrisis achter de 
rug heeft. PvdA-kiezers wijken nog niet massaal 
uit naar andere partijen maar geven aan nog niet 
te weten op welke partij ze gaan stemmen. Een 
duidelijk teken dat de twij fel bij veel PvdA-kie- 
zers begint te groeien. De aantrekkingskracht 
van de PvdA op kiezers van andere partijen is bo
vendien gering en zal ook in de loop van de cam
pagne niet toenemen.

Verder blijkt in oktober dat 40 % van de kie
zers genoeg heeft van paars, ook veel PvdA- kie
zers zijn uitgekeken op de samenwerking met de 

14  liberalen. De belangrijkste beleidsprioriteit voor 
de kiezers is criminaliteit en veiligheid; de PvdA- 
kiezers wijken op dit punt niet af van de rest van 
de Nederlanders.

In november begint Leefbaar Nederland ge
staag te stijgen in de peilingen. De scherpe aan
vallen op de Islam van Pim Fortuyn, maar vooral 
simpele oneliners als ‘Nederland is vol’ en 'de 
grenzen dicht’, geven hem een duidelijk en afwij
kend politiek profiel. Het leidt niet direct tot een 
grote overloop van PvdA-kiezers, maar zal hun

onzekerheid gestimuleerd hebben. Het is in deze 
periode dat Fortuyn, daarin waarschijnlijk sterk 
gestuurd door Nagel en Van der Linde, erin 
slaagt het beeld van een tegenstelling tussen de 
gevestigde partijen aan de ene kant en de uitda- 
ger/outsider aan de andere kant neer te zetten, 
een zogenaamd anti-establishmentframe. En pas
sant deelt hij met name de publieke omroep en 
veel kranten ook in bij het establishment.

In het najaar wordt duidelijk, gezien de groei
ende twijfel onder de PvdA-kiezers uit 1998, dat 
de PvdA behoefte heeft aan een heldere en com
pacte campagneboodschap, die de kiezers een 
positieve impuls kan geven om op de PvdA te 
stemmen. Deze heldere campagne boodschap 
komt er echter niet. In 1998 had het campagne- 
motto Sterk en sociaal goed gewerkt. Op het ver
kiezingscongres in december lijkt het thema 
Veel gedaan, Veel te doen te worden. Na het 
congres verdwijnt dit motto weer en komt een 
variant van de oude leuze naar voren; Samen sterk 
en sociaal. Ook deze invulling krijgt echter 
geen centrale plaats in de campagne. Het blijft 
gissen voor de kiezer wat de centrale inzet van 
de PvdA is.

Het campagneteam zet na het congres alle 
kaarten op Melkert. In januari en februari is hij 
in nagenoeg alle televisieprogramma’s te zien, 
zeker in de programma’s met een human interest 
invalshoek. Inhoudelijk zit de PvdA sterk in het 
defensief. De partij wordt gedwongen te reage
ren op de thema’s van Fortuyn, gaat dat debat ze
ker niet uit de weg, maar slaagt er niet in de 
juiste toon en de juiste argumenten te vinden. 
Enkele stevige uitspraken van Melkert over cri
minaliteit en zero tolerance tegen recidivisten 
leiden tot kritiek binnen de eigen partij. De uit
spraken lijken tactisch sterk geïnspireerd door 
de immuniseringsstrategie die in 19 9 8 met suc
ces door de PvdA werd toegepast.3 In een vroeg 
stadium van de campagne werd toen de verdedi
ging georganiseerd op beleidsterreinen waar de 
PvdA weinig krediet heeft van de kiezers, bij
voorbeeld op het terrein van criminaliteitsbe
strijding. Het werkte in 1998 tegen de kritiek van 
de vvd , maar tegenover outsider Fortuyn veel
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minder. Probleem was vooral dat op het terrein 
van de multiculturele samenleving de PvdA zich 
op geen enkele manier wist te immuniseren te
gen de aanvallen van Fortuyn, een poging daar
toe werd ook nauwelijks ondernomen. De PvdA 
kwam, mede door interne verdeeldheid, veelal 
niet verder dan de stelling dat bevolkingsgroe
pen niet tegen elkaar opgezet mogen worden.

Als het beleid van paars verdedigd wordt, 
grijpt men terug op financiële en sociaal-econo- 
mische successen. Het feit dat de kiezers PvdA 
(en vvd ) daar in 19 9 8 al voor beloond hebben en 
het niet voor de hand ligt dat ze dat nog een keer 
zullen doen wordt onvoldoende onderkend.

Terwijl de twijfel bij de PvdA-achterban toe
neemt, blijft het PvdA campagneteam bezig Mel- 
kert in de media neer te zetten als de toekom
stige minister-president. Kenmerkend voor deze 
fixatie is de grote blijdschap binnen de PvdA als 
op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen 
uit de exit poll blijkt dat 17% van de kiezers Mel- 
kert noemt als meest gewenste premier, terwijl 
Dijkstal doorslechts 15% genoemd wordt. Overi
gens noemt op dat moment al 14% Balkenende 
en heeft 32% geen voorkeur.4 Na het voor Mel
ken zeer pijnlijk verlopen debat aan het einde 
van de avond met Fortuyn en de andere lijsttrek
kers is van die blijdschap weinig over. De in de 
PvdA breed gedeelde mening dat het debat op 6 
maart het omslagpunt is in de campagne dient 
echter betwijfeld te worden.5 Vanaf oktober 
brokkelde het electoraal potentieel af, daalde de 
waardering voor de partij en nam de trouw van 
de kiezers af.

Toch start de PvdA, net als in 19 94 met Kok, 
enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen 
een billboard campagne met levensgrote afbeel
dingen van Melkert. Het is niet het signaal dat de 
dolende PvdA-kiezers kan motiveren terug te ke
ren. Doordat de PvdA er niet in slaagt duidelijk 
aan te geven wat haar inzet is voor de verkiezin
gen, de vvd slaagt daar overigens ook niet in, 
wordt het beeld versterkt dat de PvdA slechts ge
dreven wordt door de wens bestaande machtspo
sities te behouden. Daarmee wordt het door For
tuyn gecreëerde beeld dat de gevestigde partijen

een pot nat zijn waar hij als outsider tegen op
trekt, bevestigd.

VERVLOGEN STEMKANSEN
In het weekeind van 4 tot 6 mei is de electorale 
positie van de PvdA vrij uitzichtloos. Het vertrou
wen in Melkert als minister-president is weer 
gedaald tot het niveau van een jaareerder. Het 
vertrouwen in Balkenende is daarentegen pijl
snel gestegen, terwijl ook GroenLinks-lijsttrek-

De PvdA-campagne 
heeft de uittocht van 
kiezers eerder versterkt 
dan afgezwakt.
Het herstel van het cda 
is erdoor gestimuleerd

ker Rosenmöller en d 66-lijsttrekker De Graaf 
ondertussen meer vertrouwen genieten dan 
Melkert. Het aantal mensen dat serieus over
weegt op de PvdA te stemmen (stemkans) is 
sinds oktober 2001 langzaam gedaald. Dit lot 
deelt de PvdA met de vvd . Het cd a , maar ook de 
linkse concurrenten van de PvdA, zien hun aan
trekkelijkheid in deze periode echter sterk stij
gen. De concurrentiepositie van de PvdA is 
kortom in zes maanden tijd dramatisch verslech
terd.6

Dat blijkt ook uit het voorgenomen stemge- 15
drag van de mensen die in 19 9 8 PvdA gestemd 
hebben. Tien dagen voor de verkiezingen is nog 
maar 5 5 % van plan dat weer te doen, 13 % heeft 
nog geen keuze gemaakt, de anderen vliegen alle 
kanten uit, zowel naar de lijst Pim Fortuyn (5%), 
als naarde SP (6%), naar Groenlinks (4%), maar 
ook naar het cda  en vvd (ook ieder 4%). In totaal 
verliest de partij iets meer aan partijen rechts 
van haar dan aan de meer linkse partijen.

De moord op Pim Fortuyn op 6 mei en de
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daarop volgende hetze tegen links, heeft de 
zwakke positie van de PvdA nog verder onder
graven. De uittocht richting cda en sp is er door 
versterkt. Opvallend is dat in vergelijking met 
andere partijen relatief veel voormalige PvdA- 
kiezers op 15 mei gewoon thuis zijn gebleven. 
Deze kiezers waren in verwarring, teleurgesteld 
in de PvdA, maar wilden niet op een andere partij 
stemmen. Teleurstellend was ook dat de PvdA het 
op 15 mei zeer slecht deed onder jonge kiezers. 
Op 6 maart is de PvdA met 25 % nog de grootste 
partij onder de 18 tot 24 jarigen, op 15 mei komt 
de PvdA niet verder dan een schamele 9 % 7

DE CAMPAGNE BLEEK CONTRAPRODUCTIEF
In vergelijking met de andere partijen voert de 
PvdA sinds 1994 zeer kostbare en professionele 
campagnes. De campagnes voor Kok in 1994 en 
1998 waren succesvol. De professionals die beide 
keren verantwoordelijk waren voor het succes 
hebben in deze campagne echter opvallend ge
faald. Men heeft een strategie ontwikkeld die ge
baseerd was op de campagne van 1994, aange
vuld meteen aantal elementen uit 19 9 8. In okto
ber bleek al dat de strategie niet goed werkte, de 
PvdA campagne-organisatie was echter niet in

staat de koers bij te stellen op het moment dat 
bleek dat de voormalige PvdA-kiezers in steeds 
groter getale wegliepen. Men heeft rigide vastge
houden aan een minister-presidentiële cam
pagne rond Melkert, terwijl de kritiek op hem 
sterk toenam. De PvdA heeft geen inhoudelijke 
punten weten aan te dragen in de campagne, 
waar twijfelende voormalige kiezers een motief 
aan konden ontlenen om de partij trouw te blij
ven. De PvdA-campagne heeft de uittocht van 
kiezers eerder versterkt dan afgezwakt. Het her
stel van het cd a is erdoor gestimuleerd.

Doordat de PvdA er in de campagne niet in ge
slaagd is enige positieve invloed uit te oefenen 
op de campagne agenda — ongewild hebben een 
aantal incidenten natuurlijk wel een rol gespeeld 
in de media — en doordat men geen centrale in
houdelijke boodschap wist over te brengen, was 
het voor menig kiezer uiteindelijk niet van be
lang of de PvdA wel of niet de grootste zou wor
den. De grote groep kiezers die behoefte heeft 
aan stabiliteit en zekerheid koos uiteindelijk op 
15 mei voor het cda . Dat was een ontwikkeling 
die voor 6 mei al goed zichtbaar was, en daarna 
slechts versterkt is.

Noten

1. ZiedeVolkskrantvan9juni20oi, 
20 oktober 20 01,2 maart 2002.

2. vgl.JanvanlngenSchenauen 
Dick Benschop, ‘De catenaccio- 
campagne van de PvdA’ in Kees 
Brants &■  Philip van Praag,
(1995) De Verkoop van de Politiek, 
de verkiezingscampagne van 1994. 
Amsterdam: Het Spinhuis, blz. 
47-

3. Hans Anker, Paul Deplae-Jan 
Marinus Wiersma, 'Sterk en so

ciaal, De immuniseringscam- 
pagne van de PvdA’ in Philip van 
Praag &  Kees Brants, Tussen beeld 
en inhoud, politiek en media in de 
verkiezingen van 1998. Amster
dam: HetSpinhuis, 2000.

4. Exit poll uitgevoerd door Inter- 
view*NSS in opdracht van NOS 
en ANP.

5. Zie bijvoorbeeld Vrij Nederland, 
25 mei 2002.

6. Deze conclusie is gedeeltelijk 
onüeend aan een door Wouter 
van de Brug gepresenteerde

analyse op het politicologenet
maal (23 ƒ24 mei 2002) van de 
concurrentieverhoudingen tus
sen de belangrijkste partijen. 
Deze analyse was eveneens ge
baseerd op de data van het 
onderzoek van de Universiteit 
van Amsterdam in samenwer
king met de Volkskrant.

7. Exit poll van Interview*NSS 
van 6 maart en 15 mei 2002.
Op 15 mei stemt 22% van de 
jonge kiezers ipp  en 21% cda.
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De egel, de haas en een 
‘levensleugen’
Kanttekeningen bij een Nederlaag

FEUX ROTTENBERG

Allereerst: stop met het denken in continuïteit* 
Want politici zijn passanten, de functies die ze 
vervullen hebben altijd een tijdelijk karakter. 
Politici ervaren deze betrekkelijkheid na verloop 
van tijd niet meer. Op dat moment dreigt gevaar. 
In Nederland vallen de verschijningsvormen 
daarvan — cliëntelisme en nepotisme — in ver
gelijking met landen als Frankrijk of Amerika 
nog mee. Denk aan de gemene streken en 
vriendjespolitiek van Clinton en Mitterrand. In 
Nederland kennen we dat niet op die manier, 
maar er vormt zich na twee achtereenvolgende 
regeringsperiodes wel een gesloten netwerk van 
regeringsfunctionarissen, gelieerd aan één do
minante partij.

Zo kende ook de PvdA tussen 1994 en 2002 
een oligarchie, die een stempel drukte op proces
sen en benoemingen en die, als het er op aan
kwam, nauwelijks openstond voor kritiek en 
tegendraadse opvattingen. Kiezers signaleren dit 
en maken hun ergernis daarover kenbaar bij ver
kiezingen.

Na een succesvol minister-presidentschap 
moet de ‘premierpartij’ bij de overdracht van het 
leiderschap haar ambities matigen; prolongatie 
van de macht ligt niet voor de hand. Het is wij s

Over de auteur Felix Rottenberg is oud-uoorzitter uan 
de PvdA, columnist van Het Parool en maker uan 

TV-programma’s als ‘De Akbarstraat’ en ‘Slot Rotten
berg’.

een stap terug te doen. Achteraf is het makkelijk 
om op te schrijven, maar toch: Melkert had er 
van moeten afzien in het spoor van zijn voorgan
ger te treden. Angst voor conflicten, de angst om 
een politieke vadermoord te plegen en oprechte 
loyaliteit weerhielden hem daar van.

Toen Wim Kok aan het eind van 2000 met 
Melkert de gesprekken over de opvolging begon, 
is de ‘methode van de omweg’ niet aan de orde 
geweest. Die komt op het volgende neer:

Melkert had zich in het voorjaar van 20 o 1 
terug moeten trekken als fractievoorzitter om — 
zogezegd — voorbereidingen te treffen voor een 
kandidatuur voor het PvdA-lijsttrekkerschap.

Melkert had hiermee kunnen aangeven dat er 
na Kok een nieuwe fase zou intreden. Deze vroeg 
om nieuwe oriëntaties, en dus om een kritische 
analyse van de toestand in Nederland.

Als Melkert zich gedurende een aantal maan
den ongestoord had verdiept in de successen en 
mislukkingen van overheidsbeleid, had hij de 17 
PvdA en haar potentiële kiezers scherpe en onge
makkelijke waarnemingen en vragen voor kun
nen leggen. Natuurlijk had dat spanning veroor
zaakt, maar zonder pijnlijke analyses kan je geen 
geloofwaardige voorbereiding treffen voor een 
nieuwe periode. Vervolgens was de PvdA ver
plicht geweest de vragen van Melkert van een 
eerlijk antwoord te voorzien.

In werkelijkheid kwam er een elegant ge
schreven maar nietszeggend verkiezingspro-
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gram. Het was een document dat, met het zege
nen van de economische resultaten van de 
paarse coalitie, de status van de ‘premierpartij’ 
benadrukte. Daardoor kwam Melkert in het de
fensief en kon hij vanaf het moment dat hij tot 
lijsttrekker was verkozen, geen eigen koers ont
wikkelen. Dat maakte hem kwetsbaar; hij moest 
het beleid van de paarse coalities verdedigen en 
kon daar niet onbevangen tegenover staan. Ter
wijl hij veel meer in zich had, werd hij vooral als 
een ldoon van Kok ervaren.

ONWELGEVALLIGE BERICHTEN
Een nieuw te kiezen PvdA-leider zal onherroepe
lijk een rol willen spelen in het, in de PvdA ver
stomde, debat over migratie. Kok noch Melkert 
hebben zich hier in woord en geschrift laten gel
den. Zij waren voorzichtig, zo niet onderhevig 
aan lafheid en angst wanneer de ongemakken en 
problemen van migranten aan de orde kwamen. 
Terwijl er al in 1992 een inspirerend voorbeeld 
van onbevangen politiek leiderschap op dit 
vraagstuk was getoond. De Frans/Duitse Groene 
politicus Daniël Cohn-Bendit publiceerde samen 
met zijn Raadgever Thomas Schmid een door
wrocht boek over de uitdaging van de multicul
turele democratie. Cohn-Bendit baseerde zijn 
analyse van de emigratiegeschiedenis op zijn er
varingen als wethouder voor multiculturele aan
gelegenheden in Frankfurt am Main. Zijn boek 
Thuisland Babylon is nog steeds actueel, vooral 
omdat Cohn-Bendit zich permitteerde alle moge
lijke ongeoorloofde en onaangename vragen te 
stellen. Hoe is het mogelijk dat deze non-confor- 
mistische held van links in Nederland ter linker
zijde geen navolging kreeg?

Cohn-Bendit beschreef hoe de egel van de mo
dernisering steeds voor de individuele haas uit
liep. ‘De economische, bureaucratische, media
mieke, wetenschappelijke en militaire moderni
sering verloopt zo snel, dat ze maatschappelijk en 
mentaal niet bij te houden is. Veel zaken zijn ver
drongen en niet verwerkt’. Dus stelt Cohn-Ben
dit: ‘je zou kunnen zeggen dat mensen behoefte 
hebben aan vereenvoudiging, aan meer overzich

telijkheid en aan voorspelbaarheid — dat kan zo
wel rechtse als linkse vormen aannemen’.

In Nederland kreeg iets dergelijks gestalte via 
de zogenaamde sampling van oude en nieuwe 
elementen uit rechtse en linkse politiek: het For- 
tuynisme. Pim Fortuyn ontwikkelde hardop pra
tend en denkend in zijn conferences in zalen, co
lumns en in zijn campagne op de televisie een 
stijl die het opportunisme van politici een men
selijk gezicht gaf. Een Amsterdamse politie-in- 
specteur, kenner van de problemen van de jeugd 
in Amsterdam-West, beschreef me een week 
voor de verkiezingen hoe hij door de televisieop
tredens van Fortuyn gerustgesteld werd. ‘Je 
leerde hem steeds beter kennen en kreeg het 
idee datje Fortuyn op een dag ook persoonlijk 
zou ontmoeten, en daar kreeg je  ookbehoefte 
aan’.

Cohn-Bendit kon het Fortuynisme niet voor
zien, maar hij voorspelde in 19 92 nieuwe vor
men van politiek, ook als gevolg van het feit dat 
een integratiesamenleving een conflictsamenle- 
ving is. Met andere woorden: die conflicten moet 
je erkennen — het betekent ook dat politieke lei
ders de problemen en nadelen van immigratie 
moeten benoemen en ook bewust grenzen moe
ten stellen aan wat mogelijk is. Cohn-Bendit 
sloot daarbij niets uit: quota’s, spreiding, gren
zen aan de migratie; als migratie maar als een 
eeuwenoud fenomeen zou worden geanalyseerd, 
als een deelproces van de nieuwe wereldwan- 
orde. Dit vergt volgens hem vooral flexibele en 
nieuwsgierige reacties.

De PvdA heeft daar moeite mee. Illustratief is 
de ontboezeming van het Tweede Kamerlid Jet 
Bussemaker in Vrij Nederland van 25 mei: ‘Toen ik 
laatst met de bus door Bos en Lommer reed 
schrok ik van wat ik zag. Op straat liepen alleen 
maar vrouwen met hoofddoeken en in de bus 
zaten alleen Turkse mannen. Ik dacht: wat is deze 
buurt in twee jaar tijd enorm veranderd’. Busse
maker was de afgelopen jaren een interessante 
parlementariër, ze speelde een belangrijke rol bij 
het versterken van de kinderopvang. Haar op
merking is eerlijk omdat zij ermee aangeeft dat 
een kamerlid niet alles kan weten en ook in een
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gesloten wereld leeft, net als tienduizend ande
ren.

De zogenaamde nieuwe onderklasse in de na
oorlogse wijken in Amsterdam en andere grote 
steden heeft geen eigen volksvertegenwoordi
gers in de Tweede Kamer. Dan duurt het lang 
voordat onwelgevallige berichten doordringen. 
Maar in 1987 begon de sp in Oss al te pleiten 
voor spreiding, omdat in een arbeiderswijk als 
de Vogelbuurt, de balans tussen Turkse en 
Nederlandse bewoners verstoord raakte — de 
voortuintjes in de Roodborststraat werden door 
de Turken verwaarloosd.

Lokale en landelijke PvdA-politici — en toen 
ooknogpsp-politici — maakten sp-ers uit voor 
racisten. De sociaal-democraat H.J. Schoo, voor
malig hoofdredacteur van Elsevier, werd door één 
van de beste denkers van de PvdA, WBS-directeur 
Paul Kalma, bestraffend toegesproken omdat hij 
eindjaren '90 Nederland voor ‘vol’ verklaarde. ‘Zo 
dat staat’ — Nederland is vol — , schreef Schoo in 
zijn boek De verwarde natie. ‘Het mag niet van de 
scherpslijpers in vreemdelingenaangelegenhe
den, maar het moet wel omdat het al met al het 
belangrijkste argument tegen immigratie is’.

Arie van der Zwan heeft in het laatste num
mer van s em in een kundig betoog geschetst hoe 
Nederland over twintig jaar 2,6 miljoen niet- 
westerse migranten telt, waarvan ruim 2/3 
slecht geïntegreerd en in hoge mate geconcen
treerd in de naoorlogse wijken van de grote ste
den.

Overtuigend formuleert hij — net als Schoo 
— het urgente thema van de bevolkingspolitiek. 
Opvallend is dat tot nog toe geen enkele PvdA- 
wethouder uit één van de grote steden op Van 
der Zwan heeft gereageerd. Ook niet op zijn uit
spraak dat Nederland tot nu toe een notoir on
succesvol integratieland is. Ongetwijfeld hebben 
ze het te druk, omdat ze hun handen vol hebben 
aan duizelingwekkend overleg en het beheren 
van de tientallen geoormerkte subsidieregelin
gen.

Toen ik vorig jaar acht maanden op ‘inspectie’ 
was in de Amsterdamse Akbarstraat, midden in 
Bos en Lommer in de Kolenkitbuurt, viel me op

hoe krampachtig de PvdA- stadsdeelbestuurders 
op mijn opmerkingen reageerden. Kritische 
waarnemingen over het isolement van de buurt 
en haar bewoners, de slechte staat van het wel
zijnswerk — kapot gefuseerd en geleid door een 
stoet van interim-managers — en de schanda
lige omstandigheden waaronder een handvol so
ciaal raadslieden eerste-lijnshulp moeten bieden 
aan nauwelijks Nederlands sprekende oudere 
allochtonen, werden niet op prijs gesteld.

‘Ach ja ’, zei de nieuwe PvdA-deelraadvoorzitter

Nieuwe leiders van de 
PvdA doen er verstandig 
aan het idee los te laten 
dat ze het integratie- en 
migratiedebat van 

boven afin  de hand 
moeten houden.

na de vertoning van de tv-serie, 'Rottenberg is 
een typisch jongetje uit Amsterdam-Zuid’.

Zoals in veel van dit soort wijken en minste
den wordt met herstructurering getracht het tij 
te keren. Maar de komende tien jaar blijven de 
scholen zwart en schiet de opvoeding van kinde
ren in de Akbarstraat tekort door de familie
omstandigheden en de afhankelijkheid van de 
moskee.

Cohn-Bendit herinnert in ‘Thuisland Babylon’ 19
aan de grondlegger van de stadssociologie, Ro- 
bert Ezra Park, oprichter van de Chicago-school.
Park was er in de j aren twintig achter gekomen 
hoe de grote Amerikaanse steden functioneer
den. Hoe krijgt de maatschappij (die in zekere 
zin enkel één constant fenomeen kende, name
lijk de immigratiebeweging) gestalte? Hoe wor
den verbanden en waardevoorstellingen ge
vormd? Park werd duidelijk dat het oude Ameri
kaanse model van de snelle integratie van alle
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nieuwkomers in de structuur van de Ameri
kaanse democratie een ‘levensleugen’ was. Er 
vond geen integratie plaats, maar wel afgren
zing. In zijn boek Race and culture verdedigt Park 
het idee dat etnische afzondering in geen geval 
synoniem is aan weigering tot integratie, maar 
via een lange omweg, veeleer de eerste stap daar
naar toe.

Dat is de fase waarin veel allochtone wijken in 
Nederland verkeren. Voor integratie bestaat 
geen handboek. De Nederlandse praktijk wordt 
op de tast in een lang en grillig proces uitgevon
den. Het is een combinatie van grote steden
bouwkundige ingrepen en slim maatwerk op het 
terrein van onderwijs en opvoeding. Dat vraagt 
om de inzet van het beste professionele talent, 
het relativeren en soms negeren van bureaucra
tische en politieke rituelen.

Nieuwe leiders van de PvdA doen er verstan
dig aan het idee los te laten dat ze het integratie- 
en migratiedebat van boven af in de hand moe
ten houden. Wat ze wel kunnen doen is langdu
rig en nauwgezet de praktijk observeren — niet 
even langs komen wippen — en verinnerlijken. 
Dat roept ongetwijfeld talloze ongeoorloofde 
vragen bij ze op. De antwoorden daarop zullen 
tot een normalisatie van het migratiedebat kun
nen leiden, maar dat is niet met één rapportje en 
een congres voor elkaar. Dat duurt jaren.

* De eerste paragraaf is een herziene en uitgebreide 
versie van een artikel dat eerder verscheen in'de 
Groene Amsterdammer', vrijdag 17 meijl.

20
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Sociaal-democratische 
overdenkingen in het 
rampjaar 20 021
WOUTER GORTZAK

De i5e mei. Melkert moest er wel bij zijn, en Kok 
ook. Lij sttrekker en voorganger konden in Para- 
diso, op de uitslagenavond, moeilijk ontbreken. 
Veel anderen waren er ook. Uit solidariteit of 
met de moed der wanhoop. Ook ik had een toe
gangskaartje, vuurrood zelfs. Soms herinneren 
we ons waar we vandaan komen. Ik bleef thuis.
Al om vijf over negen, de stembussen nauwelijks 
gesloten, meldden radio en televisie de waar
schijnlijke uitslag. Dramatischer nog dan ik 
vreesde. Verdoofd voor de buis. Om de teleurstel
ling van gestrande kandidaten te proeven hoefde 
ik niet naar Paradiso. Met de rekenaars, die tot 
het laatst van regeringsdeelname droomden, had 
ik niet te doen. Dus was ik via de media getuige 
van het even verstandige als moedige besluit van 
Ad Melkert, zich als partijleider temg te trekken. 
Een oratorisch en authentiek hoogtepunt op het 
dieptepunt van zijn loopbaan.

Na de i s e mei verzeilt de PvdA in oppositie. 
Niet langer spil van de macht, verbannen naar de 
marge. Heilzaam, dacht ik eerder en zei ik soms, 
op fluistertoon. Tijd om na te denken over de 
functie van de PvdA in de 2 ie eeuw. Of er be
hoefte is aan sociaal-democratische identiteit on
der eigentijdse verhoudingen. Ik denk van wel.

Over de auteur Wouter Gortzak was lid uan de Tweede 
Kamer uoor de PudA, hoofdredacteur uan ‘Het Parool’ 
en oud-directeur uan de Wiardi Beekman Stichting.

En op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Inhoud 
en man of vrouw die deze kan uitdragen; met ge
zag en uitstraling. Verkozen, dus gelegitimeerd 
door de partij. Denken over morgen draagt 
vmcht indien dat gepaard gaat met reflectie op 
hetjongste verleden. Ik was daarbij. Niet als 
vroeger als buitenstaander. Medespeler; dit keer, 
al was dat op de parlementaire achterbank.

Volksvertegenwoordigers. In Amsterdam zijn deel
raden. Zij zijn ingesteld om de afstand te ver
kleinen tussen wijkbewoner en lokale vertegen
woordiger. In 19 94 word ik gevraagd me te 
kandideren. Eenmaal verkozen word ik fractie
voorzitter. Als VUT-ter heb ik meer tijd dan mijn 
collega’s met baan. Die tijd breng ik vooral door 
in de wijk. Gesprekken op straat, bij mensen 
thuis. Makkelijk is anders. Wie zich een pad 
baant door multi-etnisch Zuidoost kan makke
lijk verdwalen. Mijn vriend Mario gidst me door 21 
de wijk en stelt me overal voor. Toch blijft het 
lastig. De verwachtingen zijn groot, de bestuur
lijke mogelijkheden gering. Mijn collega’s heb
ben minder tijd. De meesten uit onze grote 
PvdA-fractie brengen die voornamelijk door op 
het stadsdeelkantoor. Ik verwijt ze te weinig naar 
buiten te trekken, zij houden me voor hun dos
siers beter te kennen. Dat is nodig als je wethou
der worden wil. En aan kandidaat-wethouders is 
in mijn fractie geen gebrek.
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Voor wethouder ben ik niet in de wieg gelegd, 
volksvertegenwoordiger zijn ligt me beter. Dus 
hap ik toe als ik in 1997 word uitgenodigd me te 
kandideren voor de Tweede Kamer. Op het Am
sterdamse partijkantoor is een bijeenkomst van 
kansrijke kandidaten. Dunning, die de lijst voor
bereidde, spreekt even met me. ‘Ilcheb in de ge
sprekken heel wat kandidaat-ministers zien 
langskomen’, zegt hij, een tikkeltje verbaasd. De 
hang naar het ministerschap van PvdA-kamerle- 
den valt ook anderen op. In het najaar van 2000 
wandelt een drietal vrouwelijke collega’s door 
een Haagse gang. ‘Drie toekomstige minister
presidenten’, zegt me, ironisch, een van hun se
cretaresses.

Kamerleden en campagnes. In het voorjaar van 
2002 zijn ‘campagneteams’ gevormd; een be
windspersoon, enkele kamerleden, fractiemede
werkers. Ik kan dat niet, in het wilde weg vreem
den aanspreken. Tijdens een fractievergadering 
worden ervaringen uitgewisseld. Campagne
voerders vertellen hoe ze overal enthousiast zijn 
ontvangen. ‘De PvdA staat er veel beter voor dan 
in 1994.’ Vreemd is dat. In mijn kennissenkring 
wordt vooral op de PvdA gemopperd.
Op de laatste fractievergadering voor het verkie- 
zingsreces komt de campagne nogmaals aan de 
orde. Het gaat over folders, bijeenkomsten en 
televisiedebatten. Een strijdbare lijsttrekker 
Melkert, vuisten gebald, belooft maximale inzet. 
Aan de dramatische politieke toestand gaan we 
voorbij.

Kamerfractie en lokaal bestuur. Ik heb een hekel aan 
22 ‘officiële’ werkbezoeken en druk me naar vermo

gen. Alleen hoor en zie je meer, met z’n tweeën 
kan nog net. In april 2002 gaan collega Van Oven 
en ik naar een gemeente waar Antilliaanse jonge
ren problemen veroorzaken. Vraag en antwoord. 
‘Hoe kan Den Haag de gemeente helpen?’ ‘Met 
extra geld, van Van Boxtel’. Daar zijn ze blij mee. 
'Maar wat doet Den Haag tegen de instroom van 
jongeren zonder scholing?’ 'Een voogdijregeling, 
een verplichte inburgeringcursus voor vertrek.’ 
Maar die mislukten! 'Waarom dus geen visum

regeling?’ ‘Die is juridisch aanvechtbaar en moei
lijk uitvoerbaar’. Op weg naar huis zeggen we 
somber dat de boodschap van Fortuyn meer aan
spreekt. ‘Criminele Antillianen het land uit, niet 
één er in’.

Privé-campagne. De Gemeenteraadsverkiezingen 
zijn achter de rug, de kamerverkiezingen nade
ren. In de peilingen staat de PvdA er beroerd 
voor. Ik start een particuliere werfcampagne. 
Niet onder vreemden, bij mensen die ik ken. Bij

Mijn gehoor, eenAfro- 
Surinaamse Nederlander, 
belooft PvdA te stemmen 
maar waarschuwt dat veel 
Creolen overlopen naar 
Fortuyn. ‘Zij menen dat de 
PvdA meer doet voor 
Angolezen o/Ethiopiërs 
dan voor Surinaamse 
Nederlanders.’

een sp’er heb ik een streepje voor. Zijn vader was, 
als de mijne, ooit lid van de c p n . Dit keer is hij 
onvriendelijk. Hij verwijt de PvdA de opmars van 
Fortuyn. 'Jullie weten niet wat er onder de men
sen leeft. Wie wat zegt over overlast van buiten
landers in de buurt noemen jullie racist’. Ik nu
anceer zonder succes. Een vrouw was vroeger ac
tief in de PvdA. ‘Ik stem op Pim,’ zegt ze, 
uitdagend. ‘Jij was wèl altijd bezig met Surina- 
mers maar wilde naar mij niet luisteren.’ Ik ver
dedig de multi-etnische samenleving. Zij schok
schoudert.

Een kopje koffie met een Antilliaanse. Zij 
stemt op CDA’erVan der Knaap. Maar vooral 
Fortuyn heeft indruk gemaakt. ‘Jullie laten de 
Antillen verrotten maar hij zegt waar het op
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staat. De Antillen zelfstandig of een provincie 
van Nederland. En dan onze corrupte elite naar 
Koraalspecht’. Tegenwerpingen vallen in dorre 
aarde. Een Turkse kennis, liberale Moslim en 
Ataturk-Turk aarzelt. ‘Pim heeft toch wel een 
beetje gelijk. Jullie staan islamitische scholen en 
hoofddoekjes toe!’ Omdat Nebahath Albayrak, op 
bezoek in de moskee, een goede indruk achter
liet stemt hij op haar. Een Surinaamse Hindoe
staan, met PvdA-pamfletten, zegt dat veel Hin
does Fortuyn kiezen ‘want hij is tegen de Islam'. 
Ik maak geen indruk als ik zeg dat de meeste 
moslims mensen zijn als hij en ik. Meer gehoor 
vind ikbij een Afro-Surinaamse Nederlander. Hij 
belooft PvdA te stemmen maar waarschuwt dat 
veel Creolen overlopen naar Fortuyn. ‘Zij menen 
dat de PvdA meer doet voor Angolezen of Ethiop- 
iërs dan voor Surinaamse Nederlanders.’ Mijn 
banketbakker laat zich als goede middenstander 
niet uit over zijn politieke voorkeur. Wel barst 
hij uit in een jammerklacht. Nieuw personeel, 
bijna niet te krijgen, vaakbinnen enkele weken 
weer vertrokken. ‘Het loon te laag, de inspannin
gen te groot. Vinden ze. De uitkeringen moeten 
omlaag.’ Op een verjaardag ontmoet ik een 
vriend die een journalistielcbedrijfje bestiert. Hij 
stemt, als voorheen, PvdA maar hoopt wel dat er 
overzichtelijker regels komen. ‘Als j e wist wat ik 
allemaal moet doen nu een werknemer een tijdje 
ziek is...’.

Opinieleiders. Met mijn kamerlidmaatschap bijna 
achter de rug, ruim ik mij kamer op. Letterlijk op 
de papieren puinhopen van Paars sorteer ik re
cente knipsels. Vaak over Pim, meer nog over 
Paars en de PvdA. Veel auteurs waren PvdA-lid of 
minstens sympathisant. Van Fortuyn moeten ze 
meestal weinig hebben, al verdient hij lo f‘omdat 
hij de boel heeft opgeschud’. Maar niet één is te 
spreken over de staat van de Nederlandse demo
cratie, over Paars of over de PvdA.

Pim Fortuyn. Het is 6 mei 2002. Een lezing over 
Suriname. De inleider is met mij bezorgd over 
het vermoedelijk succes van de l pp . In de metro 
naar huis schiet me een voormalig medewerker

van wethouder Jaap van der Aa aan. ‘Ad Melkert 
begrijpt er niks van’, moppert hij. ‘Hij wil niet 
naar een bijeenkomst van Ghanezen omdat hij 
dat te religieus vindt’. Thuis hoor ik dat Fortuyn 
is neergeschoten. Ik geloof het niet maar even la
ter ligt hij, ontzield, te kijk. Mijn ongeloof slaat 
om in ontzetting. Een politicus vermoord, in 
Nederland!’ Ik vrees dat er een migrant bij be
trokken is, afkomstig uit een gewelddadiger cul
tuur. Ik ben bijna opgelucht als het gaat om ‘een 
blanke man met baseballcap’. Daarna word ik 
weer bedroefd. Niks ‘moordenaar afkomstig uit 
gewelddadiger cultuur’, een godvergeten Neder
landse idioot. ‘Man met baseballcap’ hoop ik dan, 
zal wel ultrarechts zijn, moordenaar omdat For
tuyn illegalen wil legaliseren. Drie vooroordelen 
op rij. Migrant is gewelddadiger cultuur, is 
moordenaar. Autochtoon ultra-rechts is geweld
dadig, is moordenaar. Linkse idealisten zijn 
zachtaardig, zijn geen moordenaars. Pas de voor
oordelen voorbij treur ik zonder politieke bijge
dachten om de dode Fortuyn.

Een sociaal-democratisch volksvertegenwoordiger. De 
verkiezingen zijn achter de rug, dag-en weekbla
den staan vol met terugblikken en vooruitzich
ten. vn2 heeft gesproken met PvdA-kamerlid Jet 
Bussemaker. ‘Toen ik laatst met een bus door het 
Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer reed,’ 
zegt ze, 'schrok ik van wat ik zag. Op straat liepen 
alleen maar vrouwen met hoofddoekjes en in de 
bus zaten alleen Turkse en Marokkaanse man
nen. Ik dacht: wat is deze buurt in twee jaar tijd 
enorm veranderd.’ In de laatste twee jaar?

Generalisaties. Generaliseren vanuit selectieve 23
waarneming is wetenschappelijk ontoelaatbaar 
en onrechtvaardig tegenover iedereen die af
wijkt van het veralgemeende beeld. Ik weet het 
maar schrik er niet voor terug.

Mijn eerst Amsterdamse en later Haagse 
PvdA-collega’s kennen hun dossiers, vergaderen 
zich suf en brengen werkbezoeken. Het zijn 
goede medebestuurders en medewetgevers.
Maar volksvertegenwoordigers? Lokaal bestuur 
of kabinet staan in het centrum van de belang-
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stelling. Bij de werkbezoeken zijn de tegenvoe
ters vooral ‘ons soort mensen’; bestuurders op 
lokaal niveau, partijgenoten. Zelfs tijdens de 
campagne is dat niet echt anders. Of sluiten wij 
ogen en oren voor afwijkende geluiden? Het 
weerspiegelt zich in de fractie. Zelfs op cruciale 
ogenblikken gaan discussies hoogstens zij de- 
lings over de buitenwereld. Als ons op werkbe
zoek gevraagd wordt naar Haagse oplossingen 
voor lokale maatregelen redden we ons uit onze 
verlegenheid met de dooddoener dat we ‘dat 
meenemen’. Te vaak staan we met lege handen. 
Veel mensen zien meer in oplossingen van For- 
tuyn, die eerder lijken op Haarlemmer olie dan 
op een werkzaam medicijn.

De PvdA heeft zowel steun verloren bij intel
lectueel Nederland als bij traditionele kiezers.
Er is geluisterd naar de een noch de ander. 'De Po
litiek’ is Den Haag, de parlementaire routine, 
coalitiepartners en oppositie, het kabinet. Met 
mij is ook iets goed mis. Ik ben blijkbaar zo ‘ver
politiekt’ dat ik een moord eerst duid vanuit 
vooroordeel en dan pas treur over wie vermoord 
werd. Dat zijn eigen omgeving probeert Fortu- 
yns’ dood om te zetten in politieke munt, dus nu 
al even ‘verpolitiekt' is, strekt nauwelijks tot 
troost.

DE VERKIEZINGSCAMPAGNE
Traditioneel. De verkiezingen zijn achter de mg, 
de PvdA heeft de strijd verloren en het grote ge
mopper is losgebarsten. De campagne paste in
derdaad meer in de traditie dan uiteindelijk 
wenselijk bleek. Maar ik weet niemand die dat in 

24 de herfst van 2001 voorzag. Toen ging het er 
nog om of PvdA dan wel vvd de grootste zou 
worden. In zo’n campagne beschikte de PvdA 
over goede papieren. Vertrekkend premier Kok 
liet een aantrekkelijke erfenis na. De begroting 
op orde, duizenden werk gevonden, hoge scores 
voor de paarse partijen in opiniepeilingen en 
tevreden burgers in scp-rapporten. ‘Veel gedaan’ 
dus.

Ook programmatisch was de PvdA redelijk 
voorbereid. Ad Melkerthad al in 2000 in de Ka

mer o.a. de tekorten aan zorg en onderwijs, later 
belangrijke campagnethema’s, aan de orde ge
steld en daarvoor extra investeringen los gekre
gen. In het ontwerp-verkiezingsprogramma 
werd onderhuidse onvrede bij burgers voorzich
tig onderkend. Door aanzetten tot een princi
piële herwaardering van de verhouding tussen 
overheid, ‘politiek’ en burger en de aangekon- 
digde strijd ‘tegen de hufterigheid’ die publieke 
ruimte ontsiert, persoonlijk welbehagen schaadt 
en vaak ontaardt in criminaliteit. Zorgen waren 
er uitsluitend om de lij sttrekker, al was de keuze 
voor Ad Melkert onomstreden. Met zijn grote 
dossierkennis en Haags-politieke feeling beheer
ste hij het parlementaire toneel als geen ander en 
concurrenten hadden zich niet aangediend. Pro
blematisch was Melkerts' gebrek aan charisma, 
dat hem in de vele televisie-uitzendingen moge
lijk parten zou kunnen spelen. Maar omdat ook 
Dijkstal, de verondersteld-belangrijkste concur
rent, niet van het scherm afspetterde veronder
stelde de PvdA dat in de campagne inhoud be- 
langrijker zou zijn dan vorm.

Lijsttrekker en oligarchie. Toch zou de vlekkeloze 
overgang van Kok naar Melkert later de ontwik
keling van de PvdA tot een zichzelf coöpterende 
oligarchie illustreren. Waarom was mogelijke 
concurrenten geen ruimte geboden of waren zij 
a-priori terzijde geschoven? Al eerder trouwens 
had de buitenwereld de indmk moeten krijgen 
dat de PvdA-fractie een merkwaardig gezelschap 
was, en de leider niet zonder gebreken. Gerard 
van Westerloo, die weken intensief met de frac
tie was opgetrokken, schreef een onthutsend 
portret in de M-bijlage van nrc Handelsblad.3 
Menig fractielid reageerde verontwaardigd op 
verondersteld misbruik van betoonde gastvrij - 
heid of schoof het ‘gezeur’ van ‘zo maar een jour
nalist’ minachtend terzijde.

De PvdA-fractie bouwde korte tijd later verder 
aan een oligarchische reputatie door secretaris 
Sharon Dijksma te willen katapulteren als partij
voorzitter. Door Ruud Koole te kiezen strafte het 
PvdA-kader deze poging af, maar deze voorzich- 
tig-opererende partijvoorzitter kreeg (en nam)
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in de aanloop tot de verkiezingscampagne wei
nig ruimte om zichzelf en zijn partij helderder te 
profileren. En dan waren er het gedoe rond het 
woordvoerderschap van Tweede Kamerlid Rob 
van Gijzel en onnozeler, maar ook tamelijk on
verstandig, Melkerts’ aanhankelijkheidsbetui- 
ging aan de voormalige Rotterdamse burge
meester Peper. Terwijl, vlak voor de Kamerver
kiezingen, de dubieuze PvdA-reputatie nog eens 
extra werd ondermijnd door een minister die, 
hoewel kamerkandidaat, plotsklaps bleek te 
streven naar een plekje als Commissaris der Ko
ningin. En omdat lijsttrekker Melkert daarvan 
geweten moet hebben kwam deze manoeuvre 
van Tineke Netelenbos ook zijn reputatie niet 
ten goede.

Ontpopte Melkert zich dus als hoeder van een 
sociaal-democratische bestuurders-oligarchie? 
Soepeler optreden had Van Gijzel mogelijk voor 
de fractie behouden. Peper mocht van rechtsver
volging zijn vrijgesproken, hij had zich in Rotter
dam niet merkbaar sociaal-democratisch, dus 
enigszins ingetogen, gedragen. Waarom had hij 
de Noord-Hollandse kandidatuur van Netelen
bos niet geblokkeerd of de overhaaste benoe
ming van Van Kemenade, in opspraak door een 
vergoelijkend Srebrenica-rapport, tot Minister 
van Staat? Eerder was er de beschuldiging dat hij 
als minister ESF-gelden slordig beheerd en onei
genlijk gebruikt zou hebben. In een Rapport-Ko- 
ning en de daarop gevolgde parlementaire be
handeling kwam Melkert er zonder kleerscheu
ren af, maar sceptische buitenstaanders zagen 
daarin de zoveelste manifestatie van een Haags 
regentendom dat elkaar de hand boven het hoofd 
houdt. Hoe overdreven en onrechtvaardig ook, 
het beeld van Den Haag als verzameling zakken
vullers en zetelklevers, met de PvdA en Melkert 
als representanten bij uitstek, heeft in die perio
de scherpe contouren gekregen.

Het burgerlijke ongenoegen. Al bevatte het verkie
zingsprogramma aanwijzingen in die richting, 
de onrust die zich van burgers meester had ge
maakt, is door iedereen onderschat. Fortuyns’ 
opmars in de politieke arena is veelal, behalve

aan ’s mans charisma en zijn verfrissende on- 
Haagsheid, toegeschreven aan veler bezorgdheid 
over de immigratie. Wie Nederland overzichte
lijk wil houden koppelt de migratie gemakshalve 
aan de toegenomen onveiligheid op straat. De 
aandacht voor de migratie dreigde echter aan het 
oog te onttrekken dat ook andere recente gebeur
tenissen tot burgerlijk ongenoegen bij droegen.
Een ontploffing in Enschede en een cafébrand in 
Volendam hadden zowel ondernemers als over
heid in opspraak gebracht; de ondernemers

Mijn eerst Amsterdamse 

en later Haagse PvdA- 
collega’s kennen hun 
dossiers en vergaderen 
zich suf. Het zijn goede 
medebestuurders.
Maar volksvertegen
woordigers1

omdat zij niet zorgvuldig genoeg de veiligheids
eisen hadden nageleefd, de overheid door laks
heid met de controle op de naleving van voor
schriften. En de betekenis van de sociaal-demo- 
cratie moest wel gerelativeerd worden toen ‘de 
politiek’, hoe verontwaardigd ook, niets onder
nam tegen de exhibitionistische zelfverrijking 
van topondernemers of tegen het combineren 
van soms exorbitante winststijgingen met auto- 25
ritair aangekondigde inkrimpingen van perso
neel.

Terwijl dergelijke gebeurtenissen en ontwik
kelingen sluipend bij droegen aan destabilisatie 
van het poldermodel, werd deze ook door andere 
gebeurtenissen in de hand gewerkt. De aanslag 
op de n e september 2001 leidde tot bezorgdheid 
over de inmiddels 700.000 islamitische mede
landers, die op hun beurt verontrust waren over 
Nederlandse reacties. En dan waren er jongeren
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die zich op straat, in tram, metro, trein of station 
misdroegen, de overlast van Marokkaanse en 
Antilliaanse jongeren en de straatschenderijen 
(en erger) van (vooral) autochtone voetbalhooli- 
gans waartegen de overheid niet leek te kunnen 
of willen optreden. Hells Angels, als ere-escorte 
bij een begrafenis van een crimineel waren even
min in staat het vertrouwen in de overheid te 
herstellen als bolletjesslikkers en draaideurcri
minelen. Zo ontstond een maatschappelijke om
geving waarbinnen de PvdA als bestuurder een 
vooral gedogende rol leek te vervullen en een 
buitenstaander zich, flamboyant en uitdagend, 
succesvol in de politiek kon manifesteren.

cratisering. Ondanks bepleite deregulering bleef 
de burger verstrikt in het doolhof van wetten en 
regels (van enige verminderde dejuridisering 
was ook geen sprake), terwijl de overheid, ook 
daardoor, vaak niet in staat was de naleving er
van af te dwingen. En door het vvd -gemekker 
leek de PvdA als enige verantwoordelijk voor 
krakkemikkig openbaar vervoer en steeds lan
gere files. Een flets geworden ideologisch profiel 
had tot gevolg dat geïndividualiseerde, gesecula
riseerde en assertieve burgers vooral de PvdA de 
tekortkomingen van Paars toerekenden en geen 
zicht kregen op haar aanzetten tot een nieuwe, 
progressieve herkenbaarheid.

Vervagend profiel Wim Kok krijgt het toegere
kend en helemaal onterecht is dat niet. Want hij 
bepleitte dat de PvdA haar ideologische veren 
zou afschudden. Daar had hij gedeeltelijk gelijk 
in. Veel PvdA-opvattingen waren meer dan door
dachte concepties als het ware in het verleden ge
conditioneerde reflexen. Een probleem? Schakel 
de overheid in en het wordt opgelost! Daar 
moest de PvdA van af. Koks’ zwakte was daar 
geen nieuwe, helder over te brengen sociaal-de
mocratische ideeën voor in de plaats te zetten. 
Een voortreffelijk premier was Kok, als partijlei
der kwam hij minder uit de verf. Dat wreekte 
zich tijdens het samengaan van PvdA en vvd in 
zijn twee kabinetten. Die samenwerking valt 
naar intentie en resultaat, voor sociaal-democra- 
ten nog steeds te verdedigen.

Negatief pleit daarvoor dat ook een kabinet 
van PvdA, d 6 6, cda en GroenLinks geen garantie 
had geboden voor een samenhangende progres- 

2 6 sieve politiek. Positief is dat aan de vanzelfspre
kende cDA-kabinetsdeelname een eind kwam, 
abortus- en euthanasiewetgeving geregeld wer
den, begonnen werd met de sanering van de 
staatsschuld en het economisch beleid een on
stuimige groei van de werkgelegenheid inluidde. 
Maar er waren ook ernstige schaduwzijden. De 
PvdA verloor haar profiel door een denivelle
rende belastingherziening. Sociaal-democratisch 
meezingen in het liberale privatiseringskoor 
leidde niet tot de daarvan verwachte ontbureau-

De omslag die uitbleef. De traditioneel ingezette 
campagne, een wedstrijd tussen vvd en PvdA 
over de vraag wie de grootste werd en de nieuwe 
premier mocht leveren bleek snel achterhaald. 
Eigenlijk was dat al duidelijk door de stormach
tige opkomst van Leefbaar Nederland, het werd 
onontkoombaar na de Rotterdamse zegepraal 
van Fortuyn. Voor een wending in de campagne 
stond de PvdA niet met lege handen. Het verkie
zingsprogramma was, hoewel als altijd te lang, 
op zichzelf voldoende prikkelend om daarvoor 
als basis te kunnen dienen. Waarschijnlijkbe- 
zorgd dat scherp uitgewerkte standpunten de 
formatie van een nieuw kabinet zouden kunnen 
bemoeilijken, koos de PvdA-leiding echter voor 
voortzetting van de campagne op kousenvoeten. 
Ook al verklaarden PvdA-leiders de boodschap 
van Rotterdam begrepen te hebben, uit weinig 
bleek dat dit het geval was. Natuurlijk waren op
gewekte toezeggingen om fileleed, zorgtekort en 
onveiligheid als bij toverstaf weg te werken on
geloofwaardig geweest, en zulke toezeggingen 
zijn dan ook terecht niet gedaan. Het kort voor 
de verkiezingen gepubliceerde 100-dagenplan, 
met het dubieuze voorstel ministers weg te stu
ren als zij na die 100 dagen hun toezeggingen 
niet waarmaakten, had iets van te weinig en te 
laat. Ook lieten we na traditionele sociaal-demo
cratische ideeën op de voorgrond te plaatsen.

Een goed voorbeeld daarvan was onze hou
ding jegens criminaliteit. Uiteraard gaat veilig-
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heid ook de PvdA ter harte, zijn de grenzen van 
het gedogen overschreden en is streng optreden 
tegen draaideurcriminelen noodzakelijk. Maar 
de sociaal-democratie is geen Florence Nightin- 
gale, die pas in beweging komt als het kwaad is 
geschied. Wij zijn erfgenamen van een emanci
patiebeweging die mensen instrumenten reikte 
om zichzelf uit achterstandsituaties te bevrij den, 
niet in de misère te raken of tot criminaliteit te 
vervallen. Meerblauw-op-straat en meer cellen 
zijn nodig maar sociaal-democraten zien in goed 
onderwijs, kans op werk en ontspanningsmoge
lijkheden voor jongeren, toch de aanpalc bij uit
stek om de oorzaak van criminaliteit weg te ne
men. Sociaal-democraten pakken het kwaad pri
mair bij de wortel aan, niet vooral bij de 
uitwassen.

Waarom heeft de campagneleiding niet ge
probeerd ongenoegen over de regentenkaste 
weg te nemen met een pleidooi voor nieuwe ver
houdingen tussen burger en overheid en zijn de 
voorzichtige suggesties tot democratisering in 
ons verkiezingsprogramma niet tot aanvalspun
ten omgesmeed? Waarom heeft de PvdA zich 
niet uitgesproken voor een regeerakkoord op 
hoofdpunten en afschaffing van het Torentjes
overleg, als kiezers massaal de buik vol hebben 
van ‘achterkamertjespolitiek’ en de 'fletse parle
mentaire debatten' als gevolg van het monistisch 
vast timmeren van fracties aan een regeerak
koord? Met gedurfde voorstellen had de PvdA de 
burger nieuwe perspectieven geboden, richting 
nieuwe vormen van democratie en bestrijding 
van een bureaucratie die menigeen te veel onge
mak berokkent. Het kwam er niet van, wellicht 
in de hoop dat het verlies van Nagels’ Leefbaar 
Hilversum 'bewees’ dat de Leefbaarheidspartijen 
hun glans snel kwijtraken bij het dragen van be
stuurlijke verantwoordelijkheid en de Lijst Pim 
Fortuyn dus ook wel geen lang leven beschoren 
zou zijn. Of omdat de PvdA-leiding vooral 
vreesde dat de stabiliteit van een kabinet met de 
PvdA daardoor zou worden ondermijnd en onze 
bestuurders het te moeilijk zouden krijgen. Hoe 
het ook zij, waar stoutmoedigheid vereist was 
overheerste angsthazerij; gevangen in de schijn

werpers van Fortuyn bleef de PvdA-leiding als 
versteend in eerder uitgezette patronen ver
strikt.

De migratie buiten haakjes. Hoe belangrijk ook er
gernis over de zorg, het onderwijs, de veiligheid 
en de files waren, erger was uiteindelijk iets an
ders. Nog steeds meen ik dat de PvdA-leiding te
recht boos was over Fortuyns’ gehamer op de 
problematische migranten. Maar het succes dat 
hij daarmee oogstte (‘Pim zegt wat wij denken’ 
en ‘hij heeft de vrijheid van het woord hersteld’) 
maakte duidelijk dat de PvdA de migratiesamen- 
leving niet langer buiten haakjes kon plaatsen.
De zorg van velen over de onstuimige etnische 
veranderingen in de demografische opbouw van 
stad en land was aan de orde gesteld, de PvdA kon 
daar niet langer aan voorbijgaan omdat ‘migran
ten geen onderdeel mogen zijn van een verkie
zingscampagne’.

Vrees om migranten 'uit te sluiten’, te proble
matiseren en zelfs te stigmatiseren had de PvdA 
belet tijdig duidelijk te maken dat zij zich wel de
gelijk de zorgen aantrok van mensen in de oude 
wijken. Maar andersom verhinderde de angst 
voor kiezersverlies de PvdA resoluut het migra
tiedebat te leiden. Daartoe had zij medio 2001 de 
mogelijkheid gehad aan de hand van een moedig 
en zinnig voorstel van vice-fractievoorzitter Dui- 
vesteijn cs. Maar het stuk, waaraan Europese 
PvdA’ers en fractieleden hadden meegewerkt, 
verdween achter gesloten deuren.

Dat wij omzichtig omspringen met de migra- 
tieproblematiek strekt de PvdA op zichzelf tot 
eer. Een verleden waarin Nederland Duitse im
migranten de deur wees en vervolgde joden niet 
voor deportatie behoedde, vervult velen van ons 
nog steeds met schaamte. Internationale conven
ties schrijven voor vluchtelingen ruimhartig 
asiel te verlenen. ‘We hebben zelf in de jaren ze
ventig gastarbeiders naar ons land gehaald’. Het 
verdriet de PvdA dat ontwikkelingshulp en 
Nederlandse bijdragen aan (soms dramatisch 
mislukkende) militaire ‘vredesoperaties’ onvol
doende zijn om elders dictatuur, burgeroorlog en 
economische misère te overwinnen. En de PvdA
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wijst de gemakzuchtige koppeling van migran
ten aan criminaliteit terecht af.

Voert dus de PvdA een beschroomd migratie
beleid, achter de horizon verdween dat sociaal
democratische bewindslieden en fractie, ‘recht
vaardig maar streng’, gepoogd hebben om de 
binnenkomst van migranten te beheersen met
o.a. de koppelingswet (ter bevordering van het 
vertrek van afgewezen asielzoekers) en nieuwe 
vreemdelingenwet (ter beperking van de toe
stroom). Ook gaven PvdA-kamerleden kritische 
steun aan het integratiebeleid van minister Van 
Boxel. Maar partij en kamerfractie bleven gro
tendeels onzichtbaar bij de debatten die in de 
samenleving woedden.

Kritische analyses, zoals die van Pieter Lake- 
man over economische consequenties van de im
migratie, werden weersproken noch onderschre
ven maar genegeerd. Partij noch fractie droegen 
bij aan het debat dat Paul Scheffer aanslingerde 
over 'het drama van de multiculturele samenle
ving'. En terwijl de PvdA van oorspronkelijke 
Nederlanders inzet verwachtte ter bevordering 
van interculturalisatie, zodat de nieuwkomers 
zich hier op hun gemak zouden voelen, heeft zij 
lang te halfhartig van migranten integratie ver
langd. Het effect daarvan was in dubbele zin 
negatief. De PvdA bleef Nederlanders, die proble
men hadden met hun nieuwe buren, schuldbesef 
aanpraten, als zij ze al geen racist noemde.
En migranten, die bij integratie met behoud van 
eigen cultuur eerder dachten aan die eigen cul
tuur dan aan integratie, werd de kans ontnomen 
om echt lid van onze samenleving te worden. 
Overigens valt in dit opzicht de kamerfractie 

2 8 minder te verwijten dan de partij. Woordvoer
ders als Middel, Albayrak en Belinfante plaatsten 
vaak verstandige kanttekeningen bij de situatie, 
de partij kwam met de naïeve, bijna onnozele 
rapporten Wisselwerking i en 2 die, behalve in 
eigen kring, terecht geen enkele invloed uitoe
fenden.

Migratie en integratie zijn evenmin gediend 
met halfzacht gekwezel als met pseudo-harde 
taal. Het migratieproces is noch met toverstok, 
bezwering of de Fortuyn-metafoor ‘Nederland is

vol’ te stoppen. Er is een volksverhuizing gaande 
van Zuid naar Noord. Die is hoogstens enigszins 
te beheersen, en door een adequaat migratiebe
leid ten nutte van Nederlander en migrant aan te 
wenden. Ook is Nederland onomkeerbaar multi- 
etnisch geworden en herbergt ons land blijvend 
nieuwe (sub)culturen. Maar de PvdA had een toe
komstige stabiele samenleving gediend als zij, in 
gesprek met de immigranten, had onderstreept 
dat hun eigen cultuur, ook als die willen behou
den, niet in strijd kan zijn met de normen die in 
onze Grondwet zijn vastgelegd.

Een ‘eind goed, al goed’ is altijd mogelijk en 
dient zich in de vorm van geslaagde, geïnte
greerde immigranten veelvuldig aan. Maar de 
snelle verandering van de bevolkingssamenstel
ling heeft ons land, zeker tijdelijk, onevenwich
tig gemaakt. Bij geleidelijker processen was het 
oorspronkelijke Nederlanders makkelijker ge
vallen zich aan te passen aan de veranderende 
verhoudingen en hadden migranten zich soepe
ler kunnen voegen in de voor hen nieuwe 
samenleving. Het tempo van de immigratie 
heeft dat echter zowel veel nieuwkomers als veel 
Nederlanders bijna onmogelijk gemaakt. Daar 
komt nog de snelle groei bij, in ons sterk-gesecu- 
lariseerde land, van een overal ter wereld geeste- 
lijk-imperialistisch opererende godsdienst.
Een verkiezingscampagne, waarin de treffende 
volzin beter scoort dan de genuanceerde be
schouwing, is misschien niet het platform om de 
complicaties van multi-etnisch en multi-cultu- 
reel Nederland aan de orde te stellen. Maar door 
decennia langs de hete brei te lopen is Fortuyn de 
kans geboden zich op te werpen als verdediger 
van mensen die in oude wijken in de sores zit
ten.

CONCLUSIES EN SUGGESTIES VOOR MORGEN
Conclusies. Dat de PvdA haar campagne traditio
neel inzette als een tweestrijd tussen PvdA en 
vvd is, hoewel mislukt, begrijpelijk. Maar zeker 
na de 6e maart was die campagne, inclusief mas
saal aangeplakte reuzenportretten van de lijst
trekker, feitelijk achterhaald. Het campagnebu-
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reau heeft niet aangedurfd, door de campagne 
alsnog van richting te veranderen, te laten zien 
dat ‘wij de kiezer werkelijk begrepen hebben’. Op 
een nieuw speelveld past een andere speelwijze. 
Omdat Melkert het campagnebureau daar niet 
toe heeft gedwongen, heeft hij zich als partijlei
der gediskwalificeerd. Waarschijnlijk is hij te 
zeer in de ban gebleven van de gang van zaken in 
1994, toen cd A’er Brinkmans’pogingen zich een 
'eigen profieraan te meten bestraft werden met 
een ruzie met Lubbers en een zware nederlaag 
van het cd a . Als gevolg hiervan raakte de PvdA 
steeds verder in het defensief om zich tenslotte 
te beperken tot een schrille schildering van de 
ramp die ons land zou treffen als de PvdA niét in 
een volgende regering kwam. De is e mei bleek 
dat zo’n ramp veel kiezers koud liet.

De PvdA heeft de verkiezingen verloren. For- 
tuyn is daar in hoge mate voor verantwoordelijk 
maar zijn charisma was evenmin beslissend als 
het gebrek eraan van onze lijsttrekker. Wat zetels 
kostte waren gebrekkig inzicht in de sluime
rende onvrede, verbleekte identiteit, regenteske 
uitstraling, de wens de problemen van de multi
culturele samenleving buiten discussie te hou
den en gebrek aan fantasie om de campagne als
nog een offensieve wending te geven.

Het werd de 15e mei nog miserabeler dan eer
der gevreesd. Het cda terug in de dominante po
sitie waaruit de christendemocraten voorgoed 
verdreven leken. De Lijst Fortuyn onthutsend 
sterk, PvdA en vvd ontredderd. Groen Links te
leurgesteld. Bestonden ‘de Puinhopen van Paars’ 
tot aan de verkiezingen, vooral als Fortuyniaanse 
metafoor, de 15 e mei laat een smeulende ruïne 
achter. Wie meent dat links en rechts achter
haalde begrippen zijn zal spoedig de rechtse 
wind in de botten voelen die over Nederland op
steekt. Linkse illusies, aan de hand van ingewik
keld gereken, over een ‘progressief’ kabinet van 
PvdA, d 6 6 , Groen Links, cda e n  Christen Unie, 
zijn verdampt, al was zelfs Jan Marijnissen be
reid daar eventueel aan mee te werken en leek 
ook Paul Rosenmöller daarvoor nog een kansje te 
zien.

DE PVDA IN DEN HAAG
Oppositie. Wijlen Burger zei ooit dat de PvdA 'uit
sluitend regeert als er voor sociaal-democraten 
iets te regeren valt’. Dat is nu ondenkbaar en zo 
zal het voorlopig blijven; breed progressief parle
mentair herstel op korte termijn is onwaar
schijnlijk. Heimelijk hopen op de mislukking 
van de nieuwe coalitie waarna de PvdA als ‘bur
gemeester in oorlogstijd’ kan meedoen ‘om erger 
te voorkomen’ is uit den boze. De sociaal-demo- 
cratie is geen schaamlap voor rechts.

De oppositionele fractie wacht lastige taken: 
een adequate houding tegenover de l p r (het 
moet beter dan tijdens de campagne); er zijn 
initiatieven nodig richting progressief-opposi- 
tionele samenwerking en de interne organisatie 
moet op orde gebracht.

De PvdA, het kabinet en de lpf. De LPF-fractie be
roept zich, begrijpelijk, op de geestelijke erfenis 
van een vermoorde man, aan wie zij haar electo
rale succes te danken heeft. Dat brengt haar in 
moeilijk vaarwater. Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat 
ik zeg was een prachtige volzin waarvan, ver
moed ik, het eerste deel grotendeels waar was 
maar het tweede deel onzin. Voor de tekortko
mingen van Paars formuleerde Fortuyn vaak on
uitvoerbare en soms tegenstrijdige oplossingen.
Zijn verweesde fractie, vrijwel geheel zonder par
lementaire ervaring, zal het moeilijk vallen daar 
een samenhangend geheel van te maken en deze, 
voldoende herkenbaar, in een regeerprogramma 
in te brengen. De uitvoering van Fortuyns testa
ment zal daarom, in de ogen van zijn kiezers, al- 
tij d tekortschieten. Fortuyn-kiezers kunnen dat 2 9
opnieuw aan de ‘gevestigde orde’ toerekenen, die 
uitvoering van Fortuyns ideeën zou blokkeren.

Het is verstandig als de PvdA-fractie de nieuwe 
parlementaire Lpp-collega’s weloverwogen tege
moet treedt. Domoren zijn het niet, waarschijn
lijk, al zitten er ongetwijfeld bigotte haters van 
links tussen. Maar het ontbeert allen aan parle
mentaire ervaring. Twisten over de verkeerde in
terpretatie van de 'erfenis van Pim’zijn even waar
schijnlijk als series procedurele fouten. Mogelijk

S&D 5/6 | 2 00 2



N a de dreun W outerGortzak Sociaal-dem ocratische overdenkingen in het rampjaar 2002

gestoethaspel van door de overwinning uitver
grote ego’s lijkt een kolfje naar de oppositionele 
hand. Maar de PvdA-fractie doet er wijs aan de 
verleiding tot ridiculisering van de nieuwkomer 
te weerstaan. Eerder cementeer je daarmee de 
LPF-aanhang dan die van deze fractie te ver
vreemden. Elke schijn van arrogantie in de oppo
sitie ware te vermijden. Deze moet hard en con
sequent zijn, maar vooral stijlvol. Geen proce
durele misstappen opblazen tot inhoudelijke 
catastrofes, kleine inhoudelijke missers niet be
antwoorden met interruptiebombardementen, 
hoofdzaken scheiden van bijzaken. Zeker als vier
de partij kan de PvdA zich geen sociaal-democra
tische zelfgenoegzaamheid veroorloven of elke 
ipt-idee afwijzen 'omdat die van de lpf komt’. Er 
kunnen, misschien per ongeluk, ook verstandige 
ideeën tussenzitten. Het gaat er in de oppositie 
om de harten van de kiezer te heroveren, niet om 
incidentele Haagse successen te boeken.

De progressieve oppositie. Vraagt het succes van de 
lpf  om een oppositie die zich bewust is van de 
oorzaken daarvan, de verzwakking van het pro
gressieve parlementaire smaldeel vereist andere 
onderlinge omgangsvormen. Als nog steeds 
grootste progressieve afvaardiging dient de PvdA 
daartoe het initiatief te nemen. Gesprekken als 
uit het begin van de jaren '70, over een Progres
sieve Volkspartij, ontaarden te makkelijk in 
luchtfietserij en kunnen beter achterwege blij
ven. Progressieve samenwerking kan in de vorm 
van een gezamenlijk oppositieplatform en geza
menlijke woordvoerders op cruciale dossiers, 
maar aanvankelijk beter in lichter vorm door tel- 

3 o kens ad hoe te bezien hoe een onderwerp geza
menlijk kan worden aangepakt.

De organisatie van de fractie. Als lid van de fractie 
1998/2002 heeft me de voortdurende strijd om 
woordvoerderschappen, noodzakelijk voor 'pro
filering' en later voor een aardige plaats op de 
kandidatenlijst, evenzeer geërgerd als de gebrek
kige samenwerking (die bij kandidaatsstelling 
niet wordt beloond). Ook leden van het fractiebe
stuur leken zich drukker te maken over de eigen

portefeuille dan over het bevorderen van samen
werking en het ondersteunen van beschroomde 
fractieleden. In de nieuwe fractie lijkt het ge
wenst dat een klein fractiebestuur (niet zo’n raar 
waterhoofd als in de afgelopen jaren) zijn taken 
nauwkeurig definieert, eerste woordvoerder
schappen toedeelt aan ter zake kundige fractiele
den, de samenwerking tussen de fractieleden be
vordert en de nieuwkomers (die er helaas nau
welijks zijn) de kans biedt op de achterbank 
ervaring en kennis op te doen.

De PvdA heeft zowel 
steun verloren hij 
intellectueel Nederland 
als hij traditionele 
kiezers. Er is geluisterd 

naarde een noch de 
ander. 'De Politiek’ is 
Den Haag, de 
parlementaire routine, 
coalitiepartners en 
oppositie, het kabinet.

Kandidatenlijsten. Nu de fractie ruim gehalveerd 
is, wreekt zich de manier waarop de PvdA haar 
kandidatenlijsten samenstelt. Waarom iedere 
ex-bewindspersoon aan de kop? Waarom komt 
75 % van onze kamerkandidaten uit de ambtena
rij (en van de anderen de nodigen van de univer- 
siteit), waarom zo weinig kandidaten uit de regi
o’s, waarom zo weinig mensen die ‘gewoon’ in 
een baan praktische ervaring hebben opgedaan? 
Aspirant-bestuurders in overvloed maar volks
vertegenwoordigers die het gezicht waren naar 
de buitenwereld en die Den Haag niet zien als 
navel van het universum?

De fractie alsnog zo samenstellen dat zij zich
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beter leent voor de oppositie lijkt een illusie. 
Kamerlid zijn heeft vele aantrekkelijkheden, nie
mand doet daar graag vrijwillig afstand van, het 
verwijt dat kiezersbedrog wordt gepleegd klinkt 
op. Toch zou het mooi zijn als alle gekozenen, en 
niet alleen de ex-bewindslieden, collectief hun 
kiezersmandaat intern ter beschikking stelden, 
om partij- en fractievoorzitter de kans te geven 
alsnog een gevarieerder fractie te formeren. Een 
droom, vrees ik: ook een sociaal-democraat in 
hart en nieren springt niet makkelijk over zijn 
eigen schaduw. Maar naar overleg met alle geko
zenen (en hun mogelijke opvolgers) over de 
vraag of zij zichzelf onder de huidige omstandig
heden (en zonder uitzicht op een plaats in een 
kabinet) geschikt achten voor het kamerlidmaat
schap moet minimaal gestreefd worden.

Onmiddellijke scouting. Hoe dan ook is perma
nente scouting van kamerkandidaten gewenst. 
Een toekomstige fractie, in oppositie of in een 
dualistischer opererende regeringspartij, dient 
meer eigenzinnig-loyale leden te tellen dan kan- 
didaat-bewindspersonen; die kunnen vaker van 
buiten worden aangetrokken. In de fractie 1998- 
2002 waren zulke fractieleden ondervertegen
woordigd of werden, voor zover aanwezig, mee
gezogen in de Haagse routine of kwamen in een 
(betrekkelijk) isolement terecht. Een kamerlid
maatschap hoort niet per se een stap omhoog te 
zijn op een politieke- of ambtelijke ladder.

Vaker op straat. Het voornemen ‘meer de straat op’ 
siert elke parlementariër. Vaker directe contac
ten met individuen (en dan niet per se, of zelfs 
liefst niet met ‘ons soort mensen’ als partijgeno
ten of anderen in besmurlijke functies). Maar 
daarmee wordt de klacht van kiezers niet wegge
nomen ‘datje politici alleen ziet tijdens verkie
zingscampagnes’: er zijn aanzienlijk meer 
Nederlanders dan het kamerlid ooit kan ontmoe
ten. Ook gaat het er niet om tij dens zulke ont
moetingen beloften te doen (‘dat nemen we 
mee’) in de hoop daarmee burgers te binden.
Het ‘meer op straat' dient ertoe buiten de eigen 
kring te treden, stemmingswisselingen in het

vizier te krijgen en de uitwerking van hoogge
stemde wetgeving aan alledaags leven te toetsen.
En het helpt gewoon Nederlands te blijven spre
ken, een kwaliteit die in de Haags-ambtelijke 
omgeving vaak verloren gaat.

Vernieuwing lokaal bestuur. Meer (aspirant)be- 
stuurder zijn dan volksvertegenwoordiger is 
geen manco dat alleen de Haagse vertegenwoor
diging aankleeft. Het doet zich voor tot in de 
laagste vertegenwoordigende niveaus. Nu al 
weer j aren hebben lokale PvdA’s verzuimd de op
komst van de lokalo’s — meest apolitieke maar 
zakelijk serieus te nemen initiatieven — gron
dig te bestuderen. Makkelijk maar uiteindelijk 
vaak desastreus was het hun opkomst met dé
dain te bezien. Lokale PvdA-afvaardigingen doen 
er wijs aan alsnog de kansen te grijpen die de lo
kale dualisering van het bestuur de authentieke 
volksvertegenwoordiging biedt. Vis begint te 
rotten aan de kop, hernieuwde verankering van 
de PvdA in het electoraat zou dan, van onderop, 
kunnen beginnen.

DE VERENIGING PVDA
Er is veel gedaan, er is nog veel meer te doen dan 
de PvdA, voor de verkiezingen, veronderstelde.
Daarbij is behoefte aan heldere, op korte termijn 
te nemen initiatieven. De PvdA is veel minder 
gediend met geleerde commissies die zich be
zondigen aan uitgebreide rapporten. Mijn boe
kenplank staat vol met verschuivende panelen 
die zelf nooit van hun plaats kwamen.

Durf is nodig. Op alle terreinen. Of het nu 
gaat om de gekozen burgemeester en Commissa- 31 
ris der Koningin of over referenda. De PvdA is 
voor of tegen, niet een tikkeltj e voor het een of 
ander. En bij elke stellingname over hervormin
gen zij steeds de maatstaf of daarmee de demo
cratie wordt gediend en het regentendom, ook in 
sociaal-democratische vermomming, wordt aan
getast.

Een moedige PvdA geeft beginsel voorrang 
boven stemmenmaximalisatie. Herstel van de 
dominante positie van de PvdA is uitsluitend
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mogelijk als het sociaal-democratische profiel 
weer helder is. Heroveren van sociaal-democrati
sche dominantie vergt tijd. Als de PvdA daarmee 
op termijn onsuccesvol zou zijn is haar histori
sche rol uitgespeeld. Maar voor zulk pessimisme 
is geen enkele aanleiding. Ook na 1 o o j aar soci
aal-democratische successen valt er nog een 
wereld te winnen. De rechtse golf die over Euro
pa spoelt vraagt om progressieve, eigentijdse 
antwoorden. Alle progressieven zijn er voor ver
antwoordelijk zulke antwoorden te formuleren, 
een nog altijd grote PvdA is eerstverantwoorde
lijk. Zelfbewustzijn is daarbij even noodzakelijk 
als het afzweren van elke vorm van arrogantie.

Een eigentijdse PvdA pakt de migratieproble- 
matiek onverschrokken aan. Zonder sentimenta
liteit maar met compassie voor ieder; Nederlan
ders die er problemen van ondervinden en 
nieuwkomers voor wie het moeilijk is een plaats 
in de nieuwe samenleving te ondervinden.

Een moderne PvdA, met wortels in de sociaal
democratische traditie, kiest voor de versterking 
van de ledenorganisatie, zodat er weer plezier 
valt te beleven aan het partijlidmaatschap. Zo’n 
PvdA zet een resolute streep over suggesties tot 
omvorming van de PvdA tot kiesvereniging, zelfs 
als het succes van Fortuyn de mogelijkheden 
daarvan lijkt te bewijzen. Een geloofwaardige so
ciaal-democratische bijdrage aan de democratie 
vindt haar startpunt in de democratie eigen 
kring.

Een verstandige, niet regenteske PvdA 
luistert. Dat is eerste voorwaarde voor herstel 
van de relatie tussen PvdA, intelligentsia en ge
wone kiezers. Luisteren en daarop reageren.

32 Door partijkeuzen bij te stellen of juist door het
gehoorde af te wijzen. Op die manier worden 
mensen serieus genomen.

De PvdA van vandaag neemt leden en kiezers 
serieus als zij het debat organiseert. De website 
moet als discussiefomm niet voornamelijk het 
vehikel zijn voor het verspreiden van gedachten 
van partijleiders. En kan er niet eindelijk een 
spannend ledenblad komen? Het WBS-tijd- 
schrift s eeD is het beste, politieke tijdschrift 
maar zal, door het intellectuele niveau, altijd een 
beperkte oplage houden. Maar is het nu echt on
mogelijk dat de partij een spannend blad publi
ceert voor alle leden? Er is niets dat dit verhin
dert dan het eeuwige verlangen discussies 'in de 
hand te houden’ en de partij-elite onder alle om
standigheden voorrang te verlenen. Voor een 
spannend blad, onder de huidige omstandighe
den, is een beslissende wending nodig. Dat gaat 
niet alleen, of zelfs niet bij voorkeur, over de 
PvdA maar registreert nauwgezet de te verwach
ten afbraak van de Nederlandse verzorgings
staat.

De PvdA van morgen hervindt haar wortels en 
gaat, onder hedendaagse verhoudingen, op
nieuw ‘naar voren’. Niet door hernieuwde betui
gingen van trouw aan overgeleverde dogma’s, 
door herstel van de bijna automatische vereen
zelviging van partij en overheid. De PvdA is er 
niet om te functioneren als bestuurlijke bezem- 
wagen voor wat maatschappelijk misging, al 
mag zij die taak nimmer veronachtzamen. Het 
was, is en blijft een sociaal-democratische op
dracht problemen aan te pakken voordat ze ont
staan, en mensen van jongs af te wapenen voor 
een dagelijks bestaan dat, hoe ook omstandighe
den verbeteren, altijd moeilijk zal zijn en om 
persoonlijke inspanningen zal vragen.

Noten

1. Een eerste versie van dit artikel 
heb ik voor commentaar voor
gelegd aan een aantal vrienden

en ex-collega’s. Van hun kriti
sche kanttekeningen is dank
baar gebruik gemaakt.

2. 25 mei 2002, blz.12 e.v.
3. Februarizooi.
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‘It’s norms and values, stupicT
M A R L E E N  B A R T H

Misschien wist die ene briefschrijver in de Volks
krant wel het scherpst te treffen waar het succes 
van Pim Fortuyn vandaan komt. Hij beschrijft 
hoe in een volle trein van Zandvoort naar Am
sterdam vier opgeschoten slungels op zwartrij
den worden betrapt. De conducteur probeert het 
wel, maar kan niet tegen de knapen op. Plotse
ling roept een van de reizigers: ‘Pim zou alle con
ducteurs een pistool gegeven hebben!’. De coupé 
barst los in een denderend applaus, de jongens 
zijn beschaamd. De briefschrijver vlucht, zo 
schrijft hij, ‘kotsend de duinen van Overveen in’.

Of is het toch die moeder op het schoolplein 
van mijn zoon? Jaren als wijkverpleegkundige 
gewerkt in een zwarte achterstandswijk in Am
sterdam, en altij d met veel plezier. Tegenwoor
dig is het anders. Ze woont nu buiten, vlakbij een 
Ama-centrum. Toen ze laatst met haar kind op de 
bus wachtte, stonden er een paar van die jongens 
te schreeuwen en tegen het hokje te schoppen. 
Haar zus, die nog hartje Amsterdam woont, gaat 
maar niet meer naar het City-theater om de 
hoek. Ook daar houden de Oudkerk-Marokka- 
nen huis, zegt ze met een wrang lachje. Er wat 
van zeggen doet niemand meer: ‘Weetje, ieder
een is gewoon bang’.

Nederland is bang. Na 6 mei, bang en boos. De 
desastreuze gevolgen voor de verkiezingsuitslag 
zijn inmiddels bekend. Voor de PvdA betekent 
dat tij d voor bezinning en bescheidenheid, zei 
Wim Kok in Paradiso, en gelijk heeft hij. Het is

Over de auteur Marleen Barth is uoormalig lid uan de

Tweede Kamer uoor de PvdA. Zij stond op de kandi
datenlijst uoor de Tweede Kamer-uerkiezingen van

15 mei op nummer32.

verleidelijk om de oorzaak van de historische 
nederlaag te zoeken in een lijsttrekker die te wei
nig van de buis spatte, tegenover een begaafd po
pulist. Of in het feit dat mensen toe waren aan 
iets nieuws: de PvdA als easy target. Verleidelijk, 
maar te makkelijk. Alleen als de Partij van de Ar
beid tijd en ruimte neemt voor een kritisch zelf
onderzoek, kunnen we zelfbewust de oppositie 
in. En dat is weer noodzakelijk om uitzicht op 
electoraal herstel te creëren. Dat herstel mag niet 
afhankelijk zijn van problemen in een eventueel 
te vormen rechts kabinet, dat misschien wel in
stabiel wordt en uit elkaar valt. Alle hens moet 
aan dek om de pakweg één miljoen kiezers die 
zijn weggelopen er weer van te overtuigen dat de 
PvdA wél hun vertrouwen waard is.

Dit stuk is niet bedoeld als antwoord op alle 
vragen. Het is een bijdrage aan het debat over de 
vraag hoe de sociaal-democratie herstellen kan.
Er blijft tenslotte onverminderd behoefte be
staan aan een grote linkse partij, die tot regeren 
in staat en bereid is.

WAAR IS IEDEREEN?
Nederland is in het buitenland de afgelopen ja- 33
ren omstandig geprezen voor de manier waarop 
de economie en de overheidsfinanciën uit het 
slop getrokken zijn. Het poldermodel wordt be
schouwd als een uniek model van overleg tussen 
politiek, bestuur en sociale partners, waarin de 
basis kon worden gelegd voor j arenlange loon
matiging in ruil voor herverdeling van werk — 
de sleutel tot economisch herstel.

Zonder iets aan dat economische en financiële 
succes af te willen doen: het poldermodel is na-
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tuurlijk nieuw noch uniek. Het is alleen een an
der naambordje voor de pacificatiedemocratie, 
zoals die in de jaren zestig reeds beschreven 
werd door de politicoloog Arend Lijphart. In het 
verzuilde Nederland waren de verschillen tussen 
diverse bevolkingsgroepen groot. Het land werd 
bijeengehouden door een consensus onder de 
politieke elite van alle zuilen, inhoudende dat 
het land vooral gediend was met een streven 
naar eenheid en rust. Naast politieke partij en le
verde het verzuilde maatschappelijk middenveld 
een belangrijke bijdrage aan dat streven. Dat 
kende een belangrijke functie in het informeren 
van politici (bottom-up) en het legitimeren van 
gekozen beleid (top down).

De pacificatiedemocratie leek opgeblazen in 
de jaren zestig, toen ontzuiling en de zwevende 
kiezer hun intrede deden. Maar na een periode 
van politieke polarisatie, werden beginjaren 
tachtig de vertrouwde paden weer opgezocht. Pa
cificatiedemocratie ging poldermodel heten, 
maar er was een wezenlijker verschil. Niet alleen 
politieke partijen, ook organisaties in het maat
schappelijk middenveld hadden inmiddels een 
groot deel van hun natuurlijke achterban verlo
ren. Mensen committeren zich niet meer aan or
ganisaties, politiek of anderszins.

Dat zadelt politici op zoek naar draagvlak op 
met een groot probleem, en dat is te weinig 
onderkend. Wie praat met de FNV, praat niet 
automatisch met haar ruim een miljoen leden. 
Wie praat met schoolbesturen of — directies, 
heeft daarmee ouders en leerlingen niet bereikt. 
Zelfs wie praat met consumenten- en patiënten
verenigingen is niet verzekerd van een represen- 

34 tatief geluid. Nieuwe wegen moeten daarom 
worden gevonden om mensen te bereiken, en 
daar is niet intensief genoeg naar gezocht. Na 11 
september was bijvoorbeeld de eerste reflex van 
het kabinet het uitnodigen van leiders van isla
mitische organisaties. Het was als poging om een 
dialoog over de aanslagen en hun gevolgen op 
gang te brengen lovenswaardig, maar gedoemd 
tot falen. Ook deze organisaties vertegenwoordi
gen amper een achterban.

Wat dan wel? Er zijn Kamerleden die na de

uitslag van 15 mei opriepen om nu toch vooral de 
wijken in te gaan. Met respect: dat is het dus niet. 
Kamerleden die de afgelopen jaren de wijken in 
zijn geweest, hebben allang geconstateerd datje 
daar vaak steeds dezelfde professionals en een 
handjevol actieve bewoners tegenkomt. Ook 
wijkraden hebben vaak een gebrekkig mandaat, 
en bereiken de grootste groep bewoners maar 
mondjesmaat. Hoe bereiken we miljoenen kie
zers, dat is de vraag.

Via de media, is het voor de hand liggende

Paars ii was net het 
Nederlands elftal: 
omstandigheden zijn 
ideaal, spelers stuk voor 
stuk getalenteerd, en 
toch niet door naar de 
volgende ronde

antwoord. Maar die vormen een gebrekkig infor
matiekanaal voor politieke partijen. Journalisten 
zitten er altijd tussen, met hun eigen agenda, ge
makzucht of onkunde. In ontzuild Nederland re
presenteren de media niets en niemand, al pre
tenderen ze graag het omgekeerde. De Volkskrant 
kwam tijdens de campagne zelfs potsierlijk aan
zetten met een eigen ‘regeerprogramma’ voor 
een nieuw kabinet.

Fortuyn slaagde er als geen ander in de media 
naar zijn hand te zetten. Hij was nieuw, mediage
niek en werkte gunstig op oplage- en kijkcijfers. 
Media hadden er simpelweg commercieel be
lang bij om hem veel in beeld te brengen, al ge
ven journalisten dat alleen toe buiten de camera 
en het opschrijfboekje. Maar er is meer. Fortuyn 
legde, net als Nieuw Links en D 66 in de jaren‘60, 
genadeloos de tekortkomingen van de pacifica
tiedemocratie bloot. Hij wilde, in elk geval tot 
aan de verkiezingen, helemaal niet pacificeren.
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Zijn trappen tegen ‘de gevestigde politiek’ lever
de alleen maar meer stemmen op.

Hoewel zijn aanval op het systeem van rechts 
kwam, bediende Formyn zich van technieken die 
hij in de j aren op de universiteit moet hebben ge
leerd: zijn tegenstander onderuit halen door op 
de persoon te spelen, voortdurend te onderbre
ken en diens integriteit consequent in twijfel te 
trekken. Andere partijen, de PvdA voorop, wisten 
overduidelijk geen raad meer(!) met dit onder
mijnende gedrag.

Toch zullen we ons er op moeten instellen dat 
het niet zo maar verdwijnen zal. Immers, zelfs de 
moord op Fortuyn en de potentieel explosieve si
tuatie in het land die er op volgde, kon zijn volge
lingen op zijn lijst er niet toe brengen een bij
drage te leveren aan pacificatie. Ze gingen door 
met het ophitsen van de bevolking, en zijn daar 
door de kiezers eclatant voor beloond, lpf zal 
zich daarom nooit geheel in onze politieke cul
tuur voegen. Zelfs deelname aan de regering zal 
lpf niet zomaar in het Poldergareel brengen. 
Hetzelfde geldt overigens voor de s p , die ook 
goed garen spint bij haar weigering zich aan de 
politieke spelregels te houden.

De PvdA staat voor de keus: gaan we mee in 
een hernieuwd harde, gepolariseerde politieke 
cultuur, of blijven we inzetten op politieke paci
ficatie. Beiden zijn ons inmiddels slecht beko
men: het eerste veroordeelde de PvdA jarenlang 
tot een plek langs de zijlijn, het tweede heeft dra
matisch veel kiezers gekost. Wat mij betreft 
wordt het toch het laatste. Een linkse partij die 
wil opkomen voor de zwakken in de samenle
ving, mag niet staan voor een democratie waarin 
de grootste bek de doorslag geeft.

Er zijn ook best mogelijkheden om het ge
sprek met burgers te herstellen, al zal dat tij d, 
geld en veel inzet kosten. Het begin is al gemaakt 
als bij politici de knop omgaat: praten met orga
nisaties betekent niet automatisch dat er draag
vlak ontstaat onder de bevolking. Niet één maat
schappelijke organisatie, zelfs de vakbeweging 
niet, beschikt meer over een mandaat onder 
mensen dat haar tot vanzelfsprekende partner 
van de sociaal-democratie maakt. Dat mandaat

moet actief worden gezocht in rechtstreeks en 
continu contact met de burger. Dat vereist bo
venal en allereerst revitalisering van de basis van 
de partij. De afdelingen en de kenniscentra moe
ten kunnen uitgroeien tot broedplaatsen van le
vendige discussie en ideeënvorming. Ook het 
Internet biedt veel meer mogelijkheden dan nu 
worden benut. De opkomst van Fortuyn heeft 
zich voor een niet onaanzienlijk deel voltrokken 
via chatrooms en discussiefora. Vooral onder 
jongeren heeft dat veel succes gehad. Internet 
biedt bovendien de mogelijkheid kiezers recht
streeks, zonder tussenkomst van journalisten, te 
informeren. De bereidheid van volksvertegen
woordigers om veel werk te maken van contact 
met mensen moet een veel zwaardere rol gaan 
spelen bij selectie van kandidaten voor diverse 
volksvertegenwoordigingen. Als de huidige — 
vooral provinciaal bepaalde — gewesten van de 
partij worden vervangen door regio’s die mensen 
wél als een natuurlijke eenheid ervaren, kan een 
omgeving ontstaan waarin Kamerleden een 
band opbouwen met dat stukje Nederland.

Tenslotte: de beste manier om vertrouwen op 
te bouwen, is natuurlijk het voeren van goed, 
aansprekend beleid. Dat kwam de laatste jaren 
niet altijd voldoende van de grond.

PAARSE PATSTELLING
De politieke cultuur van PvdA en vvd lijkt sterk 
op elkaar. Dat heeft de paarse coalitie, langer dan 
misschien verstandig was, bij elkaar gehouden.
Beide partijen zijn hard gestraft voor hun samen
werking. Dat wordt vaak geweten aan een verwa
terd profiel. De PvdA is te veel opgeschoven naar 3 5
rechts, de vvd juist naar links. Die dans rond het 
midden schiep ruimte voor de opkomst en suc
ces van zowel SP als LPF.

Daar zit zeker een kern van waarheid in. Maar 
het kan niet verhullen dat de ideologische ver
schillen tussen PvdA en vvd groot genoeg bleven 
voor een politieke patstelling over een waslijst 
van belangrijke thema’s. Werkte de PvdA onder 
Paars 1 nog mee aan privatisering en verzelfstan
diging van publieke diensten, onder Paars 11
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volgde inkeer. De vraag in hoeverre inkomens
verschillen van invloed mogen zijn op toegang 
tot onderwijs en zorg, is niet beslecht. Hetzelfde 
geldt voor de vraag of Nederland nu een immi
gratieland is of niet, voor de positie en toekomst 
van de Europese Unie, de rol van Nederland in de 
internationale rechtsorde en een herziening van 
de w ao  . Kende Paars i nog een uitgesproken 
agreement to disagree, onder Paars n is veel, te veel 
energie van de fracties van w d  en PvdA gaan zit
ten in het over en weer blokkeren van voorstel
len van het kabinet. Dat was soms een hele 
prestatie, maar het is volkomen terecht dat kie
zers daar geen genoegen mee nemen. Van een re
gerende partij die staat voor gelijke kansen, mag 
meer worden verwacht dan het tegenhouden van 
ongelijkere kansen.

Daarnaast werd Kok n vanaf het begin gehan
dicapt door de eis van toenmalig w d -leider Bol- 
kestein dat bewindspersonen vooral niet moch
ten belanden op posten waar zij affiniteit mee 
hadden. PvdA en d 6 6 zijn te makkelijk gezwicht 
voor de liberale wens om vooral goede managers 
in het kabinet te krijgen. Dat is niet voor herha
ling vatbaar. Het miskent dat ministers die hun 
beleidsterrein niet kennen, veel tijd nodig heb
ben om zich in te werken. Minister Hermans van 
onderwij s bijvoorbeeld gaf toe dat hem dat twee 
jaar gekost heeft. Al die tijd wordt de koers gezet 
door ambtenaren, die niet geacht worden om 
visies te ontplooien of risico's te nemen. Maar 
politiek kan niet zonder! Een minister moet j eu- 
kende handen hebben, soms dwars door ge
vestigde belangen heenbreken, en vooral passie 
voelen voor wat hij doet. De goede niet te na 

3 6 gesproken: daar heeft het de afgelopen jaren 
te veel aan ontbroken. Terwijl kiezers er naar 
snakten.

EEN CONDUCTEUR MET EEN PISTOOL
Paars i zal de geschiedenis ingaan als het kabinet 
dat een formidabele economische prestatie heeft 
geleverd. Paars n meer als het Nederlands elftal: 
omstandigheden zijn ideaal, spelers stuk voor 
stuk getalenteerd, en toch niet door naar de vol

gende ronde. Miljarden zijn geïnvesteerd in de 
publieke sector, en toch heeft de kiezer zich mas
saal afgekeerd. Waarom waren die miljarden 
niet genoeg?

Omdat veiligheid en saamhorigheid niet te 
koop zijn. De verkiezingen van 2002 gingen uit
eindelijk niet over wachtlijsten of lerarentekort, 
en al helemaal niet over lastenverlichting of 
werk. Ze gingen over cultuur, en over normen en 
waarden. Ze gingen over het even ongrijpbare als 
machteloze gevoel onder veel mensen dat ze iets

Een minister moet 
jeukende handen 
hebben, soms dwars 
door gevestigde 

belangen heenbreken. 
Daarheefthet de 
afgelopenjaren te veel 
aan ontbroken. Terwijl 

kiezers er naar snakten.

kwijt geraakt zijn: een gemeenschappelijk besef 
van wat kan en niet kan. Individualisering heeft 
gezorgd voor een versplintering van waarden; 
mensen ‘shoppen’ hun eigen pakketje bij elkaar. 
Dat maakt dat anderen niet meer vanzelfspre
kend aanspreekbaar zijn op normoverschrijdend 
gedrag. Misschien vindt de ander wel dat hij he
lemaal geen norm overschreden heeft. Mis
schien vindt hij wel dat het trekken van een mes 
een passend antwoord is op jouw protest.

In die kolkende zee is de overheid geen rots 
meer. 11 September deed hem afbrokkelen, maar 
onderschat Srebrenica, Enschede en Volendam 
niet. Juist die gebeurtenissen hebben de feilbaar
heid van de overheid dicht bij huis pijnlijk bloot 
gelegd. Het zal jaren kosten voor die vertrou
wensbreuk hersteld is.
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Mensen gedragen zich op zijn zachtst gezegd 2 
paradoxaal als het gaat om normen- en waarden- c 
besef. Ze klagen over criminaliteit, maar rijden £ 
zelf te hard en door rood. Ze spreken schande van r 
vandalisme en lawaai, maar staan hun eigen kin- c 
deren toe zich klem te zuipen. Ze beschimpen t 
‘vreemde’ gewoonten van allochtonen, maar ne- é 
men massaal Amerikaanse gebruiken over.

Pim Fortuyn leverde simpele antwoorden op £
deze complexe situatie. Hij beloofde ‘voor men- \ 
sen te zullen zorgen’ en pretendeerde een poli- \ 
tieke maakbaarheid van de samenleving die an- c 
dere politieke partijen (aanmerkelijksadderand c
wiser) allang niet meer durven beloven. Zijn reac- 1
tionaire agenda van xenofobie en moeders ach- e 
ter de theepot appelleerde aan een verlangen j 
naar geborgenheid en ouderwetse gezelligheid. 1 
En mensen hoefden van hem niet eens veel zelf 1
te doen om dat weer te bereiken. Geen moed ver- c 
zamelen om een conducteur te helpen, maar een t 
pistool om het gezag van de conducteur te her- 1 
stellen. Veel mensen zijn zo bang dat ze de grim- 1 
migheid van dat beeld voor lief nemen. Sterker t 
nog, ze applaudisseren ervoor...

Paars, de PvdA incluis, heeft die angstige kie

Na de dreun Marleen Barth ‘It’s norms and ualues, stupid’

zers kennelijk te weinig geboden. We waren 
druk met de economie, de staatsschuld en de be
groting. Dat was en is terecht, maar voor veel 
mensen kennelijk niet genoeg. Mensen hebben 
op 15 mei gekozen voor Formyn, en voor een par
tij die zij nog associeerden met veilige normen 
en waarden: het c d a .

De PvdA zal nu op zoek moeten naar een ei
gen, passend antwoord op de paradox van het 
verlangen naar vertrouwde waarden en het stre
ven naar individuele ruimte. Laten we hier debat 
over voeren, en vooral de verleiding weerstaan 
om de agenda van lpp  en CDA te kopiëren. Im
mers: de sociaal-democratie staat voor individu
ele vrijheid, voor sociale mobiliteit, voor emanci
patie en tolerantie. Allemaal zaken die de samen
leving niet overzichtelijker, maar wel eerlijker 
maken. De grote opgave is het combineren van 
die waarden met de even sociaal-democratische 
traditie van solidariteit en saamhorigheid, die 
meer inhoudt dan loonstrookjes en sociale ze
kerheid. It’s the economy, stupid, sure. But there's so 
much more.

37
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Na de dreun (5)

Wat we onszelf moeten 
aanrekenen
J EROEN DIJSSELBLOEM & STAF DEPLA

In de stad hingen de afgelopen weken affiches 
met de leuze Leefbaar Somalië. Lijst 18. Een dappere 
poging van ontwikkelingsorganisatie n o v i b  om 
in deze verkiezingscampagne aandacht te vragen 
voor de kwaliteit van het leven in de Derde 
Wereld. Een oproep aan kiezers om óók aan pro
blemen van anderen te denken. Dat staat in 
schril contrast met de egocentrische beweging 
die keihard aandacht opeist voor de eigen proble
men. Problemen die worden verabsoluteerd en 
soms ook opgeblazen. Problemen die door de po
litiek te lang zijn genegeerd. Aan deze groep kie
zers, handelend vanuit de eigen kleine wereld, 
lijkt het internationale idealisme van novib niet 
erg besteed.

En daartussen zit de politiek. Die in haar 
eigen werkelijkheid haar eigen agenda in een er
gerlijk traag tempo afwerkt op een manier die 
niet te volgen is voor veel kiezers. Gelegitimeerd 
door verkiezingen één keer per vier jaar, waarin 
de partijen zelf de thema’s bepalen zonder zich af 
te vragen of dat ook de dingen zijn waar de kie- 

3 8 zers tegenaan lopen in hun eigen omgeving. Dat 
was deze campagne overduidelijk. De PvdA was 
tot de tanden gewapend om andere partijen de 
maat te nemen over de inkomenseffecten van 
een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering. 
Wel of niet inkomensafhankelijke premies als

Over de auteurs Jeroen Dijsselbloem & Staf Depla zijn 

uoormalig lid uan de Tweede Kamer voor de PvdA.

Zij stonden op de kandidatenlijst voor de Tweede Ka

merverkiezingen van 15 mei op resp. plaats 31 en 41.

groot profileringspunt naar de kiezer. Vanuit 
‘eerlijk delen’ een heel belangrijke kwestie, maar 
de kiezer bleek niet geïnterreseerd. Die vroeg 
zich hoogstens af of zo’n nieuw stelsel de wacht
lijsten zou kunnen wegwerken. Niet dus. Het 
hele thema heeft geen enkele rol gespeeld. En dat 
gold voor alle inhoudelijke sociaal-economische 
thema’s die wij centraal wilden stellen, zoals de 
w a o , huursubsidie, lastenverlichting, arbeids- 
korting. Kernthema’s voor een sociaal-democra- 
tische partij, maar de knop stond bij de kiezer 
niet op 'ontvangen’. De kiezer was niet geïnteres
seerd in onze boodschap. Er was bij grote groe
pen geen begin van vertrouwen in de PvdA ten 
aanzien van de thema’s waar het hen wèl om 
ging: veiligheid en de integratie van nieuwko
mers. In plaats dat wij met onze boodschap over 
de andere partijen heen naar de kiezers walsden, 
wat de opzet van de campagne was, walsden de 
kiezers over ons heen. Een nieuwkomer op het 
politieke toneel bepaalde de agenda en zette de 
toon en werd door het publiek warm onthaald. 
Wij zijn geen moment uit het defensief geko
men.

Dit artikel gaat niet over wat ons is overkomen, 
over datgene wat wij niet konden beïnvloeden. 
Dit artikel gaat over datgene wat we onszelf wèl 
moeten aanrekenen. Het gaat over een bestuurs
cultuur, een stijl en een inhoudelijke boodschap 
die de kiezers niet aanspraken, maar afstootten. 
Drie zwakke plekken die feilloos door Fortuyn 
werden blootgelegd.
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Het is te makkelijk de oorzaak van de neder
laag alleen te zoeken in de vreselijke sfeer die 
ontstond tijdens de campagne rondom de PvdA 
en in de karaktermoord op Ad Melkert na de 
dood van LPE-lijsttrekkerFortuyn. Datzou voor
bij gaan aan de trend die de afgelopen jaren 
zichtbaar is in de uitslagen van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement, 
provinciale staten en gemeenteraden. Uitslagen 
die keer op keer slecht waren, met de Kamerver
kiezingen in 1998 als uitzondering. Die goede 
uitslag had echter weinig te maken met het ver
trouwen dat mensen stelden in de PvdA als par
tij . Het ging toen vooral om de persoon van Wim 
Kok.

Om deze neerwaartse trend te stoppen zal het 
proces van vernieuwing moeten worden hervat. 
Op alledrie de thema’s cultuur, stijl en inhoud, 
zal de PvdA moeten worden opgeschud. Om 
daarvoor ruimte te maken zullen eerst een aantal 
‘machtsblokkades’ die erin de partij zitten moe
ten worden doorbroken. We schetsen een aantal 
in onze ogen cruciale veranderingen in de poli
tiek, de partij en niet in de laatste plaats ons ei
gen functioneren als volksvertegenwoordigers. 
Het zijn aanzetten tot discussie, geenszins defi
nitief of compleet. Daarvoor is de politieke or
kaan nog te kort geleden opgestoken en nog nau
welijks gaan liggen.

DE BANANENREPUBLIEK
De kiezer beleed de afgelopen maanden nadruk
kelijk zijn hardgrondige afkeer van de politieke 
cultuur van ons land. Dat verwij t kwam vooral 
op ons hoofd terecht. Een belangrijke verklaring 
daarvoor is dat wij nu eenmaal de grootste partij 
waren en de afgelopen twaalf jaar de constante 
factor van de macht. Maar daarmee is het verwijt 
niet weg. Ook wij hebben dat gevoel van onbeha
gen. Onze partij heeft de afgelopen jaren als geen 
andere ‘gevestigde’ partij meegewerkt aan en ge
profiteerd van de ‘bananenrepubliek’. Wat ooit 
voort kwam uit de verzuiling van de samenle
ving, de verzuilde verdeling van de macht, wordt 
nu — en in onze ogen terecht — gezien als een

pervertering van de politieke cultuur. Allerlei 
openbare gezagsdragers in dit land worden via 
ondoorzichtige procedures benoemd en steeds 
meer functies zijn politieke benoemingen ge
worden. Van alle topambtenaren is bekend van 
welke politieke, meestal grote, partij ze lid zijn. 
Als je geen lid bent van een van de drie grote par
tijen maaltje nagenoeg geen kans om burge
meester te worden. Maar het gaat veel verder. 
Voorzitters en andere leden van adviesraden en 
hoge colleges van staat, allerhande poldercom-

Paars 11 werd verkocht 
met de prestaties van 
Paars 1

missies, steeds lijkt de politieke kleurverdeling 
belangrijker dan de kwaliteit van de kandidaten. 
De kern is dit: als de politieke kleur zo belangrijk 
is, laten we dan de benoeming vervangen door 
een verkiezing. En als dat niet het geval, organi
seer dan een gewone sollicitatieprocedure waar
bij politieke kleur geen rol dient te spelen.

Daartegenover zouden wij willen pleiten voor 
de mogelijkheid van een nieuwe Minister om 
een politieke staf aan te stellen voor de duur van 
zijn bestuursperiode. Een staf van medewekers 
die met name de politieke agenda van de be
windspersoon bewaakt binnen de ministeries. 
Mogelijk is de wildgroei van politieke benoe
mingen in de ambtenarij ook veroorzaakt door 
het taboe op het benoemen van echte politieke 
medewerkers op de departementen. Zo gek is dat 
niet. In veel westerse democratieën geeft een po
litiek bestuurder de mogelijkheid een politieke 
staf aan te trekken, die met de minister komt en 
gaat.

Als volksvertegenwoordigers zijn wij de afge
lopen j aren mede-verantwoordelijk geweest 
voor de ontstane cultuur. Ook wij hebben ons te 
vaak als aspirant-bestuurders opgesteld. Van cru
ciaal belang voor de volksvertegenwoordiging is 
dat de Kamerleden als burger naar het Binnen-
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hof blijven kijken. Door de bril van de burger en 
vanuit het gedachtegoed van de Partij van de Ar
beid weerwoord geven tegen de bestuurders en 
op basis van kennis van zaken initiatieven ne
men. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het 
districtenstelsel. Natuurlijk, dat is geen panacee 
voor de hele kloof tussen kiezer en gekozene. 
Maar het dwingt volksvertegenwoordigers wel 
veel directer tot verantwoording. Tot zichtbaar
heid, tot zich individueel uitspreken over poli
tieke kwesties en keuzen. De vrees dat deze Ka
merleden alleen nog maar voor enge regionale 
belangen opkomen is onterecht. De kiezer in de 
regio Betuwe is ook geïnteresseerd in de Joint 
Strike Fighter en in de ziekenhuiswachtlijsten 
en wil van de regionale kandidaten ook op die 
onderwerpen aansprekende standpunten horen. 
En allerlei, al dan niet valse, loyaliteiten aan frac
tie, fractieleider of kabinet, zijn daarbij voor de 
kiezer geen argumenten.

Het districtenstelsel zal de individuele volks
vertegenwoordiger dwingen om vanuit de maat
schappelijke agenda te denken in plaats vanuit 
de politiek-bestuurlijke agenda. Het gaat naast 
de keuze van de onderwerpen ook om het aan
voelen van de urgentie. Volksvertegenwoordi
gers moeten veel minder begrip tonen voor de 
oneindige traagheid van besluitvorming en uit
voering. Het grote ongeduld rond thema’s als de 
wachtlijsten hebben we in Den Haag totaal on
voldoende opgepikt. We moeten ons dat onge
duld weer eigen maken. Alleen een permanente 
grassroot campagne in de kiesdistricten zal ma
ken dat politici en kiezers weer ‘kennen en ge
kend worden’.

40 Er lijkt maatschappelijk brede overeenstem
ming over deze en andere vernieuwingen van 
onze democratische cultuur. Maar wat kunnen 
we verwachten van een rechts kabinet dat na de 
uitslag van 15 mei geformeerd zal worden? De 
paradox wil dat de modernisering van het demo
cratische besmur juist door de conservatieve par
tijen de laatste decennia effectief en stelselmatig 
is gefrustreerd. De weerstand tegen directe de
mocratie is bij vvd en cda diepgeworteld. In een 
rechts kabinet zal de lpf spijkerhard moeten

vastleggen welke bestuurlijke vernieuwingen 
men wil. En zelfs dan leert de evaring dat de con
servatieve v v d -cda meerderheid in de Eerste Ka
mer werkelijke democratisering zal willen blok
keren. Initiatiefwetgeving van de linkse fracties 
in de Tweede Kamer samen met de LPF-fractie 
ligt daarom voor de hand. Wij pleiten ervoor om 
waar inhoudelijke raakvlakken zijn met de 
nieuwe fracties in de Kamer deze niet 
krampachtig te mijden. Initiatiefrijk oppositie- 
voeren. Actief en niet reactief. Brede samenwer
king zoeken die, waar het gaat om de progres
sieve partijen, wat ons betreft zeer vergaand kan 
zijn.

POLITIEKE STIJL
In de achterliggende maanden heeft de PvdA het 
harde verwij t getroffen geen voeling meer te 
hebben met wat mensen werkelijk bezig houdt. 
De PvdA heeft in onze ogen, misschien wel meer 
dan andere partijen, het vermogen verloren om 
te problematiseren. Om maatschappelijke pro
blemen snel op te pikken, helder te verwoorden, 
een gevoel van urgentie te krijgen en dan pas te 
gaan praten over wat we er aan kunnen doen.
Het is ook ónze sterkste kant misschien niet. 
Over het algemeen hebben wij de neiging direct 
op de maatregel te gaan sturen, de aanpak, de 
wet- en regelgeving, de haalbare oplossing. 
Waarbij veel te snel voorbij gegaan wordt aan het 
scherp onder woorden brengen van het pro
bleem. Zodat mensen het gevoel hebben van 'hé, 
in Den Haag wordt het óók begrepen’. Het is de 
bestuurlijke habitus die dominant is en die er
voor zorgt dat een elementair onderdeel van 
onze taak als volksvertegenwoordiger wordt ver
waarloosd.

Maar ook van bestuurders mag meer empa
thie, inlevingsvermogen en betrokkenheid wor
den verwacht. Natuurlijk is ervan alles onderno
men door de Paarse bewindslieden aan de wacht
lijsten in de zorg. Maar heeft Els Borst op ook 
maar één moment uitgestraald dat de frustratie, 
het ongeduld en onbegrip van mensen over dit 
probleem ook haar frustratie en ongeduld wa-
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ren? In onze waarneming straalden bewindslie
den vaker uit dat zij onbegrip en ongeduld had
den met het gebrek aan erkenning en waarde
ring uit de samenleving voor hun toch zo se- 
rieuse inspanningen. Tegenover miskende 
kiezers stonden miskende politici.

Om deze kloof te dichten moeten tenminste 
twee dingen gebeuren. Enerzijds zullen volks
vertegenwoordigers veel scherper moeten laten 
zien dat zij de problemen volledig herkennen; 
bewindslieden moeten hun verantwoordelijk
heid voor de oplossing ervan volledig erkennen. 
Dat maakt kwetsbaar maar is onontkoombaar. 
Anderzijds zal de Haagse politiek haar afspraken 
in de toekomst niet langer moeten richten op de 
maatregelen die genomen gaan worden, zoals 
dat in de huidige regeerakkoorden het geval is, 
maar op de gewenste uitkomsten. Op resultaten. 
Een proces dat met de ‘VBTB-operatie’ (Van Be
leidsbegroting Tot Beleidsverantwoording) wel
iswaar in gang werd gezet, maar nog veel te wei
nig concreet is vertaald.

De discussie moet niet gaan over een dik of 
dun regeerakkoord, maar over het vastleggen 
van prestatie-afspraken met bewindslieden. 
Want daar zijn de kiezers aan het einde van de rit 
in geïnteresseerd. In het bedrijfsleven was de 
trend al langer zichtbaar, de politiek moet er nu 
ook aan geloven: ‘don’t teil it; just show it!’ Dit 
dwingt overigens partijen veel realistischer te 
zijn in de verkiezingscampagnes over de resulta
ten die aan de kiezer worden beloofd. Wij keren 
ons ook tegen de roep om een dun regeerak
koord (één A4-tje) om een andere reden. Het slui
ten van een regeerakkoord wordt vaak gezien als 
een noodzakelijk kwaad, horend bij onze coali
tiepolitiek. Des te meer wantrouwen tussen de 
nieuwe partners, des te dikker het akkoord. Een 
regeerakkoord heeft echter ook een hele belang
rijke andere betekenis. Het is het enige moment 
waarop de politiek, met de ambtenarij op veel 
grotere afstand dan in de rest van de regeerperi
ode, echt fors haar stempel drukt op het beleid.
De ervaring leert dat op het moment dat de 
nieuwe Minister bij de Koningin is geweest en 
naar zijn departement afreist, hij onmiddelijk

wordt geconfronteerd met de lopende gang van 
zaken op dat departement. En niet zelden wordt 
betrokkene daarin in een rap tempo meegezogen 
en is de politieke leiding direkt ingekapseld in de 
ambtelijke agenda. Je kunt zeggen dat dergelijke 
Ministers geen knip voor de neus waard zijn. Ze
ker; maar wij hebben niet de illussie dat de Mi
nister die met een regeerakkoord van een half 
A4-tje aan komt zetten, beter in staat zal zijn zijn 
politieke stempel op het beleid te drukken.

Wij pleiten, ongeacht de uitkomst van de for-

Maar heeft Els Borst 

ook maar één moment 
uitgestraald dat de 
frustratie, het ongeduld 
en onbegrip van 

mensen over de 
wachtlijsten ook haar 
frustratie en ongeduld 
waren?

matie, voor een regeerakkoord dat voor alle rele
vante maatschappelijke problemen realistische 
doelstellingen vastlegt. De ambtelijke vrijheid 
en creativiteit kan volledig worden ingezet voor 
het ontwikkelen van effectieve instrumenten 
om aan de prestatie-afspraken tijdig te voldoen.
Want daarop wordt de Minister aangesproken 41
door de Kamer. Begrijp ons niet verkeerd; de 
wijze waarop een doelstelling wordt nagestreefd 
kan ook grote politieke implicaties hebben en 
daarom evenzeer onderwerp zijn van politiek de
bat. Maar juist de keuze van de maatregelen hoe
ven de partijen niet bij voorbaat allemaal vast te 
leggen in akkoorden. Sterker nog, dat is onge
wenst omdat dat de grijsheid van de politiekbe- 
stendigt in plaats van openbreekt.

Het regeerakkoord moet ook veel meer een
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dynamisch document worden. Niet een docu
ment dat eenmaal vastgesteld, voor vier j aar 
geldt. Het regeerakkoord moet eigenlijlcjaarlijks 
door het kabinet, en dus niet door de coalitiefrac
ties, worden geactualiseerd. Dit jaarlijks bijge
stelde politieke coalitieprogramma vormt de ba
sis voor de Algemene Beschouwingen, het debat 
kort na Prinsjesdag. Daartegenover zou de 
samenwerkende progressieve oppositie haar ei
gen jaarlijkse programma kunnen presenteren. 
De tegenbegroting, iets waar het cd a nooit de 
moeite toe heeft genomen. De tegenbegroting 
die ook laat zien dat wij de maatschappelijke 
agenda op de voet volgen en direct vertalen naar 
de Haagse beleidsagenda.

VOORBIJ DE HOUDBAARHEIDSDATUM
Ook de inhoudelijke boodschap van de PvdA liet 
in deze campagne te wensen over. Ten eerste zou 
je kunnen stellen dat de kern van ons verhaal 
voor de kiezer al vier jaar oud was en voorbij zijn 
houdbaarheidsdatum. Vier j aar geleden konden 
wij aan de kiezer melden dat er grote resutaten 
waren geboekt op het terrein van economie &■ 
werkgelegenheid èn de sanering van de over
heidsfinanciën. De hoge structurele werkloos
heid lag nog vers in het geheugen van de kiezer 
en de resultaten werden dus herkend en erkend. 
Tevens konden we toen nog enig geduld vragen 
van de kiezer voor de noodzakelijke kwaliteits
verbetering in de collectieve sector. We beloof
den een actieve aanpak met meer handen aan het 
bed en blauw op straat. Beloften die ook zijn na
gekomen maar nog niet de verlangde kwaliteits- 

42 verbetering meebrachten. Nu, vierj aar later, zijn
we feitelijk met dezelfde boodschap opnieuw 
naar de kiezer gegaan. En toen bleek het geduld 
van velen op. Het vertrouwen dat de partijen die 
het acht of zelfs twaalf j aar hadden kunnen laten 
zien, het alsnog zouden waarmaken was weg. Er 
waren niet genoeg nieuwe prestaties om die ge
loofwaardigheid te schragen. Paars n  werd voor 
een belangrijk deel verkocht met de prestaties 
van Paars 1. Maar juist omdat economisch gezien 
de bomen tot in de hemel reikten, steeg het on

begrip voor de almaar voortdurende problemen 
bij politie en in ziekenhuizen tot grote hoogten. 
En het geduld raakte op.

Maar waarom werd nu juist de PvdA afgere
kend op het tekort aan kwaliteit in de zorg, het 
onderwijs en de veiligheid? Omdat juist wij de 
mensen in solidaire collectieve stelsels willen 
vasthouden. Omdat wij vanuit sociale recht
vaardigheid willen voorkomen dat er naast col
lectieve stelsels, private voorzieningen komen 
voor alleen diegenen die het kunnen betalen.
Een keuze die wij nog steeds volledig onder
schrijven. Maar solidaiteit moetje organiseren 
en daarvoor ontkom je er niet aan dat de over
heid de vrijheid van individuele burgers om ei
gen arrangementen te treffen beperkt. Een be
perking die grosso modo wordt geaccepteerd 
wanneer de kwaliteit van de geboden voorzie
ningen voldoende op peil is. En dat was hij niet, 
de afgelopenjaren.

Als de PvdA die georganiseerde solidariteit op 
peil wil houden zal zij als eerste de kwaliteit op 
orde moeten brengen. Ad Melkert realiseerde 
zich dat als geen ander. Hij maakte daar elkjaar 
op Prinsj esdag weer het belangrijkste thema van. 
Het leverde hem de geuzennnaam ‘rupsje nooit 
genoeg’ op. Maar zijn inzet was niet alleen ge
richt op grotere budgetten. Er werd ook ruimte 
gemaakt voor meer individuele keuzevrijheid 
binnen de solidaire collectieve stelsels, bijvoor
beeld met persoonsgebonden budgetten. En 
Melkert agendeerde als eerste het thema van 'de 
nieuwe overheid’. Een overheid die zichzelf weer 
veel meer ten dienste van de burger stelt. Met 
veel meer aandacht voor de kwaliteit van dienst
verlening. Met een veel scherpere sturing op 
prestaties.

We moeten het onszelf aanrekenen dat we dat 
thema niet vier j aar geleden, bij de vorming van 
Paars 11. centraal hebben gesteld. Na ‘werk, werk, 
werk’ als bindend motief ‘de kwaliteit van de 
overheid’. Het is niet gebeurd en de latere voor
stellen van Melkert zijn door het kabinet niet op
gepikt. In de campagne werd het thema helemaal 
overgenomen door de lp f . De komende jaren 
zullen we deze ambitie van Melkert alsnog ver-
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der moeten uitwerken en onderbouwen, om het 
draagvlak voor georganiseerde solidariteit te be
houden.

Ook andere thema’s waar wij veel kritiek op 
hebben gekregen van kiezers — de opvang en 
integratie van nieuwkomers in ons land èn de 
veiligheid — is naar onze opvatting de PvdA on
der leiding van Melkert al enige jaren geleden 
een scherpere koers gaan varen. Maar ook hier 
laat en op onderdelen té laat. De sociale en eco
nomische problemen van veel nieuwkomers 
hebben te lang onvoldoende aandacht gehad. Pas 
toen de structurele werkloosheid effectief was 
aangepakt, kwam er een aanpak gericht op de bij
zonder hoge werkloosheid onder allochtone 
groepen. Pas de afgelopen jaren is een integratie
beleid gestart gericht op ‘oudkomers’, immigran
ten die al tientallen jaren in Nederland zijn. Er is 
een onderklasse ontstaan in Nederland, waaron
der vele rechteloze illegalen, van honderddui
zenden die de Nederlandse taal niet of nauwe
lijks beheersen. De problematiek van illegalen 
hoopt zich op in oude stadswijken en de over
heid heeft er nog altijd geen antwoord op. We 
hebben deze wijken met de problemen opgeza
deld. Stadsvernieuwing nieuwe stijl, altijd een 
prioriteit van sociaal-democraten, is wel degelijk 
effectief maar gaat buitengewoon traag en is zeer 
kostbaar. Prachtige voorbeeldprojecten zijn er, 
maar zij vormen slechts druppels op gloeiende 
platen.

De PvdA heeft de verantwoordelijkheid geno
men voor een nieuwe asielwet, die duidelijk het 
kenmerk ‘streng en rechtvaardig’ draagt. De ef
fecten van deze wet zijn inmiddels duidelijk 
merkbaar voor de IND (Immigratie- en Naturali
satiedienst), maar helaas nog niet voor de kiezers 
in de steden. De retoriek van cda en vvd dat de 
wetgeving nog veel strenger moet, betekent de 
facto hetzelfde als wat Fortuyn bepleitte, grenzen 
helemaal dicht. Het is duidelijk dat dat voor de 
PvdA geen optie is. De beperkte instroom die nu 
is bereikt moet ons in staat stellen de opvang en 
de integratie veel sneller en effectiever te laten 
lopen. En de effectiviteit van de nieuwe wet 
maakt een generaal pardon wat ons betreft be

spreekbaar. Tenslotte zullen we ons nu ook echt 
moeten uitspreken over lastige thema’s als ge
zinshereniging en migratie. Overigens loopt de 
PvdA in onze ogen op deze thema’s mijlenver 
voor op Groenlinks die nog altijd de ontken- 
ningsfase niet voorbij is en alle maatregelen van 
de afgelopen jaren met een zekere morele supe
rioriteit heeft verworpen.

Er zijn ook voorbeelden te over waar wij er 
nog steeds niet in geslaagd zijn de aansluiting te 
vinden bij de maatschappelijke werkelijkheid en

Tegenover miskende 
kiezers stonden 
miskende politici

bij gevoelens van kiezers. We noemen er twee.
De eerste is de discussie over gemeentelijke her
indeling. De PvdA heeft zich doen kennen als de 
grote drijvende kracht achter het vergroten van 
de schaal van gemeenten. Daarvoor zijn vele za
kelijke argumenten zoals de noodzaak tot 
samenwerking, een eerlijke verdeling van lasten 
en lusten en de kwaliteit van het gemeentelijke 
apparaat. Waar wij echter consequent overheen 
stappen, is de weerstand onder burgers tegen 
deze herindelingen. Mensen die zich daar tegen 
verzetten vrezen slechts een hogere onroerende 
zaakbelasting, zo is een vaak gehoorde redene
ring in onze partij. Maar kan het ook zijn dat 
burgers er oprecht aan hechten het bestuur dicht 
bij zich te hebben? Is het verwerpelijk dat men
sen pleiten voor een eigen identiteit van hun lo- 43
kale gemeenschap en dat zij die verbinden aan 
de wens voor een eigen bestuur? De problemen 
van intergemeentelijke samenwerking zijn reëel 
maar er zijn andere oplossingen denkbaar. Een 
terugkerend strijdpunt is de bijdrage aan stede
lijke voorzieningen. Een relatief eenvoudige op
lossing kan zijn een gezamenlijk grondbedrijf 
waarin stad en omliggende dorpen voor geza
menlijke rekening en risico lokaties voor wo
ningbouw en bedrijven ontwikkelen. Langs dit
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soort lijnen kunnen oplossingen worden ge
zocht zonder dat op botte regenteske wijze voor
bij wordt gegaan aan de enorme weerstand bij 
kiezers.

Een tweede voorbeeld is de problematiek van 
Antilliaanse jongeren. Gegeven het Statuut van 
het Koninkrijk staat het de Antilliaanse bevol
king vrij te emigreren naar Nederland. Veel jon
geren, vooral de kansarmen, doen dat ook en her
groeperen in toch al zwakke wijken in Neder
landse steden. Deze jongeren, die op de Antillen 
al kansarm waren, zijn in Nederland kansloos. 
Geen opleiding, slecht Nederlands. Binnen de 
kortst mogelijke tijd zijn zij verzonken in de 
drugshandel. De relatie met de stroom aan bol
letjesslikkers is evident. De problemen die in
middels tientallen steden in ons land hebben 
met deze groep zijn enorm. Redelijke wijken 
worden in korte tijd volstrekt onleefbaar. Het is 
ons nog niet gelukt in de PvdA de discussie hier
over los te krijgen. Waarom is het Statuut onaan
tastbaar en de problemen in onze steden daaraan 
ondergeschikt? Het zijn slechts voorbeelden.

DE WEG TERUG
Om grote groepen kiezers weer ontvankelijk te 
krijgen voor onze politieke boodschap moet er 
veel gebeuren. Een discussie over de bestuurscul
tuur in en om de partij, de politieke stijl en een

aantal inhoudelijke thema’s kan niet langer wor
den uitgesteld. Om dit debat goed te kunnen voe
ren moeten wel een aantal machtsblokkades in 
de partij verdwijnen. Het buiten de macht staan, 
terugverwezen naar de oppositie, vergroot de 
noodzaak en maakt ruimte vrij voor een derge
lijk debat. Twee dingen zijn de komende maan
den belangrijk. Gegeven het succes van sommige 
wethouders in de steden, zullen zij de ruimte 
moeten krijgen en het initiatief moeten nemen 
om de landelijke partij de weg terug te wijzen. 
Qua bestuursstijl en inhoud is in steden als 
Nijmegen, Tilburg, Den Haag, Utrecht en andere 
het roer al eerder omgegaan. Ten tweede zal de 
nieuwe politieke leider moeten worden gekozen 
door alle leden van de partij en liefst ook door de 
‘vaste’ PvdA-kiezers. De drempel tussen deze 
twee groepen moet worden verlaagd, bijvoor
beeld door een heel lage startcontributie.
Deze verkiezing moet volstrekt open zijn, dus 
zonder aanbeveling van partijbestuur of open
lijke voorkeur van de fractie. Voor de verkie
zingscampagne moet voldoende tijd worden 
genomen zodat de kandidaten zich kunnen pro
fileren op de stijl en inhoudelijke koers die zij 
voorstaan. Die campagne is in onze ogen on
misbaar om een echt vernieuwingsdebat in de 
partij te voeren. Een campagne die we niet kun
nen verliezen..

44
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Na de dreun (6)

De reductie van links
J O O P  V A N  D E N  B E R G

Toen in 1980 het cda uiteindelijk tot één partij- 
organisatie was gefuseerd, werd de ironische 
suggestie geopperd dat in het Abraham Kuyper- 
huis (het partijbureau van het c d a ) een buste 
moest worden opgericht voor Jaap Burger. Had 
hij niet, door zijn uiteendrijven van de christe
lijke partijen aan de vooravond van het kabinet- 
Den Uyl in 1973, bewerkstelligd dat die partijen 
definitief de noodzaak hadden beseft van hun 
eenwording?

Er kan nu een borstbeeld naast worden ge
plaatst: voor Wim Kok. Was hij het niet die, aan 
de vooravond van de jongste Kamerverkiezin
gen, de kiezers, terecht overigens, dringend advi
seerde om op 15 mei hun verstand te gebruiken? 
Welnu, dat deden zij: door zich te wenden tot 
een stabiele oppositiepartij, het c d a . Daarmee 
werd een emotionele 'staatsgreep’ via de stembus 
door de Lijst Pim Formyn effectief voorkomen; 
tegelijk hervond het cd a zijn centrale strategi
sche positie in het Nederlandse politieke bestel. 
De aanslag op de ‘gevestigde politieke partijen’, 
als het er een was, liep uiteindelijk uit op een 
mislukking, hoe succesrijk op zichzelf de entree 
van de Hollandse variant van Berlusconi ook was. 
Want dat blijft de opmerkelijkste ontwikkeling: 
Nederland heeft intussen met andere Europese 
staten gemeen dat één charismatische persoon
lijkheid zonder partij kans ziet het hele spectrum 
van partijen onder drukte zetten. Zijn voortij-
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dige dood en het schrandere vermaan van de pre
mier nuchter te blijven hebben zijn volledige 
doorbraak voorkomen. Dat de Partij van de Ar
beid daar niet van profiteerde lag in de rede: 
welke reden had de ontevreden kiezer om alsnog 
daarop te stemmen? Dus kwam de winst terecht 
bij de grootste anti-paarse partij, tevens de partij 
waarmee de kiezer geen onevenredig politiek 
risico liep.

Zeker, ten dele waren dit verkiezingen met 
sterk centrifugale trekken en versterking van ra
dicaal linkse (s p ) en rechtse (lp f ) groepen. Zeker, 
ten dele was deze verkiezing een revolte tegen de 
gevestigde politiek. Niemand weet bovendien 
wat er gebeurd zou zijn als Pim Formyn op 
15 mei nog in leven was geweest. Hoe dan ook, in 
zijn succes kwamen persoonlijk charisma en bij 
velen geleidelijk opgekropte ontevredenheid 
over politiek en overheid ineens samen, zoals 
het eerder noch het Algemeen Ouderenverbond, 
laat staan de Centrum Democraten, was gelukt. 
Daar ontbrak immers elk charisma.

Maar, een revolutie per stembus en dus een 
diepe behoefte aan ‘totale vernieuwing’ van de 
politiek is het allemaal evenmin. Het is de hu
meurigheid van een overwegend welvarend volk 
dat zich nog maar zeer ten dele stoort aan levens
beschouwelijke loyaliteit of aan klasse-oriënta- 
tie. Bij de oudere kiezers zijn die nog aanwezig, 
maar zij sterven langzaam en letterlijk uit. Het is 
de humeurigheid van een volk dat veel te verlie
zen heeft en dus snel en makkelijk ‘de matras 
omdraait’. Het is tenslotte de humeurigheid van 
een volk dat op het lokale erf al lang heeft ont
dekt dat men voor het bestuur niet uitsluitend is 
aangewezen op traditionele partijen.
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Een revolte, geen revolutie. Van een funda
mentele doorbreking van politieke machtsver
houdingen of vernieuwing van politieke aspira
ties is immers geen sprake. Het meest para
doxale aan het optreden van de Lijst Pim Fortuyn 
was zijn vertrouwen in de nationale staatsorga
nen als probleemoplosser (desnoods met opzeg
ging van internationale verdragen en effectief 
decentraal bestuur) en zijn geloof in de ‘maak
baarheid’ van de samenleving. Fortuyn hield er 
een beeld van staat en politiek op na dat opval
lend weinig afweek van wat hij er als voormalig 
linkse socioloog in de jaren zeventig van dacht. 
Hij en zijn beweging waren dus hard op weg 
naar hun mislukking in de politiek. Dat hij niet
temin zo’n groot succes had, zegt iets over de nog 
steeds buitengewoon hoge, zo niet overspannen 
verwachtingen van de overheid onder de Neder
landse bevolking.

Is het tenslotte niet zowel opvallend als leer
zaam dat veel kiezers, door de premier tot nuch
terheid uitgenodigd, kiezen voor de partij die 
vanouds de belichaming is van de Nederlandse 
consensusdemocratie en tevens de belangrijkste 
pleitbezorgster van gespreide verantwoordelijk
heid tussen staat en samenleving? Ook dat duidt 
niet direct op de behoefte aan revolutionaire ver
andering; wel op een revolte van niet erg scherp 
en vooral niet eenduidig gedefinieerd ongenoe
gen. Dat maakt het ook moeilijk die revolte pro
ductief te maken. Misschien moeten wij de ana
lyse van deze Tweede-Kamerverkiezingen dan 
ook niet zozeer baseren op ‘het gedachtegoed 
van Pim’ (dat is er namelijk niet, in elk geval niet 
in enige samenhang die richting zou kunnen ge- 

46 ven; veel instantrhetorics dus), maar ons richten 
op meer duurzame ervaring met defecten in ons 
politiek bestel. Die liggen zowel op het vlak van 
‘de methode’ als op dat van ‘de inhoud’. Wellicht 
kunnen zij ook verklaren waarom juist links zo’n 
opdonder heeft opgelopen in ons land, evenals 
trouwens in een reeks andere Europese staten 
(Italië, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwe
gen en Denemarken). Wij mogen trouwens ons 
hart vasthouden voor de Duitse Bondsdagverkie
zingen, in Europa’s belangrijkste staat.

DIFFUSE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Sinds het begin van de jaren tachtig zijn wij de 
overheid meer als probleem dan als oplosser gaan 
definiëren. Bureaucratisering, verkokering en 
politieke machteloosheid werden tot slagwoor
den van het politieke discours. Er kwam nog bij 
dat de collectieve uitgaven ruimschoots hoger 
waren dan de economische ontwikkeling toeliet. 
Er is vervolgens grondig in die collectieve uitga
ven gesaneerd; uiteindelijk kon dat worden ver-

Het is de humeurigheid 

van een overwegend 
welvarend volk dat zich 
nog maar zeer ten dele 
stoort aan levens
beschouwelijke 
loyaliteit of aan klasse- 
oriëntatie.

antwoord door een enorme en systematische 
groei van de werkgelegenheid, van de arbeidspar
ticipatie in het algemeen. Wie er echter buiten 
bleef vallen — duurzaam bijstandsgerechtigde of 
arbeidsongeschikte burger — was op gemeente
lijk armoedebeleid aangewezen. Van werkelijk 
delen in de welvaartsgroei was geen sprake.

De overheid plaatste zichzelf voorts 'op af
stand’. Dat was althans de doctrine. Grote opera
ties moesten de positie van de overheid herzien: 
verzelfstandiging van uitvoerende diensten ging 
samen met privatisering van publieke voorzie
ningen, reorganisatie en verkleining van de bu
reaucratie, decentralisatie van beleid en enkele 
pogingen tot deregulering. Overheidsactivitei
ten en — diensten dienden, bijvoorbeeld via 
agentschappen, bedrijfsmatiger te worden geor
ganiseerd. Een aantal van deze reorganisaties is 
onmiskenbaar geslaagd en zij waren waarschijn-
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lijk ook onvermijdelijk. Als geheel hebben zij de 
publieke zaken er echter niet overzichtelijker op 
gemaakt, daargelaten dat het er op veel plekken 
weinig oordeelkundig aan toe is gegaan (het ver
haal van spoorwegen en openbaar bus- en taxi
vervoer is daarvan slechts een treurigstemmend 
voorbeeld). Het hoofdprobleem is echter dat de 
verantwoordelijkheden in het publieke domein 
buitengewoon diffuus zijn geworden.

Als er iets grondig mis is in de democratie, zo
als wij die vandaag kennen, dan is het dat nie
mand meer weet (en soms: wil weten) wie waar
voor verantwoordelijk is. Dat is een probleem 
voor burgers die vaak niet meer weten waar zij 
met hun rechtsaanspraken en hun klachten 
naartoe moeten. Het is een probleem voor lokale 
en nationale volksvertegenwoordigers die niet 
meer weten wie of wat zij effectief onder con
trole moeten houden. Het is een probleem voor 
ministers en gemeente- of provinciebestuurders 
die hun initiatief zien stranden in een oerwoud 
van effectieve tegenkrachten en maar moeten 
hopen dat hun goedwillende ambtelijke advi
seurs en controleurs hen niet de verkeerde weg 
op hebben gestuurd. Als ‘de overheid’ twintig 
jaar geleden al een probleem was, dan is zij het 
nu — dankzij haar institutionele verbrokkeling 
— waarschijnlijk meer dan ooit.

De remedie daarvoor ligt zeker niet in onge
richt herstel van ‘het politieke primaat’. Deze re
medie heeft recentelijk haar formulering gevon
den in de gedachte dat de regering de ‘systeem- 
verantwoordelijkheid’ zou dragen. In feite is dat 
niet veel meer dan een bestuurskundige fictie, 
met behulp waarvan regering en parlement zich 
proberen te troosten met de gedachte dat zij nog 
de leiding zouden hebben. Zo kun je ministers 
verantwoordelijk blijven houden voor alles wat 
er misgaat, hoewel zij dikwijls (dankzij wetge
ving) van hun bevoegdheden om op te treden 
zijn beroofd. Leuk om een kabinet of minister in 
de Kamer mee in het ongerede te brengen, maar 
het verwijt komt als een boemerang terug bij de 
parlementaire medewetgevers die aan privatise
ring en verzelfstandiging bewust hebben meege
werkt.

Wij leven in een maatschappij waarin sprei
ding van verantwoordelijkheid niet alleen wen
selijk is, maar ook onvermijdelijk. De com
plexiteit van maatschappelijke vraagstukken is 
te groot om aan 150 kamerleden en 13 ministers 
(en enige staatssecretarissen) over te laten. Juist 
nu komt het erop aan — dat is ons grootste me
thodische probleem — bevoegdheden en verant
woordelijkheden zo doordacht te spreiden en toe 
te wijzen dat er voor bestuurders en bestuurden 
in redelijkheid mee valt te werken. Dat het pro
ces van verantwoording afleggen zozeer wordt 
meegespreid, dat van fouten — soms zelfs cata
strofes — kan worden geleerd.

Minstens zo belangrijk is dat bestuurders en 
volksvertegenwoordigers de bevolking wat 
openhartiger en eerlijker meedelen wat politieke 
besluitvorming wel en niet vermag te bewerk
stelligen. Openhartiger meedelen dat wetgeven 
weer eerder ‘codificeren’ is geworden dan ‘modi
ficeren’, de wereld veranderen; dat regeren meer 
de zorg behelst voor het faire en zorgvuldige ver
loop van het proces van waardenverdeling dan 
het zelf bepalen en uitvoeren van de waardenver
deling. Politiek dient bescheidener te worden; 
daar wordt zij overigens niet minder belangrijk 
van.

HET OPEN HUIS NEDERLAND
Bij verkiezingen kunnen veel kwesties een rol 
spelen, maar het is altij d raadzaam de ontwikke
ling van de economie in de gaten te houden.
Voor een ‘zittende’ coalitie is economische stag
natie bijna altijd zoal niet fataal, dan toch schade
lijk. Dat is erg vervelend voor zulk een coalitie, 47
doodeenvoudig omdat zij de economie niet 
(meer) naar haar hand kan zetten. Vanaf begin 
2001 stagneert de economische ontwikkeling in 
de westerse wereld en na 11 september kreeg zij 
zelfs even een echte dip. Daar kunnen wij in 
Nederland weinig aan doen, al liet Paars de infla
tie wel wat erg laconiek oplopen. De eigen bewe
gingsvrijheid in de sociaal-economische politiek 
is aanzienlijk verder verkleind door de introduc
tie van de euro; die beperkt ook de vrijheid van
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eigen begrotingspolitiek. Daar staat voor de ini
tiatiefrijke onderneming — cruciaal voor onze 
welvaart — veel expansiemogelijkheid tegeno
ver. Op het niveau van veel burgers brengt dit 
soort van europeanisering ook veel gevoel van 
onzekerheid. Dat, gevoegd bij de stagnatie van 
het laatste anderhalf jaar, heeft de vrees voor wel- 
vaartsverlies (kijk naar het sterk gedaalde consu
mentenvertrouwen) onmiskenbaar vergroot. 
Evenals in 19 94 voelde de kiezer zich dit jaar so
wieso nogal onprettig bij de welvaartsontwikke
ling; dat is doorgaans geen gunstig voorteken 
voor een zittende politieke coalitie.

Daar komt een fundamenteler gevoel van on
zekerheid en onveiligheid in deze maatschappij 
bij. De criminaliteit en de gebrekkige bestrijding 
ervan verontrusten burgers zeer. De samenle
ving is bovendien aanzienlijk agressiever en ‘op- 
gefokter’ geworden. Nederland is een open huis, 
maar dat is het ook voor georganiseerde crimina
liteit en de bijbehorende moord en doodslag. Een 
geavanceerde maatschappij als de onze blijkt 
voorts erg gevoelig voor allerlei vormen van 
internationale terreur. De 'elfde september’ heeft 
daardoor diepere sporen achtergelaten dan wij 
wel willen geloven. Dat is vooral gebeurd omdat 
aldus zichtbaar en voelbaar werd dat ‘de wereld’ 
ons land aan alle kanten is binnengedrongen, 
met niet goed te voorziene risico’s en met een or
ganisatie van de openbare orde die daar niet op is 
berekend. Wij willen daarom niet zo erg meer 
geloven in de zegeningen van de multiculturele 
samenleving. De meesten onder ons weten van 
die culturen — die van de islam bijvoorbeeld — 
weinig of niets. Nu beseffen wij geschrokken dat 

48 wij de onvermijdelijke problemen die zij met
zich meebrengen niet langer meer met benign ne- 
glect kunnen negeren; de zwaarte van die proble
men niet langer meer eenzijdig kunnen neerleg
gen bij de ‘eigen’ groepen in de samenleving die 
de welvaartsgroei toch al aan zich voorbij zien 
gaan. Het is kenmerkend dat in gemeenten waar 
de problemen eerder dreigen dan aanwezig zijn 
de meeste steun is gegeven aan Fortuyn.

Politiek links staat voor aanvaarding van 
mondialisering van welvaartsontwikkeling en

voor kosmopolitische aanvaarding van de multi
culturele samenleving. Dat is mooi en het is zelfs 
terecht. Minder terecht is het om de ogen te slui
ten voor de schadelijke consequenties ervan: ver
waarloosde stadswijken, zwarte scholen die het 
hoofd niet meer boven water houden, criminele 
bendes van ontwortelde Marokkaanse en Antilli
aanse jongens. Het zijn burgers die vanouds met 
links sympathiseerden, die zich daardoor het 
meest bedreigd weten. Daartegen helpt geen 
kleineren van het probleem, noch overigens

In twaalf jaar mee
regeren is de PvdA veel 
van haar interne 
openheid, debatcultuur 
en interne democratie 
kwijtgeraakt.

het sluiten van de grenzen. Dit laatste kan niet 
eens.

Juist links zal veel meer oog moeten tonen 
voor de vraagstukken van de openbare orde, al 
was het maar omdat het ontbreken daarvan de 
sociaal en economisch zwak staande burgers on
evenredig treft en bedreigt. Juist links zal veel 
meer energie moeten steken in de geleidelijke 
en geduldige integratie van de ongeveer ander
half miljoen immigranten in deze samenleving; 
door hen te leren kennen, hun perspectief te bie
den en door eisen aan hen te stellen. Door duide
lijk te maken dat wie welbewust naar een 
westerse samenleving emigreert de basis
waarden en basisregels heeft te aanvaarden.

Intussen weten wij dat allemaal wel, maar wij 
zijn er nog steeds veel te halfhartig in uit vrees te 
worden beschuldigd van discriminatie. Die half
hartigheid nodigt echter uit tot slogans dat ons 
land vol is. Maar, de wegen zijn vol omdat ons 
openbaar vervoer defect is. De steden zijn vol 
omdat er niet voldoende huizen worden ge-
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bouwd, omdat wij te nonchalant zijn in de orde
ning van de beperkte ruimte en de investeringen 
in de fysieke infrastructuur slecht zijn georgani
seerd. Ziekenhuizen zijn ‘vol’ omdat wij te lang 
op zorg hebben bezuinigd en omdat verpleeg
huizen vol zijn. Als wij de wereld in ons open 
huis willen binnenlaten, zullen wij ons daarop 
beter moeten instellen.

TOEKOMST VAN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE
Blijkbaar is het succes van de Partij van de Arbeid 
niet gediend met het vermij den van heldere en 
authentiek linkse standpunten. Als zij door iets 
wordt bedreigd dan is het door een onuitstaan
bare vaagheid en technocratie in optreden, in en 
buiten het parlement, en door de behoefte alles 
en iedereen in eigen kring onder controle te wil
len houden. In twaalf j aar meeregeren is de 
partij veel van haar interne openheid en debat
cultuur — en passant haar interne democratie 
— kwijtgeraakt. De regionale variëteit in inven
tiviteit en competentie heeft eveneens sterk te 
lijden gehad, evenals de organisatie en recrute- 
ring van partijkader. In breder verband maakt 
politiek links — verdeeld over vier partijen — 
een rijkelijk versnipperde en weinig overtui
gende indruk.

Wat althans mij is blijven verbijsteren is dat 
de Partij van de Arbeid voorafgaand aan de vijf
tiende mei op geen enkel ogenblik de keuze 
heeft gemaakt met wie zij samen wilde regeren, 
hoewel zij daar tot een halij aar vóór de verkiezin
gen voor in de positie verkeerde. Toen immers 
was zij het die over de centrale strategische posi
tie in de Nederlandse politiek beschikte, zoals

KVP en cd A eertijds. Zij deed echter precies het
zelfde als wat zij vanaf 19 6 6 tot 19 94 eerst KVP en 
toen cda  verweet; zij weigerde de keuze te ma
ken. Vervolgens deden anderen dat: Fortuyn 
eerst en de vvd later. Zij kozen tegen de PvdA.
Ten slotte deden de kiezers insgelijks, tegelijker
tijd ookhet strategisch machteloos geworden 
Groenlinks (met dank aan de sociaal-democra- 
tie...) meesleurend.

Misschien wordt de terugkeer na twaalf jaar 
in de parlementaire oppositie — na zwaar en 
structureel invloedsverlies in het gemeentebe
stuur — alsnog een Messing in disguise. Dan moet 
de partij echter het moedige voorbeeld volgen 
van de Commissie-Gardeniers in het cda die 
haar partij in 19 94 rigoureus op de pijnbank 
heeft durven leggen. Die heeft het cd a weer een 
programma helpen bezorgen, een vernieuwde 
recrutering in alle politieke geledingen en net op 
tijd een nieuw en geloofwaardig leiderschap. De 
Partij van de Arbeid zal iets dergelijks moeten 
doen met behulp van oude en nieuwe (wel en 
niet gekozen) parlementariërs, lokale bestuur
ders, maatschappelijk actieve mensen en oude 
en jonge intellectuelen. Die groep kan maarbe- 
ter rustig de tij d lcrij gen en nemen.

In de tussentijd kan het bestuur eindelijk be
ginnen de organisatie van de partij vanuit haar 
ruïnes te herstellen en kan de Kamerfractie doen 
wat haar hand te doen vindt. Zolang — en het 
kan even duren - moet Jeltje maar een tijdje voor 
ons zorgen. Zij is immers zo ongeveer de enige 
geruststelling in alle treurige nieuws voor en na 
15 mei.

49
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Was de afstraffing van de 
PvdA terecht?
M A R I J K E  L I N T H O R S T

De uitslag van de verkiezingen vormt de voorlo
pige apotheose van een reeks verbijsterende ge
beurtenissen: de opmars van de Lijst Pim For- 
tuyn — waar de‘gevestigde partijen’ allesbehalve 
goed op wisten te reageren — , de moord op For- 
tuyn en de ontreddering die zijn dood teweeg 
bracht — waar de partijen al helemaal geen raad 
mee wisten — , aanklachten en persoonlijke be
dreigingen jegens politici en journalisten. Wie 
deze gebeurtenissen een jaar geleden had voor
speld zou voor gek zijn verklaard. Toch waren er 
wel degelijk aanwijzingen voor een sluimerende 
onvrede. Daarmee is niet gezegd dat alle aantij
gingen die nu gedaan worden terecht zijn: wat 
Ad Melkert heeft moeten doorstaan is unfair en 
heeft hij niet verdiend, maar of dat ook geldt 
voor de afstraffing die wij als PvdA gekregen heb
ben is nog maar de vraag.

Er zijn, ook binnen de PvdA, mensen die het 
succes van de Lijst Pim Fortuyn (l p f ) uitsluitend 
of vooral toe willen schrijven aan de 'ressenti
menten’ en ‘onderbuikgevoelens’ waar deze par- 

5 o tij aan zou appelleren. Met een dergelijke reactie 
worden de meer dan 1,6 miljoen kiezers die op 
de lpf hebben gestemd feitelijk afgedaan als ra
cistisch. Dat lijkt mij geen juiste inschatting. Het 
is heel goed mogelijk dat er in de partij en fractie 
van de lpf dubieuze figuren zitten. Maar er zit
ten ook personen tussen die op mij een integere

Over de auteur Marijke Linthorst is redacteur s&D en 
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groep Sociale Infrastructuur in Rotterdam.

indruk maken. In plaats van die partij en fractie 
neer te zetten als een ‘abjecte club’, waar wij ver
der niets mee te maken willen hebben, kunnen 
we ze beter een eerlijke kans geven om te laten 
zien wat ze waard zijn.

Het is ook niet verstandig om een zo grote 
groep kiezers af te schrijven. De kiezers hebben 
niet alleen vóór Fortuyn gestemd, ze hebben ook 
tegen paars en de PvdA gestemd. Als we de rede
nen daarvoor niet goed analyseren zullen we ook 
nooit in staat zijn om tot wezenlijke veranderin
gen te komen. En dat is waar veel kiezers ondub
belzinnig om gevraagd hebben. We zullen als 
PvdA de ontevredenheid van kiezers serieus 
moeten nemen. Laten we eerlijk zijn: een deel 
van de mensen dat werd aangetrokken door For
tuyn, ging, vóór Fortuyn zich als hun spreekbuis 
opwierp, helemaal niet (meer) stemmen. Als we 
hun onvrede nu niet serieus nemen zijn wij het 
zélf die hen in de armen van rechts drijven, of 
terug in de politieke apathie.

De grote verdienste van Fortuyn is geweest 
dat hij mensen het gevoel heeft gegeven dat poli
tiek ertoe doet. Als we die winst willen vasthou
den moeten we onszelf drie vragen stellen:
> Wat maakte Fortuyn zo aantrekkelijk?
> Waar heeft paars (en wij als PvdA zelf) steken

laten vallen?
> Welke lessen kunnen we daaruit trekken?

De aantrekkingskracht van Fortuyn lag naar 
mijn mening in zijn directe benadering. Hij 
schrok er niet voor terug om in cruciale kwesties
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de vinger op de zere plek te leggen, heldere 
standpunten in te nemen (wat je van die stand
punten ook kunt vinden) en vervolgens ook te 
staan voor zijn opvattingen, ongeacht de conse
quenties. Dat laatste werd ook door mensen die 
geen aanhanger van hem waren, buitengewoon 
verfrissend gevonden. Een goed voorbeeld is de 
manier waarop Fortuyn met het beruchte Volks- 
krant-interview omging. Welke reacties het 
interview ook opriep, Fortuyn verschool zich 
niet achter de interviewers, maar nam zijn ver
antwoordelijkheid.

We zullen nooit weten of Fortuyn die direct
heid ook bij deelname aan de regering had weten 
te handhaven. Maar wat we in ieder geval kun
nen vaststellen is dat de door Fortuyn ten toon 
gespreide authenticiteit de afgelopen jaren bij de 
‘gevestigde partijen’ vaak ver te zoeken is ge
weest. Kiezers waarderen authenticiteit niet al
leen, ze hebben dat ook nodig om zich vertegen
woordigd te voelen. Zij willen het gevoel hebben 
dat politici snappen wat hen bezig houdt en voor 
hun belangen opkomen. Fortuyn gaf hen dat ge
voel. Hoe belangrijk dat voor heel veel, verschil
lende, mensen was bleek uit de ontreddering die 
zijn dood veroorzaakte. Mensen waren niet al
leen geschokt door het feit dat er een moord was 
gepleegd, velen zagen, met de dood van Fortuyn, 
hun hoop vervliegen. Op wat die hoop mijns in
ziens inhield kom ik later terug.

Wat hier van belang is, is dat de gevestigde 
politieke partijen niet begrepen hebben hoezeer 
Fortuyn deze hoop belichaamde. De opkomst en 
de dood van Pim Fortuyn èn de verkiezingsuit
slag tonen onverbiddellijk aan dat de gevestigde 
politieke partijen en de mensen die zij geacht 
worden te vertegenwoordigen behoorlijk van el
kaar vervreemd zijn.

DE PVDA WERD PAARS
Het is natuurlijk onzin om te beweren dat paars 
niets dan puinhopen heeft achtergelaten. Toch 
bleek het ook voor de PvdA moeilijk om in de 
laatste weken van de verkiezingscampagne, vóór 
de dood van Fortuyn, in het offensief te gaan te

gen deze beeldvorming. Er was eerder sprake van 
paniekvoetbal dan van het (zelfjbewust afleggen 
van rekening en verantwoording. Waar ligt dat 
nu aan?

Een belangrijke oorzaak lijkt mij te liggen in 
het feit dat haalbaarheid in de afgelopen periode 
veel meer gewicht in de schaal heeft gelegd dan 
de eigen overtuiging. Daarmee wil ik niet zeggen 
dat erin een coalitie geen compromissen geslo
ten hoeven te worden, maar wèl dat die compro
missen onder paars door de PvdA te vaak ‘ver
kocht’ zijn als overwinningen. Het is waar dat er 
delaatstej aren méér geld naar onderwij s is ge
gaan, maar dat was nauwelijks toereikend om de 
bezuinigingen van de jaren daarvóór te compen
seren. Ik herinner mij nog goed hoe Tineke Nete
lenbos als staatssecretaris van Onderwijs de aan
passing van de ‘Londo-norm’ (het geld dat wordt 
uitgekeerd voor onder meer de schoonmaak van 
schoolgebouwen) verdedigde. Het zal voor haar 
ongetwijfeld niet eenvoudig zijn geweest om het 
terugbrengen van de vergoeding van het feite
lijke aantal m2 naar een genormeerd aantal m2 
(in feite gewoon een bezuiniging) in te kleden 
als een verbetering voor het onderwijs, maar het 
gebeurde wel. Ik denk dat we daar gewoon mee 
op moeten houden. Het is geen schande om in 
een coalitie-regering niet op alle punten je zin te 
krijgen, maar laten we dan openlijk verantwoor
den waar we hebben moeten toegeven en com
promissen niet verkopen als een overwinning. 
Daarmee verkwanselt de PvdA dat wat haar dier
baar is.

Een tweede, hiermee samenhangende, oor
zaak is dat we met name op de punten die ons na 
aan het hart liggen (onderwij s, zorg, veiligheid, 51 
de multi-culturele samenleving) niet in staat zijn 
geweest om zakelijk en feitelijk aan te geven 
welke doelstellingen we willen bereiken, wat 
daar voor nodig is, voor welke dilemma’s we 
daarbij komen te staan en op welke termijn we 
onze doelstellingen denken te realiseren. Het is 
te veel gegaan over macro-doelstellingen (6000,
8000 of 10.000 agenten erbij) in plaats van over 
de problemen die we willen oplossen. Iemand 
die mishandeld is en aangifte komt doen voelt
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zich door de overheid in de steek gelaten als de 
politie laat weten geen tijd te hebben om de aan
gifte in behandeling te nemen. Het zal hem of 
haar dan worst wezen hoeveel agenten er precies 
bij zijn gekomen.

Kortom: we hebben te weinig nagedacht over 
wat we concreet willen en hoe dat dan moet en 
we hebben te weinig duidelijk gemaakt wat onze 
eigen inbreng in het eindresultaat geweest is en 
wat we daarbij hebben moeten slikken. Dit ge
brek aan duidelijkheid leidt op den duur tot de 
gedachte dat het eigenlijk niet zoveel uitmaalct 
op wie je stemt: de PvdA is paars. Dat beeld is nog 
versterkt door de wijze waarop de PvdA met dis
sidenten is omgegaan en er zelden verantwoor
delijkheid werd genomen voor de consequenties 
van onjuiste beleidsbeslissingen. In ieder geval 
in de beeldvorming moest met name Rob van 
Gijzel wijken omdat hij het de minister van coa- 
litie-partner w d  te lastig maakte, terwijl de PvdA 
dat in verband met de ESF-affaire niet kon ge
bruiken.

Veel ernstiger is echter dat de vereenzelviging 
van de PvdA met paars, of in meer algemene zin 
met het bestuur, heeft geleid tot het ontwijken of 
zelfs ontkennen van reële knelpunten. Met name 
het denken in macro-doelstellingen in plaats van 
in concrete problemen leidt er toe dat politici 
vaak defensief reageren als burgers een probleem 
signaleren. Ze hebben een welhaast ‘automati
sche reactie’ om te wijzen op wat er allemaal wèl 
is gedaan. Daar kunnen ze gelijk in hebben, maar 
het is geen antwoord op de vraag die hen gesteld 
wordt. De vraag is of zij willen erkennen dat er 
dingen mis zijn. Daar hoort een eenduidig ant- 

5 2 woord op gegeven te kunnen worden. Een ant
woord dat die vraag ontwijkt en alleen beschrijft 
welke dingen er wel zijn gedaan wekt de schijn 
dat het probleem (en daarmee de mensen die het 
probleem signaleren) niet serieus wordt geno
men. Burgers verwachten echt niet dat alle pro
blemen binnen vier jaar zijn opgelost, ze willen 
erkenning van de problemen en een realistische 
aanpak. Met name op dit punt heeft paars, en dus 
ook de PvdA, steken laten vallen. Laat ik een paar 
voorbeelden aanhalen uit de praktijk.

DE PRAKTIJK VAN ROTTERDAM
De afgelopen twee jaar heb ik, samen met zes an
dere ‘buitenstaanders’, op verzoek van het ge
meentebestuur in Rotterdam onderzocht hoe het 
sociale beleid in Rotterdam in de praktijk uit
pakt. Het resultaat van dat onderzoek (Eindrap
port van de Taakgroep Sociale Infrastructuur: So
ciaal beleid en sociaal belijdend. Waar gaat het goed 
en waar gaat het fout? Rotterdam, maart 2002) 
stemt niet vrolijk. Ondanks de ongelooflijke in
zet die er door veel mensen wordt geleverd doen 
zich situaties voor die gewoon niet kunnen. Zo
als in één van de achterstandswijken, die de ko
mende j aren wordt geherstructureerd; wonin
gen worden deels gerenoveerd, deels gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw. In een bepaalde 
straat zijn aan één kant alle huizen dichtgetim
merd. Deze panden worden in bezit genomen 
door dealers, junks en soms gezinnen die ner
gens anders naar toe kunnen. De verloedering is 
groot, evenals het geweld: er is een aantal schiet
incidenten geweest. Op korte termijn zal er geen 
verandering in deze situatie komen, de nieuw- 
bouwwordt nietvoor2005 verwacht. Maar te
genover de dichtgetimmerde panden staat wel 
een basisschool. Ik weet dat er in Rotterdam veel 
gebeurt aan sociaalbeleid, ik ben me er ook van 
bewust dat er ongetwij feld belangwekkende re
denen zijn waarom de sloop en nieuwbouw niet 
versneld kunnen worden, maar het neemt alle
maal niet weg dat hier sprake is van een mis
standje laat kinderen niet in een dergelijke 
situatie opgroeien.

Tweede voorbeeld. Om de druk op de asielzoe
kerscentra (azc) te verlichten zijn zogenaamde 
‘zelfzorgarrangementen’ ingesteld: asielzoekers 
kunnen met een vastgesteld budget op eigen 
kracht onderdak proberen te vinden buiten de 
azc. In de praktijk vindt een aantal van hen 
onderdak bij familie, vrienden of bekenden. 
Vooral in culturen waar het als een plicht wordt 
gezien bekenden (van bekenden) gastvrijheid te 
verlenen kan dat tot problematische situaties 
leiden. De mensen waarbij de asielzoekers aan
kloppen wonen immers zelf in woningen die
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goedkoop en van niet al te beste kwaliteit zijn.
Als een gehorige woning die voor hooguit vier 
mensen bedoeld is, door tien of meer personen 
bewoond wordt geeft dat overlast. Zeker als dat 
in een heel flatgebouw gebeurt, zoals in een flat
gebouw in een van de Rotterdamse wijken het 
geval is. De opvang van dergelijke grote aantallen 
mensen, zonder dat dit gepaard gaat met de daar
voor benodigde voorzieningen, gaat de span
kracht van een wijk eenvoudig te boven.

Derde voorbeeld. Het gebied op en rond de 
Mathenesserweg in Rotterdam is behoorlijk on
veilig. Een aantal buurtbewoners is vastbesloten 
het gebied weer leefbaar te maken. Ze willen er 
blijven wonen en zich ook inzetten om de wijk te 
verbeteren. De politie wil niet dat de bewoners 
zelf gaan patrouilleren: dat is een taak van de po
litie. Tegelijkertijd is de politie niet in staat om 
de extra politie-surveillance waar de bewoners 
om gevraagd hebben, te leveren. Is het een won
der dat deze bewoners zich in de praktijk niet 
herkennen in de PvdA-leuze ‘Samen sterk en so
ciaal’?

VIJF LESSEN
Welke lessen moet de PvdA nu trekken? De be
langrijkste les lijkt mij dat vertegenwoordigers 
van de PvdA voor de kiezers weer herkenbaar 
moeten zijn als hun vertegenwoordigers. Dat is 
niet zozeer een organisatorische kwestie of een 
kwestie van nieuwe gezichten. Dat blijkt alleen 
al uit het feit dat de ploeg nieuwelingen die in 
1994 in de Tweede Kamer aantrad er, ondanks 
hun inzet, niet in geslaagd is wezenlijke vernieu
wingen door te voeren. Veel meer denk ik dat het 
een mentaliteitskwesrie is: de PvdA moet, ook als 
zij regeringspartij is, haar volksvertegenwoordi
gers de ruimte geven zich als volksvertegen
woordiger op te stellen. En, omgekeerd, de volks
vertegenwoordigers moeten die ruimte ook ne
men. Als de vertegenwoordigende functie keer 
op keer moet wijken voor het bestuur (ic. het re
geerakkoord) ervaren mensen niet meer dat zij 
vertegenwoordigd worden en neemt de inte
resse in de politiek af. Onderdeel van deze men

taliteitsverandering is dat de PvdA haar onafhan
kelijke denkers gaat koesteren, hoe lastig dat 
voor het bestuur ook is.

Een tweede les is dat de PvdA veel zakelijker 
en feitelijker moet aangeven wat er nodig is om 
de door de partij nagestreefde doeleinden te rea
liseren. Wat betekent het als we zeggen dat kin
deren met een zo klein mogelijke achterstand 
aan het basisonderwij s moeten beginnen? Wat is 
daarvoor nodig aan voorscholen of peuterspeel
zalen: hoeveel gebouwen, hoeveel leerkrachten?
Wat kost dat en op welke termijn kunnen we dat 
realiseren? Wat vraagt dat aan voorlichting aan 
de ouders? Als ouders het af laten weten, welke 
consequenties verbinden we daar dan aan?

In het verlengde hiervan ligt de derde les: we 
zullen bereid moeten zijn onder ogen te zien dat 
sommige doelstellingen botsen en we zullen ook 
aan moeten geven waar in het geval van een bot
sing onze prioriteit ligt. Het is een groot goed dat 
in Nederland ruimte wordt gelaten aan verschil
lende opvattingen en culturen. Maar dat begrip 
mag er nooit toe leiden dat aan meisjes die in 
Nederland opgroeien het recht op onderwijs 
wordt ontzegd of dat zij tegen hun zin worden 
uitgehuwelijkt.

Te lang hebben we gedacht dat de Grondwet 
het kader zou bieden waarbinnen botsende be
langen op ‘natuurlijke wijze’ zouden worden op
gelost. Dat blijkt niet het geval. Toen Pim Fortuyn 
het waagde artikel 1 van de Grondwet ter discus
sie te stellen viel praktisch iedereen over hem 
heen. Nu is het ter discussie stellen van artikel 1 
ook nogal wat. Maar Fortuyn bracht het ter 
sprake in een bredere context. Hij constateerde 
dat er in sommige gevallen sprake is van een bot- 53 
sing van grondrechten: het recht om gevrijwaard 
te zijn van discriminatie staat soms op gespan
nen voet met het recht op vrijheid van menings
uiting. Voor Fortuyn prevaleerde, in het geval 
van een botsing, de vrijheid van meningsuiting.
Je kunt het daarmee oneens zijn, maar het is een 
aanmerkelijk genuanceerder opvatting dan het 
zondermeer willen afschaffen van artikel 1. (De 
mensen die over Fortuyn heenvielen is toch ook 
niet verweten dat zij het recht op vrijheid van
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meningsuiting zouden willen afschaffen?) Waar 
het om gaat is dat we moeten erkennen dat voor 
Nederland fundamentele waarden kunnen bot
sen. Zowel het recht om gevrijwaard te zijn van 
discriminatie als het recht op vrijheid van me
ningsuiting kunnen misbruikt worden. We zul
len na moeten denken over de vraag hoe we daar 
mee omgaan en waar we de grens trekken.

De vierde les is dat we veel beter moeten 
luisteren naar de onderliggende boodschap die 
burgers met hun ontevredenheid verwoorden.
Als de (autochtone en allochtone) middenklasse 
wegtrekt uit bepaalde wijken, dan is er méér no
dig dan de constatering dat het hier een ‘witte 
vlucht uit de kraamkamer van de multiculturele 
samenleving’ betreft. Dat is niet alleen badine
rend ten opzichte van deze mensen, het verhin
dert ook een onbevangen blik op wat er mis is in 
die wijk en wat er nodig is om de oorspronke
lijke bewoners vast te houden. Evenzo is het wei
nig effectief om ouders die kiezen voor kleine ca
tegoriale scholen voor voortgezet onderwijs in 
plaats van grote scholengemeenschappen, te ver
wijten dat zij elitair zijn. Verstandiger is het om 
na te gaan welke kritiek zij op deze scholenge
meenschappen hebben.

De vijfde les is dat de PvdA opnieuw moet de
finiëren welke rol zij voor de overheid ziet weg
gelegd. Wat mij betreft houdt dit zowel in dat de 
overheid meer richting moet geven als ook dat 
zij burgers meer aanspreekt op hun eigen ver
antwoordelijkheid. De overheid kan niet alles al
leen doen en moet dat ook niet willen. Als bur
gers van hun eigen straat een rotzooi maken 
doordat ze hun huisvuil op ieder moment neer- 

5 4 zetten, dan kan de overheid desnoods drie keer
per dag de vuilnisdienst langs sturen, maar dat 
lost het probleem niet op. Als kennis van de 
Nederlandse taal een voorwaarde is om op school 
verder te komen dan kan de overheid peuter
speelzalen en voorscholen opzetten, maar ou
ders hebben zelfde verantwoordelijkheid om 
hun kinderen daar naartoe te sturen.

Politici zullen veel scherper moeten definië
ren en onder woorden brengen wat zij van bur
gers verwachten. Dat geldt met name als de

Na de dreun M arijke Linthorst W as de afstraffing van de

samenleving, zoals in Nederland de laatste tien
tallen jaren het geval is geweest, aan sterke ver
anderingen onderhevig is. De oude, deels onge
schreven, gemeenschappelijke normen en codes 
zijn weggevallen en er zijn geen nieuwe voor in 
de plaats gekomen. Dat maakt mensen, autoch
toon en allochtoon, onzeker. Waar mensen niet 
weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij 
van elkaar kunnen verwachten groeit de neiging 
om zich op het eigen domein terug te trekken. 
Dat is voor een samenleving funest. Als iedereen 
zich alleen met zichzelf bemoeit maakt niemand 
zich meer druk over wat gemeenschappelijk is of 
zou moeten zijn. In die zin behoort een overheid, 
en in het verlengde daarvan politieke partijen, 
wel degelijk richting te geven. Individualisme en 
zelfontplooing alleen, hoe belangrijk op zichzelf 
ook, blijken uiteindelijk een onvoldoende basis 
om een samenleving op te baseren.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen niet alleen 
best solidair willen zijn, maar daar ook zelfbe
lang bij hebben. Burgers zijn niet in een catego
rie te vangen. Ze zijn (tegelijkertijd, of op ver
schillende momenten van hun leven) automobi
listen die niet in de file willen staan, mensen die 
in hun vrije tijd gaan fietsen, ouders die voor 
hun kinderen goed onderwijs willen, ouderen 
die hun laatste dagen niet in een anoniem ver
pleegtehuis willen slijten (of kinderen van oude
ren die dat hun ouders niet willen aandoen), en 
werkenden die het liefst zo min mogelijk be
lasting betalen. En dan hebben we nog lang niet 
alle categorieën gehad. Het is met name aan de 
PvdA om de collectieve waarde van deze behoef
ten te vertalen in welbegrepen eigenbelang. Op 
dit punt valt nog een wereld te winnen.

HOE NU VERDER?
De PvdA moet weer trots gaan uitstralen op wat 
zij bereiken wil. We hebben de laatste jaren 
tezeer meegedreven op modieuze golven en 
onze eigen ‘kroonjuwelen’ te weinig gekoesterd. 
Kroonjuwelen van de PvdA zijn wat mij betreft 
het onderwijs, de zorg, de openbare ruimte en de 
manier waarop wij met elkaar willen omgaan.
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Het zijn thema’s die het verdienen in de komen
de periode nader te worden uitgewerkt. En dan 
niet in de zin van: er moet zoveel extra naar 
onderwij s, maar: wat is er nodig voor goed on- 
derwijs, aan materiaal, gekwalificeerde leer
krachten, voldoende ondersteuning, redelijke 
salariëring, gehouwen, maatvoering en adequate 
bureaucratie? Wat gaat dat kosten, op welke ter
mijn kunnen we dat realiseren? Wat vraagt dat 
van burgers zelf?

Van essentiëel belang daarbij is de manier 
waarop die thema’s worden uitgewerkt. Vlak vóór 
de verkiezingen lanceerde Melkert het voorstel 
om als PvdA een contract met Nederland af te 
sluiten. Dat lijkt mij een uitstekende gedachte. 
Alleen zal dat een contract moeten zijn dat niet 
met Nederland maar met de burgers wordt afge
sloten en in onderling overleg wordt vastgesteld: 
wat mogen de burgers van de PvdA verwachten 
en wat verwacht de PvdA van de burgers? Hoe be
langrijk meer geld voor onderwij s, zorg of veilig
heid ook is, een contract impliceert per definitie 
een afspraak tussen partijen: als wij A doen, dan 
verwachten wij van jullie B.

Een contract op bijvoorbeeld het terrein van 
veiligheid zou dan ook over meer moeten gaan 
dan 6000, 8000 of 10.ooo agenten erbij. Op het 
gebied van veiligheid heeft een aantal hoofdcom
missarissen al eens ondubbelzinnig laten weten 
dat de politie niet in zijn eentje verantwoordelijk 
kan zijn voor de veiligheid, maar dat ook burgers 
een rol moeten spelen. Op dit punt is door een 
aantal Rotterdamse topambtenaren een behar- 
tenswaardige notitie opgesteld. Zij maken een 
onderscheid tussen de formele en de informele 
sociale controle. Met het laatste bedoelen zij de 
mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, het 
club- en buurthuiswerk, de langdurig werklozen 
die als toezichthouders mensen informeren en 
soms ook vermanen, maar ook de verhuurfuncti- 
onarissen bij sociale woningverhuurders en de 
medewerkers van de reinigingsdienst die moe
ten controleren of de burgers hun huisvuil cor
rect aanbieden. De Rotterdamse ambtenaren 
merken nu op dat de 'voorlieden’ van de infor
mele sociale controle alleen kunnen functione

ren als zij zich voldoende gesteund weten door 
de formele sociale controle (met name de poli
tie). Daar ontbreekt het nogal eens aan.

Een veiligheidsbeleid dat kan rekenen op 
draagvlak onder en medewerking van de burgers 
zou gestoeld moeten zijn op afspraken over wat 
politie, ‘vooruitgeschoven posten’ in het infor
mele netwerk èn burgers van elkaar kunnen en 
mogen verwachten. Wat mij betreft zouden con
ducteurs die in de trein willen optreden tegen 
jongeren die vernielingen aanrichten, er van op 
aan moeten kunnen dat de politie onmiddellijk 
ter plaatse is. Net zo goed als dat zij moeten we
ten dat de daders streng zullen worden aange
pakt. Anders laten de conducteurs dat optreden 
wel uit hun hoofd. Hetzelfde geldt voor gewone 
burgers. Wat heeft het voor zin om een dief 
achterna te rennen als de politie vervolgens geen 
tijd heeft om de aangifte zelfs maar in behande
ling te nemen? Werkers in de informele sector 
en burgers moeten, als zij hun verantwoordelijk
heid nemen, onvoorwaardelijk kunnen rekenen 
op het formele gezag. Alleen op die manier kan 
een proces in werking worden gezet waarbij bur
gers het ook weer voor elkaar opnemen. Het op
stellen van zo’n contract kost tijd en energie: er 
moeten talloze gesprekken gevoerd worden en 
er moet vooral heel veel geluisterd worden. Zodat 
we weten wat er speelt en het geschonden ver
trouwen de kans krijgt te herstellen.

Politici kunnen geen sterke, sociale samenle
ving creëren. Zo’n samenleving zal door de bur
gers zelf, autochtoon en allochtoon, gezamenlijk 
gemaakt moeten worden. Wat politici wel kun
nen doen is dat zij in dat proces weer de ver
tegenwoordigers van de burgers worden: zij 5 5
moeten weten wat er leeft en daar richting aan 
geven en voorwaarden scheppen. Op dat terrein 
hebben we onze taken de afgelopen jaren nogal 
verwaarloosd. We zijn teveel bestuurderspartij 
en te weinig vertegenwoordiger geweest. For- 
tuyn was omstreden, maar als de ontwikkelin
gen van de laatste maanden ertoe bijdragen dat 
we bereid zijn onze uitgangspunten, onze werk
wijze en onze mentaliteit te herijken, dan heeft 
hij ons een waardevolle les geleerd.

S&D 5/6 | 2 002



Ofc; S&D B E E L DE S S A Y

Democratie inbeeld
MAARTEN HAJER

Hoogleraar politicologie aan de 
Uniuersiteit uan Amsterdam en 
redacteur uan s&D

Met Fortuyn kreeg de Haagse politiek voor het 
eerst te maken met het postmodernisme. Het was 
doel versus spel, ontwerp versus kans, afstand 
versus overgave, strenge selectie versus losse 
pastiche. Fortuyn, de bricoleur, was ongrijpbaar, 
switchte schijnbaar moeiteloos tussen 
verschillende genres en bepaalde steeds zelf de 
regels van het spel: ‘Hier heb ik geen zin an.’
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Na de dreun Maarten Hajer Democratie in beeld

Ivo Opstelten loodste Rotterdam langs een moord, een stille tocht, twee 
voetbalfinales en een begrafenis. De campagne was gestaakt en Opstelten 
was op zijn best: regentesk en heldhaftig. Zijn optreden maakte van de 
stille tocht een zaak van Rotterdam, niet iets van de Lijst Fortuyn.
Zijn typering van de supporters/raddraaiers als ‘tuig van de richel’ en 
‘hufters’ riep burgerlijke normen in herinnering en scheidde de bokken 
van de schapen. Opstelten was een zegen in het labiele Nederland.
Maar zou de stad deze bestuurder ook gekozen hebben?
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‘Hij gaf mij weer hoop’. Wat 
niet kon, kon toch. Bedrijvige 
en bedreigde burgers waren 
verenigd in één beweging.
Dreef het Fortuynisme op 
dezelfde krachten die het 
Thatcherisme zo 
onbegrijpelijk groot hebben 
gemaakt? Terwijl de sociaal- 
democratie om meer aandacht 
vroeg voor de problemen van 
de mensen, gaf Fortuyn ze 

58 hoop op een eigen uitweg.
Ook voor veel allochtonen was 
het de verbeelding aan de 
macht. Maar na mij het hek 
dicht! Zelfs ten tijde van een
hoogconjunctuur illustreerde °
het Fortuynisme daarmee j
voor het eerst de g
(electorale) macht van een ï
‘sociaal-democratie van de “
uitsluiting’ naar Deens model. £

S & D  5/6  | 2 002



wm m

m

m

m
^WlÊÊÊÊÊÈÈk m

*WÊÊËÊÊÊÊIÈÊMSm 1



Na de dreun (9)

De revolutie der buiten
geslotenen
A D R I  D U I V E S T E  IJ N

De afgelopen zes maanden leefden wij in het 
tijdperk van Pim Fortuyn. We werden aan de 
grond genageld, eerst door zijn komeetachtige 
opkomst, daarna door zijn gewelddadige dood. 
Bij de verkiezingen heeft de staart van de komeet 
in het politieke landschap huisgehouden; er zijn 
verschrikkelijke klappen toegebracht aan de 
PvdA en de v v d .

Bij het duiden van dit vreemde en ontregelde 
tijdsgewricht gaat, begrijpelijkerwijs, veel aan
dacht uit naar Fortuyn. Naar zijn politieke the
ma’s, zijn stijl, en de intensiteit waarmee hij in 
het leven van een volk wist door te dringen. 
‘Fortuyn was altijd om je heen’, merkte Stephan 
Sanders op in De Balie, aan de vooravond van de 
verkiezingsdag. Anderen legden een verband 
met de recdity-tv van Big Brother.

Toch is het grote raadsel niet Fortuyn zelf, 
maar zijn plotselinge alomtegenwoordigheid, 
na een j arenlang verhlij f  in de commerciële en 
opiniërende rafelrand van de maatschappij 
‘Ik kom niet uit het niets’, zei hij tijdens het lijst- 

6 o trekkersdebat op 6 maart. Inderdaad, de
Fortuyn die we onlangs hebben leren kennen, 
met de zelf geschapen ambitie van minister
president op zoek naar 'zijn' land, bestond in 
een andere gedaante al vijf a tien jaar. Nieuw en 
verbij sterend was niet Fortuyn, maar die plot
selinge, enorme sprong van de rafelrand naar het

Over de auteur Adri Duivesteijn is lid van deTweede 

Kamer en uice-uoorzitter van de Fractie van de Partij 
van de Arbeid.

centrum van macht, de wereld van glamour en 
aanbidding.

DE PAARSE LEEGTE
We moeten dus niet in de eerste plaats Fortuyn 
analyseren, maar de aard van de dijkdoorbraak 
die hij forceerde en de omstandigheden waaron
der deze mogelijk was. Dat de doorbraak juist nu 
is gelukt, moet worden verklaard uit een combi
natie van factoren die bij elkaar het gevestigde 
politieke stelsel op zijn zwakheden hebben ge
wezen. Voor een deel bestonden deze al vele ja- 
ren, zoals de afnemende maatschappelijke bete
kenis van politieke partijen en ‘het einde van de 
ideologie’ na de val van de Muur. De komst van 
Paars werd er door mogelijk gemaakt, maar daar
mee is, zoals ik het eerder heb omschreven, tege
lijkertijd een zekere ideologische leegte, een ge
brek aan richting en zingeving in de politiek ge
slopen.1

Paars kon goed zaken doen over sociaal-eco- 
nomische en financiële kwesties; over immateri
ële zaken (cDA-taboes) zoals euthanasie, het ho
mohuwelijk en de winkeltijden werd mimhartig 
de individuele keuzevrijheid gehonoreerd. Veel 
fletser was de opstelling tegenover vraagstukken 
die het samenleven als zodanig raken: de mate 
van sociale cohesie, sociale stabiliteit en sociale 
identificatie. Bij uitstek terreinen waar de PvdA 
en vvd nog altijd sterk ideologisch getinte en 
onderscheiden visies hebben. Het veronacht
zamen van die onderwerpen heeft de herken-
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baarheid van politieke partijen bij hun achterban 
dan ook verder verminderd. Tekenend is dat de 
onder Lubbers/Kok (1989-1994) gestarte sociale 
vernieuwing bij de start van Paars 1 werd 'afge
schaft'. Naarmate het aanvankelijk aanstekelijke 
pragmatisch elan (werk, werk en nog eens werk) 
van Paars verflauwde, werden de leegte en de 
vervreemding voelbaarder.

Ook al was er jarenlang geen werkelijke aan
leiding om Paars vaarwel te zeggen, duurzame 
voortzetting was ook niet vanzelfsprekend voor 
wie verder keek dan de dingen van de dag. Zelf 
startte ik daarom in 2000 in se-D een discussie 
over de vraag welke nieuwe coalitie beter zou 
kunnen aanvoelen en inspelen op wat er in de 
samenleving gaande is. Ik zag inhoudelijke aan
knopingspunten voor samenwerking tussen 
PvdA, cda , Groenlinks en de Christenunie.2

In zo'n kwetsbare overgangsperiode toont het 
politieke bestel zich niet op z’n krachtigst. Lange 
tijd dachten wij dat het politieke bestel die over- 
gang wel kon dragen, blind voor de kwetsbaarhe
den die er al langer waren. Maar het ging toch zo 
goed met Nederland. De berichten uit de samen
leving werden 'verduisterd' door de peilingen. 
PvdA en vvd stonden allebei hoog in de peilin
gen, die ook onveranderlijk een grote waarde
ring voor de Paarse coalitie vastlegden. Zelfs het 
spectaculair inzakken van de 'nieuwe economie' 
deed daaraan niets af. Nog op 6 september 2001 
kon het Sociaal en Cultureel Planbureau melden 
dat Nederland een tevreden land was.

De mokerslag die alles veranderde kwam vijf 
dagen later, op 11 september. De schok is tot de 
dag van vandaag voelbaar, direct en indirect, ook 
in ieders dagelijkse leven. Allerlei zekerheden 
zijn gaan wankelen. Veel mensen kregen be
hoefte aan een sterke, beschermende arm om 
zich heen. Die kon alleen worden gevonden bij 
de overheid, ook al was dezelfde overheid al ja 
renlang op veel terreinen aan het terugtreden.

‘De kwaliteit van ons bestaan — ook indivi
dueel — hangt in hoge mate af van collectieve ar
rangementen. Dat vergeten we wel eens in tijden 
van voorspoed. Maar die notie is direct weer, in
dringend, terug zodra de basis van dat bestaan

wordt geschokt. (...) Deze herwaardering van de 
overheid stelt hoge eisen en de PvdA moet zich 
dit in het bijzonder aantrekken. Het vertrouwen 
van de bevolking in de overheid, en in de poli
tiek, staat op het spel’, schreven Bram Peper en ik 
hierover.3

Paars zakte voor het examen, dat verkiezingen 
heet. De zwakte van de coalitie, die bij moeilijk
heden haar kracht vond in de uitruil van belan
gen, werd door de 11 september-crisis pijnlijk 
blootgelegd. Die crisis betrof het samenleven, de 
samenleving als zodanig. Het kabinet had geen 
vertrouwenwekkend antwoord, en droeg ook 
niet het elan en de innerlijke overtuiging uit om 
samen met de bevolking naar antwoorden op 
zoek te gaan. Er werd weliswaar een speciale 
ministeriële commissie — onder leiding van de 
Minister-President — ingesteld die de gevaren 
van terrorisme zou bestrijden, maar van een 
plan van actie naar de samenleving toe is het 
nooit gekomen. De partijen probeerden weer 
snel over te gaan tot de orde van de dag, dus tot 
vertrouwde verkiezingsthema’s zoals de w ao  en 
de inkomenspolitieke aspecten van de gezond
heidszorg. Ook de PvdA onderkende daarmee te 
weinig de heftige dynamiek die onderhuids de 
samenleving had aangevreten.

Het belangrijkste 'antwoord’ op de septem- 
bercrisis lijkt tot dusver een verharding in de so
ciale verhoudingen geweest, internationaal 
maar ook in het binnenland. De haviken hebben 
het tij mee ten koste van de dialoog, de gema
tigdheid en de tolerantie. De afschuw van funda
mentalistische terreur vloeit te vaak over in even 
fundamentalistische agressie tegen ‘de ander’, en 
vooral tegen de islam. Als symbool van het alge- 61
meen belang wordt ‘de overheid’ tot zondebok 
gemaakt. Angst en onzekerheid worden op de 
overheid afgewenteld, haar fouten worden breed 
uitgemeten. In het, zoals gezegd, verzwakte poli
tieke bestel kwamen deze verwijten extra hard 
aan. Tegenover fanatieke standpunten en de 
groeiende angst stond Paars beleidsmatig en col- 
lectief-emotioneel met lege handen.

Het politieke klimaat na 11 september vormde 
een uitstekende voedingsbodem voor wat ik zou
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willen duiden als de revolutie van de buitenge
slotenen. Burgers die vervreemd waren (geraakt) 
van de bestaande politieke zeden, begonnen hun 
hoop in handen te leggen van een nieuwe poli
tieke beweging die een stem probeerde te geven 
aan gevoelens van uitsluiting, onbehagen en 
angst. Deze 'zwijgende' burgers hoefden alleen 
nog maar te worden gemobiliseerd. Het verlies 
aan het vanzelfsprekende gezag van politici werd 
zichtbaar en zichtbaar aangewakkerd. Wat zich 
op lokaal niveau al veel eerder in Leefbaarheids- 
partijen had geuit (met name ook grootstedelijk: 
Hilversum, Utrecht), kreeg landelijk al snel een 
dynamiek: organisatietalent en charisma (West- 
broek, Van Kooten, Nagel, Fortuyn) vormden de 
energieke combinatie die uiteindelijk Fortuyn 
vleugels gaf.

DE EERDERE ‘INBRAAK’ VAN DE
COMMERCIËLE OMROEPEN

De doorbraak van Leefbaar Nederland en For
tuyn is weliswaar zonder politiek precedent, 
maar er zijn mijns inziens duidelijke overeen
komsten met de inbraak van de commerciële 
omroep in het omroepbestel vanaf de j aren 
zestig. De hoofdrolspelers droegen de nog altijd 
bekende namen TROS, Veronica (‘Radio 192’) en 
Radio Noordzee. De overeenkomst is des te in
dringender door de verwevenheid van media en 
politiek. Het gaat dan niet alleen om de macht 
van het beeld in de televisiedemocratie, maar 
vooral ook om de machten achter de media.
Denk aan Berlusconi, een van de voorbeelden 
van Fortuyn. Denk aan Willem van Kooten,

62 Jan Nagel en Henk Westbroek, medeoprichters
van Leefbaar Nederland. En denk ook aan de 
voorgestelde veiling van radiofrequenties in het 
afgelopen jaar, en de dreiging van een massale 
mediacampagne onder aanvoering van Erik de 
Zwart van Radio 538.

De basis van het publieke omroepbestel werd 
in de jaren zestig steeds meer aangetast, onder 
meer door de ontzuiling, de toegenomen wel
vaart en de invloed van buitenlandse massacultu- 
rele voorbeelden. Een steeds grotere groep kij

kers en luisteraars voelde zich niet meer thuis bij 
de bestaande omroepen; ze stonden buiten de ge
vestigde culturele of levensbeschouwelijke oriën
taties en waren ook niet of nauwelijks geïnteres
seerd in de pogingen van de zuilen om hen als
nog te binden, zoals de popzender Hilversum 3 
die de strijd met de zeezenders moest aangaan.

Deze massaculturele aardverschuiving bood 
destijds gelegenheid aan zenders die zich niet 
richtten op levensbeschouwing of culturele ont
plooiing en verheffing, maar op ondogmatische 
identificatie, luchtig vermaak en commercieel 
gewin. Zij waren de spreekbuis van de 'buitenge
slotenen’ van het publieke bestel, en boden hen 
een nieuw, pragmatisch onderdak. De VARA 
kreeg in die tijd overigens al regelmatig het ver
wijt dat de TROS de échte arbeidersomroep was 
geworden: want arbeiders hebben geen behoefte 
meer aan de Matinee op de Vrije Zaterdag, ze zijn te
vreden met MisterEd, het sprekende paard.

De nieuwkomers bleken in staat om onge
hoorde emotie en adhesie los te maken. Een 
hoogtepunt was de massale demonstratie in Den 
Haag op 18 april 1973, niet voor hogere lonen, 
niet tegen een dictatuur in Latijns-Amerika, 
maar voor legalisering van de piratenzender 
Veronica.

Het was een nieuw verschijnsel: een massa 
die zich met graagte liet mobiliseren, niet voor 
belangenstrijd of ideologie maar voor een zake
lijk geëxploiteerde lifestyle.

Inmiddels kijkt niemand er nog van op dat 
commerciële zenders de publieke omroep over
klassen in aantal, zendtijd, kijkcijfers en geld.
De concurrentie om prestige is nog in alle hevig
heid aan de gang. De publieke omroep heeft nog 
steeds een redelijk prestige. Nog altijd is erbij de 
‘publielcen’ enig dédain te bespeuren voor de 
vrije jongens van de commerciëlen, die op hun 
beurt nog altijd met een zekere verongelijktheid 
reageren. Ook al zijn de scherpe kanten er 
inmiddels af door de vele onderlinge uitwisse
lingen en overlappingen, het publieke en het 
commerciële bestel blijven elk een eigen sfeer 
behouden, aan weerszij den van een voelbare cul
turele scheidslijn.
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ZONDER VASTE WOON- OF VERBLIJFPLAATS
Het parlement is in zekere zin het publieke be
stel van de macht, de machtsuitoefening in het 
publieke domein. We gaan er in een democratie 
van uit dat het parlement het laatste woord heeft, 
het zogenaamde primaat van de politiek. In wer
kelijkheid is de macht in de maatschappij — ook 
kenmerkend voor een (sociale) democratie — 
veel fragmentarischer, veel diffuser verdeeld.
Het parlement is slechts één van de machtsvor
mende en beslissende instanties, naast bijvoor
beeld de machten in en van het bedrijfsleven en 
het maatschappelijke middenveld. Sommigen 
uit die kringen: de Langendams, Van Nieuwen- 
huizens en Spongen van deze wereld, voelen 
zich, bij al hun succes, buitengesloten van het ge
vestigde politieke bedrijf. En dat wringt. De sta
tus van de politiek lonkt, waarbij deze elite van 
de buitengeslotenen niet denkt aan de nederige 
status van kamerlid maar meteen aan de status 
van politieke bovenbaas, i.c. het ministerschap. 
Fortuyn mikte in zijn presidentiële campagne 
uiteraard op het Catshuis.

Tot dusver was de politiek, anders dan de om
roep, nog enigszins ontkomen aan een groot
schalige ‘inbraak’, al zijn — sinds 1994 — de ver
schuivingen tussen de bestaande politieke par
tijen wel indrukwekkend. De politieke partijen 
werkten — hoewel dus steeds minder — nog 
steeds als filter. Iedereen is welkom, maar zelfs 
de succesvolste zakenman of de meest geleerde 
professor moet zich gewoon aanmelden als lid 
om zich vervolgens geduldig een positie te ver
werven. Wie zich niet aan de regels van de 
interne partijdemocratie wil conformeren, zal 
moeilijk een plaats in de politieke arena vinden. 
De partijen werken dus, per definitie, óók als een 
mechanisme van uitsluiting. Deze normale gang 
van zaken wordt een probleem als het aantal bui
tengeslotenen heel groot wordt. En dat is steeds 
meer het geval.

Het politieke bestel is namelijk heel gemakke
lijk toegankelijk geworden door het maken van 
politieke hypes. Buiten de bestaande partijen om 
de politieke markt betreden, wordt steeds een

voudiger. Wie — via de grote hoeveelheid aan 
communicatiemiddelen — snel de massa weet 
te raken, kan deze massa ook snel mobiliseren 
voor een idee, een persoon, een levensstijl. Ver
gelijkbaar met het omroepbestel 35 jaar geleden.
De ontzuiling is bijna compleet. De vanzelfspre
kende sociale verbanden zijn weggevallen, de po
litieke partijen kwamen er los van te staan. Maar 
ook de politieke partijen zelf erodeerden als (le
vendige) sociale structuur en als een vorm 
waarin burgers en bestuurders elkaar vinden in

Paars zakte voor het 

examen dat 
verkiezingen heet

een belang of ideaal. Dat proces vond — nog het 
minst bij het cda — plaats in de periode 1970- 
1990.

Steeds minder mensen vonden een ver
trouwde thuisbasis in één van de politieke par
tijen. Steeds meer mensen trekken rond zonder 
vaste politieke woon- of verblijfplaats. Er zijn 
steeds meer politiek buitengeslotenen. Zij kie
zen steeds weer opnieuw welk politiek aanbod 
zij aanvaardbaar vinden. Zeker in onzekere tij
den.

Het gaat mij bij het verschijnsel van massale 
buitensluiting uiteraard niet om een duiding in 
termen van schuld. Het gaat 'slechts' om de con
statering van een indringende culturele en maat
schappelijke trend. Politieke partijen zijn van 
hun ankers los (geraakt), en hebben derhalve te 63
maken met een wisselende schare aan — bijna 
altijd — tijdelijke aanhangers.

HET LOGO FORTUYN
De politieke loopbaan van Fortuyn illustreert 
de mechanismen van politieke insluiting en 
buitensluiting. Als Pim Fortuyn probeerde hij 
jarenlang binnen te komen bij de grote partij en.
Overal zag hij zijn ambities doodlopen op de co-
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des van die partijen, dan wel zaten zijn eigen 
ego en ongeduld hem in de weg. Zolang het een 
eenmansactie was, beperkte zijn bekendheid 
zich tot een kleine kring. In het laatste j aar, na
dat hij door de mensen achter Leefbaar Neder
land als logo was ontdekt, bleef hij niet langer 
onopgemerkt. Een massa aan onderhuidse, in
dividuele gevoelens van buitengeslotenheid 
bracht hij aan de oppervlakte. Fortuyn gaf de bui
tengeslotenen weer een herkenningspunt, en 
ook weer hoop. Via hem voltrok zich hun her
nieuwd geloof dat de politiek er iets toe zou kun
nen doen.

Ik hou het er voorlopig op dat deze doorbraak 
structureel zal zijn. Natuurlijk, de lpf is intern 
onevenwichtig, en we moeten niet raar opkijken 
als er ruzies, splitsingen en grote schommelin
gen in populariteit ontstaan. Maar dat is niet de 
hoofdzaak. Ook Veronica is weggeweest, terug
gekomen, weer verdwenen, van naam veran
derd, als merk naar de marge verhuisd maar 
binnenkort weer terug. Het voortbestaan van de 
commerciële omroep als zodanig is niet meer in 
het geding. We moeten er rekening mee houden 
dat ook de politieke 'vrije jongens' blijvend zul
len zijn, al kan de precieze vorm nog sterk wisse
len. Het zou een fundamentele vergissing zijn 
om niet van de (potentiële) duurzaamheid van 
het type politieke bewegingen als de lpe uit te 
gaan.

De elite van de buitengeslotenen die onder 
het bijzondere beschermheerschap van Fortuyn 
een shovel in de deur van het politieke bestel 
heeft geduwd, zal blijven. Zij zullen in de ko
mende jaren deze partijorganisatie professiona- 

64 liseren. De marketing zal lijken op die van de 
commerciële omroepen. Het merk Fortuyn 
wordt in de markt gezet. Een eigen blad, een ei
gen politieke variant op Club Veronica, een eigen 
bedevaartsoord, een eigen feelgood-gevoel, en na
tuurlijk een eigen icoon, een logo, met onover
troffen naamsbekendheid, die dan ook voor 
allerhande gebruik is gedeponeerd. Fortuyns ge
dachtegoed, vele boeken bij elkaar, is intussen 
grillig genoeg om telkens opnieuw creatief‘in de 
geest van’ Pim te kunnen worden geïnterpre

teerd, bijvoorbeeld door een denktank naar con
servatieve Amerikaanse snit. De mens Fortuyn is 
er zelf niet meer bij om van mening te verande
ren, of om de exploitatie van het merk Fortuyn in 
de weg te zitten.

GEEN WOESTIJN, MAAR WELDADIGE TUINEN
Wat moet de Partij van de Arbeid in de komende 
tijd doen? We kunnen niet gewoon weer partijtje 
gaan spelen alsof er niets wezenlijks is veran
derd. Het politieke bestel als zodanig is aan een 
grondige herziening toe. Intussen zal de PvdA 
zichzelf moeten hervormen om weer een voor
aanstaande partij te kunnen zijn. Het verlos
sende antwoord is er niet in een paar maanden, 
maar hoeft ook weer niet j aren te duren We moe
ten ons wel de tijd gunnen voor een ingrijpend 
herstelprogramma.

Er is, ook uit de afgelopen jaren, materiaal ge
noeg om de discussie en het herstelprogramma 
mee te beginnen. We kunnen bijvoorbeeld vrij
wel alle vragen die we nu moeten en willen stel
len, in drie delen uiteen leggen. Ik denk dan aan 
de drie oriëntaties die werden onderscheiden in 
de interne PvdA-notitie Ruimte voormensen, 
ruimte voor solidariteit (2001)ri

De PvdA moet zich: a) voortdurend oriënteren 
op de samenleving; b) op het sociaal-democra- 
tisch gedachtegoed; en c) op de bestuurlijke ver
antwoordelijkheid.

Het zijn wezenlijk verschillende oriëntaties, 
die echter alledrie onmisbaar zijn; zij moeten 
niet alleen, maar kunnen ook samengaan. Deze 
oriëntaties vallen niet vanzelfsprekend samen; 
zij moeten worden gezocht, en met elkaar in ver
band worden gebracht, zowel in de 'theorie' als in 
de praktijk voor de sociaal-democratie van-alle- 
dag.. Nu we wel gedwongen zijn ons indringend 
te heroriënteren, zullen we dat ook langs elk van 
deze drie lijnen moeten doen.

We moeten, in de eerste plaats, opnieuw con
tacten leggen met de samenleving. We moeten 
het onszelf kwalijk nemen dat we grote groepen 
en hun problemen hebben genegeerd, hebben 
buitengesloten van onze actieve interesse. We
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verkeerden in de zelf geschapen illusie (arrogan
tie?) dat wij wel wisten wat er aan de hand was. 
We hebben als bestuur- en bestuurderspartij te 
weinig contact onderhouden met onze achter
ban (leden, sympathiserende kiezers, de groepen 
voor wie sociaal-democraten een bijzonder oog 
dienen te hebben). Te lang zijn we ervan uitge
gaan dat iedereen die — naar onze eigen defini
tie bij ons ‘thuishoort’, eens per vier jaar toch 
wel weer langs zou komen om op de PvdA te 
stemmen, al waren ze in de tussenliggende 
jaren zwervende geraakt. Nu blijkt dat van de 
bijna 2,5 miljoen PvdA-kiezers uitt998 een mil
joen hun vertrouwen aan andere partijen heb
ben gegeven; er werd hen een ander huis gebo
den.

We moeten ook onderkennen hoezeer de 
PvdA is geëmancipeerd tot een middenklasse- 
partij. Onder onze bestuurders en politici is die 
belevingswereld dominant. We wonen in een 
veilige sociale omgeving en verkeren vooral met 
mensen voor wie dat ook geldt. Ervaringskennis 
van het dagelijkse leven in andere sociale sferen 
ontbreekt vaak. We spreken veelal niet met ‘de 
mensen zelf’, maar met vertolkers, vertalers, 
smaakmakers en zaakwaarnemers, die een be
perkte opening van zaken geven. De PvdA, die in 
voortdurend contact zou moeten staan met aller
lei groepen in de samenleving, heeft zichzelf bui
tengesloten van de buitengeslotenen.

We moeten die contacten herstellen, en zor
gen dat volksvertegenwoordigers weer de erva
ring van de ervaringsdeskundigen (de burgers) 
op de politieke agenda plaatsen. Institutionele 
oplossingen zijn behulpzaam om de band te ver
sterken (gekozen burgemeester, eventueel be
perkt districtenstelsel) maar niet minder belang
rijk is een hernieuwde politiek-culturele veran
kering, met sterk inhoudelijke en persoonlijk 
getinte dimensies. We moeten weer weten, voe
len, horen, ruiken, herkennen wat er gebeurt, zo
dat wij op onze beurt kunnen worden herkend 
als we erover spreken ('dit is mijn partij’, 'dit is 
ons kamerlid’).

We moeten, in de tweede plaats, nieuwe be
tekenis geven aan de sociaal-democratie in een

samenleving die de laatste decennia zéér is ver
anderd, met name sociaal en cultureel. De basis
waarden blijven dezelfde (zoals solidariteit en 
rechtvaardigheid), maar wat betekenen deze be
grippen in de 2iste-eeuw? Een mooie en noodza
kelijke manier om die vraag in brede kring aan 
de orde te laten komen, en met inschakeling van 
al het intellect dat zich door onze traditie en onze 
toekomst aangesproken voelt, is het maken van 
een nieuw beginselprogramma. Niet alleen het 
programma zelf is belangrijk, maar ook, en meer

De PvdA, die in voort

durend contact zou 
moeten staan met de 
samenleving, heeft 
zichzelf buitengesloten 
van de buitengeslotenen.

nog, de weg ernaar toe. Er ligt al voldoende mate
riaal om na veel discussie toch snel resultaten te

Ook hier kunnen we gebruik maken van 
ideeën die reeds zijn ontwikkeld maar die, om 
welke reden ook, tot nu toe onderbelicht zijn ge
bleven. Iltbeperkmij — als voorbeeld (omdat ik 
er zelfbij betrokken was) — tot de concept-nota 
Migratiebeleid in rede (2001). Daarin is een poging 
gedaan ‘(...) om de huidige lappendeken van be- 
leidsfragmenten en ad hoe visies in te ruilen 
voor een coherent migratiebeleid’. In die nota 6 5
wordt een realistisch én sociaal-democratisch 
onderscheid gemaakt tussen drie wezenlijk ver
schillende migratievraagstukken: het asielbe
leid, de internationalisering van de arbeids
markt, en de morele verantwoordelijkheid van 
internationale solidariteit.5 Er valt veel meer 
over te zeggen, maar ik noem de nota omdat zij 
dwingt een richting aan te geven.

Tenslotte: politieke verantwoordelijkheid 
hebben we in de komende tijd in de eerste plaats

bereiken.
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in eigen kring te nemen. We moeten ‘investeren 
in een nieuwe politieke cultuur’.4 5 6 Een nieuwe, 
open en op discussie gerichte politieke cultuur 
moet ook worden gedragen door nieuwe genera
ties. We moeten nadenken over nieuwe samen
werkingsvormen, ook binnen de partij en de ka
merfractie, met een discussie over de aard en 
veelvormigheid van leiderschap. Het voorbeeld 
van het cd a (Heerma, De Hoop Scheffer, Balken
ende) leert dat nieuw en overtuigend leiderschap 
niet per se aan het begin van de inhoudelijke her
oriëntatie van een partij staat, maar eruit kan 
voortvloeien.

We moeten, kortom, niet alleen reactief zijn 
door onze positie te bepalen ten opzichte van an
deren, maar vooral ook de eigen kracht en de 
eigen richting van de sociaal-democratie hervin
den. Ik stel voor dat we het beeld van de gewen
ste nieuwe PvdA-volksvertegenwoordiger voor 
ogen houden, zoals dat in Ruimte voor mensen, 
ruimte voor solidariteit is geschetst.

'Van volksvertegenwoordigers verwachten 
wij dat in hun politieke stijl tot uitdrukking

komt datje op een intelligente, gevoelige en ont
spannen manier de drie genoemde oriëntaties 
van de PvdA kunt verbinden. Volksvertegen
woordigers ontlenen permanent kracht aan de 
maatschappelijke werkelijkheid, maar ook aan 
hun inzicht in het bestuurlijk mogelijke, en ten
slotte aan het blijvende kompas van de intrin
sieke sociaal-democratische waarden en attitude. 
Zo kunnen zij bruggen slaan tussen burger en 
politiek, tussen korte en lange termijn, tussen 
directe belangen en vergezichten. Zo kunnen ze 
er ook begrijpelijk over spreken, zonder gedraai, 
zonder het gehoor te intimideren, altijd met de 
wil tot communicatie zonder welke de politiek 
ten dode is opgeschreven. Volksvertegenwoordi
gers behoren de kunst te verstaan om ook inge
wikkelde kwesties helder uit te leggen, zonder ze 
te versimpelen, en daarbij duidelijk te maken 
hoezeer de specifieke sociaal-democratische keu
zen voor de hand liggen als de best mogelijke 
keuzen voor de samenleving.’
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Na de dreun (10)

De PvdA na 15 mei
R U U D  K O O L E

De zeer teleurstellende uitslagen van de verkie
zingen van 6 maart en 15 mei nopen tot reflectie 
over de oorzaken ervan en tegelijk tot inhoude
lijke en organisatorische veranderingen. Het eer
ste behoeft niet volledig te zijn afgerond om met 
het tweede te beginnen.

Het is moeilijk nu een afgerond oordeel te vel
len over de oorzaken van de electorale dreun die 
de PvdA heeft gekregen. Zowel structurele als in
cidentele redenen zijn van belang. Zo moeten 
ook factoren die buiten de PvdA liggen, alsmede 
interne oorzaken in de beschouwing worden be
trokken.

Electorale ontwikkelingen in andere Europese 
landen wijzen op belangrijke structurele oorza
ken. De Westeuropese verzorgingsstaten, opge
bouwd in een periode waarin nationale staten 
veruit de belangrijkste politieke actoren waren, 
worden uitgedaagd door grensoverschrijdende 
ontwikkelingen. Globalisering en daarmee ver
wante migratiestromen roepen de vraag op in 
hoeverre de nationale staten en hun regeringen 
nog in staat zijn de nationale verzorgingsstaatar- 
rangementen in stand te houden. De Europese 
eenwording en het vrije verkeer van kapitaal, 
goederen en personen roepen diezelfde vraag op, 
ook al heeft Milward in zijn beroemde boek The 
European R escue of the Nation State geopperd dat 
die verzorgingsstaat juist vanwege de toegeno
men internationalisering alleen door Europese 
integratie gered kon worden. Maar die transfor
matie van de Europese verzorgingsstaten gaat ge
paard met frictieproblemen, soms hele grote.

Over de auteur Ruud Koole is v o o r z i t t e r  v a n  de Partij 

v a n  de Arbeid.

Wie mag er bijvoorbeeld gebruik maken van 
de nationale verzorgingsstaatarrangementen?
Waar het vroeger tamelijk eenvoudig was om te 
antwoorden dat alleen de staatsburgers daarvoor 
in aanmerking komen, ligt dat tegenwoordig 
veel complexer. Ingezetenen horen daar ook bij.
Maar hoe zit het met nieuwkomers, met perso
nenen die hier tijdelijk verblijven, met mensen 
die hier via gezinshereniging zijn gekomen, met 
illegaal in Nederland verblijvenden? Nieuwe 
concepten van ‘burgerschap’ zijn nodig. Daar is 
in de wetenschap zeker al veel over nagedacht 
(o.a. Van Gunsteren), maar het toepassen van 
nieuwe concepten in de complexe maatschappe
lijke werkelijkheid die nu eenmaal geen tabula 
rasa is, is niet eenvoudig.

De migratie doet de samenleving veranderen 
in een multiculturele samenleving, maar ook dat 
gaat niet zonder problemen. Veel nieuwkomers, 
maar zeker niet alle, beginnen hun verblijf in 
Nederland op de lagere treden van de sociaal-eco- 
nomische ladder. Dat heeft onder meer tot ge
volg dat zij tamelijk eenzijdig gehuisvest zijn in 
wijken waar de huisvesting voor hen nog betaal
baar is. Voor de oorspronkelijke bewoners in die 
wijken betekent dit een enorme verandering van 6 7 
hun leefwereld. Dat brengt ook voor hen grote 
onzekerheid met zich mee, zeker wanneer de 
taalbarrière het moeilijk maakt om met elkaar te 
communiceren. En zonder communicatie slui
ten de verschillende bevolkingsgroepen zich op 
in hun eigen culturele wereld. De oorspronke
lijke bewoners die het zich kunnen permitteren 
vertrekken naar wijken die qua samenstelling 
van de bevolking lijken op hoe hun oorspronke
lijke wijk er vroeger uitzag. De economische wel-
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vaart versterkte dit proces. Dit proces heeft zich, 
ook in Nederland, in een razend tempo voltrok
ken.

De PvdA heeft dit proces en de snelheid waar
mee het gepaard ging onvoldoende doorzien en 
van adequate antwoorden voorzien. Erkenning 
van deze frictieproblemen die de ‘oude Nederlan
ders’ ervaren, naast de aandacht voor problemen 
waarmee 'nieuwe Nederlanders’ worden gecon
fronteerd, is een eerste noodzakelijke stap om 
het vertrouwen van grote groepen kiezers terug 
te winnen.

VERVAGENDE N O R M E N  EN WAARDEN

De verzorgingsstaat staat ook onder druk van 
maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrij
zing van de bevolking. Een steeds groter beroep 
op zorgvoorzieningen, die bovendien zoveel mo
gelijk zijn toegesneden op de individuele behoef
tes van de zorgvragers, vraagt om een enorme 
krachtsinspanning. Daar is overigens al wel het 
een en ander aan gedaan in de vorige kabinetspe
rioden, mede door toedoen van PvdA-bewind- 
spersonen. Dat moet niet worden weggescho
ven. Dat neemt niet weg dat ook hier de proble
men die er zijn voluit moeten worden erkend.
Te lange wachtlijsten blijven een doorn in het 
oog. Onorthodoxe methoden moeten worden 
toegepast om die wachtlijsten temg te dringen, 
waarbij vooral onnodige bureacratie moet wor
den bestreden. Doel en voorwaarde is dat de toe
gankelijkheid van de gezondheidszorg voor 
iedereen gewaarbord blijft.

Datzelfde geldt voor de veiligheid. Onveilig- 
6 8 heid moet ook als een sociaal probleem worden

gezien. Oudere mensen die de straat niet meer 
op durven, verliezen het contact met de samen
leving. Mensen die vaak op andere terreinen ook 
al in een achterstandsituatie verkeren, wonen 
soms in buurten waar men zich niet veilig voelt. 
Veiligheid moet er voor iedereen zijn, op straat, 
op school, in de trein, in het voetbalstadion, 
overal. Ook dat vereist een grote krachtsinspan
ning, niet alleen van de overheid, maar van de 
samenleving als geheel. De overheid treft repres

sieve maatregelen waar nodig, en preventieve 
waar mogelijk.

Het probleem van onveiligheid heeft indirect 
te maken met de veranderingen van de verzor
gingsstaat. De uitbouw van de verzorgingsstaat in 
de jaren zestig en zeventig ging gepaard met de 
ontzuiling. Burgers kwamen losser te staan van 
de zuilen en daarmee ook van normen en waar
denpro ducerende instellingen binnen die zuilen. 
Dat is terecht door velen als een bevrijding erva
ren. Niet dat de normen en waarden verdwenen, 
maar zij werden niet meer zo dwingend opgelegd 
door traditionele organisaties. De reproductie van 
normen en waarden kwam vooral bij het gezin of 
het individu zelf te liggen, die overigens konden 
teruggrijpen op een acquis van normen en waar
den dat in de samenleving nog steeds aanwezig 
was. De herinnering aan dat acquis vervaagde 
naarmate de tijd vorderde. Veel kwam nu uitslui
tend bij het gezin of het individu te liggen, die 
echter steeds meer blootgesteld werden (bijvoor
beeld door de televisie) aan andere inzichten en 
ideeën. Het postmodernisme in de filosofie en de 
wetenschap legitimeerde een extreem waarden- 
relativisme (anyihing goes).

Het is er voorwaar niet eenvoudiger op ge
worden om als burger je weg te vinden in het 
woud van normen en waarden. Het is dan ge
makkelijk om te roepen dat we terug moeten 
naar de situatie van een Nederlands dorp in de 
jaren vijftig. Maar dat is de kop in het zand ste
ken voor allerlei belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsge
vonden. De PvdA staat hier voor de opdracht om, 
rekening houdend met die veranderingen, we
gen te vinden die burgers beter in staat stellen 
hun weg te vinden en tegelijk de samenhang in 
de samenleving vergroten.

MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE

Het ontbreken van een adequaat antwoord op 
deze structurele ontwikkelingen heeft zeker bij
gedragen aan de verkiezingsdebacles dit voor
jaar. Maar zoals gezegd, ook andere factoren spe
len waarschijnlijk een rol: de inzet van de lijst-
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trekleer en andere kandidaten, de gekozen strate
gie ten opzichte van andere partijen, de organisa
tie van de campagne, het feit dat de PvdA twaalf 
jaar aan de regering heeft deelgenomen, het op
treden van andere ‘prominente’ PvdA-ers in de 
media, het verwijt tegen de 'gevestigde partijen’ 
dat zij een technocratisch, gesloten bolwerk vor
men, etc. Een precieze weging van alle factoren is 
ondoenlijk, maar het moet wel mogelijk zijn om 
de komende tijd een ordening aan te brengen, 
waaruit lessen voor de toekomst getrokken kun
nen worden.

Wat nu al vaststaat is dat er een scherpere 
maatschappelijke oriëntatie van de PvdA nodig 
is. Gelukkig hebben veel kiezers wel hun stem 
aan de PvdA gegeven, maar de PvdA is er niet 
genoeg in geslaagd om alle mensen voor wie 
wij willen opkomen en die het sociaal-demo- 
cratische ideaal van een solidaire samenleving 
met ons delen, ervan te overtuigen hun stem 
op de PvdA uit te brengen. Geprobeerd moet 
worden hun vertrouwen terug te winnen. 
Daarom moet de partij de vernieuwing versterkt 
doorzetten, zowel inhoudelijk en organisato
risch, als wat betreft de politieke stijl en cultuur 
van onze bestuurders en volksvertegenwoordi
gers.

Inhoudelijk zal de PvdA meer dan tot nog toe 
belangrijke maatschappelijke veranderingen als 
gevolg van bijvoorbeeld migratie, vergrijzing en 
globalisering moeten verwerken in sociaal-de- 
mocratische standpunten die aansluiten bij de 
problemen die kiezers in wijken, dorpen en ste
den ervaren. Die problemen moeten worden 
herkend en erkend. Door middel van open ge
dachtevorming, een onorthodoxe aanpak en zon
der taboe’s, maar steeds op basis van de beginse
len van gelijkwaardigheid van mensen en solida
riteit tussen mensen, zal geprobeerd worden het 
vertrouwen van de kiezers in sociaal-democrati- 
sche politiek weer sterker te maken.

De vernieuwing moet ook zichtbaar worden 
in de personele samenstelling van fracties en 
partijorganen. Een eerste stap is om op korte ter
mijn via een ledenraadpleging de nieuwe poli
tieke leider van de partij aan te wijzen. De opstel

ling van de kandidatenlijst voor de Tweede Ka
mer in 20 o 5 (of vroeger wanneer er eerder ver
kiezingen worden uitgeschreven) zal sowieso op 
een opener wijze moeten plaatsvinden.

PvdA-ers leggen hun oor te luisteren bij wat er 
leeft onder de kiezers, onderhouden regelmatig 
contact met de mensen in de wijken en bewo- 
ners-organisaties, proberen samen met hen op
lossingen te vinden voor problemen en leggen in 
duidelijke taal uit welke standpunten de partij 
inneemt. Het rekruteren van volksvertegen-

Erkenning van defrictie- 
problemen die de ‘oude 
Nederlanders’ ervaren, 

naast aandacht voor 
problemen waarmee 
‘nieuwe Nederlanders’ 
worden geconfronteerd, 
is een eerste noodzakelijke 

stap om het vertrouwen 
van grote groepen kiezers 
terug te winnen.

woordigers en bestuurders die naar buiten zijn 
gericht, die goede contacten onderhouden met 
kiezers en partijleden, die open staan voor 
ideeën en kritiek en die vol overtuiging en en- 6 9
thousiasme de sociaal-democratische idealen 
proberen om te zetten in duidelijke oplossingen, 
heeft een hoge prioriteit.

In de partijorganisatie is de invloed van partij
leden van groot belang. Het proces dat een jaar 
geleden is ingezet met het rapport ‘Politiek is 
mensenwerk’ wordt versneld doorgezet. Van de 
rijke maatschappelijke ervaringen van leden 
moet meer gebruik worden gemaakt. Partijleden 
zijn onze ambassadeurs onder de kiezers. Contac-
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ten met kiezers, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en de academische wereld moeten 
veel regelmatiger plaatsvinden. Pas dan zal de 
PvdA weer door meer kiezers worden beschouwd 
als een partij die midden in de samenleving staat.

Het is aan het partijbestuur om deze scher
pere maatschappelijke oriëntatie van de PvdA 
aan te jagen. Maar dit proces kan pas slagen als 
het van onderop in de partij wordt gesteund. De
finitieve oplossingen kunnen zo snel na 15 mei 
nog niet worden gegeven. Wel kan een richting 
worden aangegeven waarin de PvdA zich de ko
mende tijd moet ontwikkelen. Daarbij moeten 
wij niet weglopen van het vele dat in de afge

lopen j aren door de regeringsdeelname van de 
PvdA is bereikt. Evenmin moeten wij tekort doen 
aan de grote inzet van allen die in deze cam
pagne actief zijn geweest (partijleden, afdelin
gen, vrijwilligers, kandidaten, partijbureau, per
soonlijke assistenten, campagneteam).

Maar de uitslag noopt tot kritische bezinning 
over koers, organisatie, personele invulling en 
campagnestrategie. Wij zullen de hand in eigen 
boezem moeten durven steken. Maar dat kan ook 
omdat het geloof in onze idealen en het vertrou
wen in de veerkracht van onze partij ongebroken 
zijn.

PvdA-bestuur verzamelt reacties
Veel m e n s e n  in  en om  de Partij van  de A rbeid  reageren op de dramatische 

ve rk ie z in g su its la g  va n  6 m aart en 15 m ei. D at gebeurt op de speciale 

reg ionale  led en b ijeen k o m sten  die in  ju n i w o rd en  georganiseerd, m aar ook

v ia  sch rifte lijke  reacties.

De b ijd ragen  die h et p a rtijb estu u r ontvan gt, bestaan u it analyses van de 

v e rk iez in gsu its lag  en  id eeën  voo r in h oud elijke  en organisatorische 

v e rn ie u w in g  van  de PvdA.

Het partijb estu u r is  vo o rn em en s om  al deze b ijdragen  te bundelen en een 

sam en vattin g  en aan b evelin gen  te m aken . H iervoor w ordt een werkgroep 

in g este ld  die e ind  augustus zal rapporteren.

U w o rd t v an  h arte  u itgen o d igd  om  u w  inbreng te leveren.

U  k u n t deze v o o r  1 ju l i  2002 in zen d en  n aar PvdA, Postbus 1310,

10 0 0  b h  A m sterdam , t.a.v. M . Ju fferm ans o f em ail 

m ju fferm an s@ p vd a.n l
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Het alarmnummer van de 
Nederlandse kiezer
P E T E R  V A N  H E E M S T

De PvdA maakt de grootste crisis uit haar ge
schiedenis door. Een roerige verkiezingsavond is 
afgesloten. Ik zit achter mijn laptop en ik pro
beer om drie uur ’s ochtends mijn gedachten wat 
te ordenen.

Ik zie keer op keer Ad Melkert en Wim Kok 
voorbij komen. Waardig en indrukwekkend 
brengen ze de betekenis van de nederlaag onder 
woorden. Ik voel een enorme geruststelling: we 
zijn onderdeel van een beweging met een grote 
en rijke traditie. Veel tegenslagen zijn in het ver
leden overwonnen en dat zal de komende j aren 
opnieuw gebeuren.

Melkert bewijst wat journalisten op de ver
kiezingsdag wel hardop willen zeggen: qua in- 
houd en ervaring is hij waarschijnlijk de sterkste 
lijsttrekker. Het telt niet meer. Wat resteert is 
een magistraal afscheid van het leiderschap.

Wim Kok. In tien minuten is het werk van 
twaalf jaar besturen aan gruzelementen geval
len. Een jaar geleden nog algemeen geroemd om 
zijn kwaliteiten en prestaties. Nu bijna achteloos 
aan de kant geschoven. Het is het meest hartver
scheurende beeld uit mijn bescheiden politieke 
loopbaan.

Deze nederlaag zat er aan te komen. Veel col
lega’s van de Tweede Kamerfractie hebben zich er 
al weken op ingesteld. Maar toch. Twintig tot 
vijfentwintig zetels zou het minimum worden.

Over de auteur Peter v a n  Heemst is lid v a n  de  Tweede 

Kamer v o o r  d e  Pu d A . Zijn p la a t s  o p  d e  kandidatenlijst 

was nummer 21

Vijfentwintig tot dertig zetels, dat was het aantal 
waarop ik in stilte rekende.

De nederlaag van de PvdA gaat gepaard met de 
teloorgang van de progressieve beweging.
GroenLinks weet zich ternauwernood te handha
ven, maar ziet voor de zoveelste keer de beloning 
voor een redelijke oppositie in het zicht van de 
haven wegebben, d 6 6 is bijna gehalveerd en 
ondergaat hetzelfde lot als de PvdA. Er is opeens 
een grote urgentie om het debat over progres
sieve samenwerking te heropenen. Alleen een 
progressieve volkspartij zal zich in de kopgroep 
van de politiek kunnen handhaven. Ben ik te pes
simistisch? Mijn oog valt nog net op de uitslag 
van de scholierenverkiezing: de progressieve 
partijen halen bij de 12- tot 18 jarigen 67 zetels.
In deze leeftijdsgroep is h e t cd a m e t 17 zetels 
b ijna  van de aardbodem  verdw enen.

De boodschap van de kiezers is luid en duide
lijk. Op Radio Rijnmondblijf ilc het herhalen:
Nederland is uitgekeken op Paars. De drie paarse 
partijen komen gebutst en in kreukels uit de ver
kiezingsstrijd. Paars staat voor puinhopen, arro- 71 
gantie en regentendom. Het doet er niet toe of 
wij wat anders vinden. De kiezer, in ieder geval 
heel veel kiezers, denkt er zo over en dat is wat 
vandaag telt. Het cd a en de lijst Fortuyn moeten 
nu laten zien welke veranderingen ze in Neder
land willen doorvoeren. Zij belichamen de afre
kening met Paars. Dat is van een grote ironie.
Veel van de dingen waarop Paars is bekritiseerd 
zijn uitvindingen van het cd a . Het Torentjes
overleg draagt het stempel: made by Lubbers ; het
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cd a is de grote dwarsligger in de debatten over 
bestuurlijke vernieuwingen; van een gekozen 
burgemeester of minister-president moet ze 
niets hebben. Maar wie weet is het cda in staat 
over de eigen schaduw heen te springen. Neder
land schreeuwt om vernieuwing die de politiek 
dichtbij, ja onder, de mensen brengt. Samenwer
king met de Lijst Fortuyn kan binnen het cd a 
vroeger of later spanning opleveren. Een (groot?) 
deel van de achterban moet feitelijk niets hebben 
van deze nieuwkomers in de politiek.

Een strenger asiel- en migratiebeleid is de 
tweede opdracht van de kiezers. Dat is immers 
het fundament waarop de campagne van Fortuyn 
was gebaseerd, w d  en cd a hebben duidelijk ge
maakt dat ze zich daar tot op grote hoogte bij wil
len en kunnen aansluiten. De kiezers vinden dat 
thema zo belangrijk dat ze allerlei andere 
kwesties voor lief nemen. Het risico van een 
guur en zuur sociaal beleid dreigt. Wat gaat er 
gebeuren met de w ao  ? Wordt de individuele 
huursubsidie afgeschaft? Komt er de komende 
jaren geen extra geld voor veiligheid, onderwijs 
en zorg? Natuur en milieu komen niet op het 
tweede, maar op het derde plan: gaan we extra 
kernreactoren bouwen? Mogen boeren voortaan 
hun gang gaan? Bouwen we dubbeldeks rijkswe
gen?

Professor Andeweg, die op verkiezingsdag in 
Twee Vandaag commentaar gaf op de laatste prog
noses, typeerde de campagne krachtig als volgt: 
ze was inhoudslozer dan ooit, met uitzondering 
van migratie en asiel.

DE HERONTDEKKING VAN HET
VOLKSVERTEGENWOORDIGERSCHAP

De lessen van 15 mei zijn niet eenvoudig. We 
hebben tijd nodig om alles op een rij te zetten en 
nauwkeurig in kaart te brengen welke bewegin
gen de kiezers hebben gemaakt. Ik ben blij dat 
ik weer volksvertegenwoordiger mag zijn.
Ik gloeide van trots toen Annie Verdoold op 
14 mei in Barend en Witteman vertelde dat ze niet 
op een partij, maar wel op een persoon ging 
stemmen: op Peter van Heemst, omdat hij vaak

in Delfshaven komt kijken en weet wat er speelt 
en leeft. Dat is het mooiste compliment datje als 
volksvertegenwoordiger kunt krijgen. En ik zie 
het als een opdracht om extra gemotiveerd op 
deze weg verder te gaan. Misschien zit daar een 
hint voor de richting die we op moeten. Noem 
het met een groot woord de herontdekking van 
het volks-vertegenwoordigerschap. Ik heb het 
eerlijk gezegd een beetje gemist bij een aantal 
PvdA-leden van gemeenteraad en deelgemeen
ten. Ze zijn na 6 maart ondergedoken in de poli-

Veel van de dingen waarop 
Paars is bekritiseerd zijn 
uitvindingen van het cda

tieke besognes van commissies en fracties. Ze 
kijken onwennig als je ze vraagt om tien buurt
genoten thuis uit te nodigen voor een gesprek 
over hun problemen en kritiek.

Bij dat nieuwe volksvertegenwoordigerschap 
hoort het vermogen om tegen mensen ‘neen’ te 
zeggen. Geen natuurlijke reflex voor traditionele 
sociaal-democraten die voor elk probleem een 
oplossing willen aandragen. Een memorabel mo
ment uit het lijsttrekkersdebat tijdens de finale 
van de Soundmix-show: Pim Fortuyn zegt iets 
wat niemand ooit heeft durven zeggen in cam- 
pagnetijd. ‘Files? Ik ga ze niet voor u oplossen.U 
zoekt het maar uit.’ Geen boegeroep, maar een 
staande ovatie volgt. En in de volgend ronde van 
de populariteitspoll onder het studiopublielc 
schiet hij nog eens drie procent omhoog. Anno 
2000-nu is dat een duidelijk signaal. We zullen 
mensen meer en meer gaan aanspreken op wat 
ze zelf kunnen. Op hun eigen vindingrijkheid en 
hun eigen initiatief. Ik probeerde tientallen poli
tiemanagers een paar weken eerder duidelijk te 
maken dat een uitbreiding van de politiesterkte 
alleen doorgaat als ze zwart op wit beloven wat 
ze zelf gaan doen om de prestaties te verbeteren. 
Ze keken me verbijsterd aan.

Als het om de multiculturele samenleving
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gaat stonden en staan we ver af van het gedachte- 
goed van Fortuyn. Wij moeten niets hebben van 
het provocerende ‘vol is vol’ en van de beledigin
gen aan het adres van bevolkingsgroepen. Maar 
we moeten wel de bereidheid tonen fouten toe te 
geven. Ik registreerde dat veel mensen snakken 
naar een soort van excuus als het om dit soort 
kwesties gaat. ‘Geef nou gewoon eens toe dat jul
lie bepaalde zaken niet goed hebben gezien of op 
hun beloop hebben gelaten’. In de campagne 
hebben we vaak geschermd met de invoering 
van inburgeringsprogramma’s voor oudkomers 
onder Paars n. Zeker, dat is een mooie prestatie 
en we moeten daar met volle kracht mee door
gaan. Maar die prestatie kan niet wegpoetsen dat 
we inmiddels in een land leven waar bij na een 
half miljoen allochtonen geen Nederlands spre
ken. Het zou ons sieren als we kunnen erkennen 
dat de last die dat met zich meebrengt bijna vol
ledig is afgewenteld op de oude stadswijken.

We hebben elkaar vaak voorgehouden dat de 
PvdA op het thema veiligheid de verkiezingen 
nooit zal winnen. Maar we zagen over het hoofd 
dat we wel een stevig en solide verhaal over vei
ligheid moeten kunnen en willen vertellen om 
ze niet te verliezen. Ad Melkert heeft dat godzij
dank in de weken voor 6 maart regelmatig ge
daan. Maar in en rond de PvdA werd sceptisch op 
dat thema gereageerd. We zouden van ons geloof 
zijn gevallen. Veiligheid werd te veel vanuit re
pressie bekeken. Kiezers ruiken die twijfels op 
1000 meter afstand en zien vervolgens dus voor 
oplossingen naar een andere partij dan de PvdA 
om. Ik zeg het nog maar eens kort en duidelijk: 
we houden ons alleen staande in het debat over 
de multiculturele samenleving als we voorop 
lopen in de strijd tegen onveiligheid en crimina
liteit. Als we dat aan rechts overlaten, laat de kie
zer ons zonder meer links liggen.

In Rotterdam heb ik de PvdA een maand of 
twee geleden voorgehouden: vanuit de oppositie 
kunnen we beter vernieuwen dan vanuit een co
alitie. Die troostende woorden kunnen we nu 
doodgewoon herhalen. Vanaf vandaag gebruiken 
we elke minuut om er weer bovenop te komen.

De klok tikt door. Het is bijna vijf uur in de

ochtend. De fractie in nieuwe samenstelling 
komt aan het begin van de middag bij elkaar. We 
hebben hetzelfde probleem als het cda in 1994: 
de mensen die de teloorgang van de coalitie beli
chamen zijn bijna allemaal lid van de fractie. In 
de PvdA is slechts één nieuwkomer aanwezig:
Aleid Wolfsen. Nieuw talent als Staf Depla, Je
roen Dijsselbloem en Diederik Samson hebben 
het niet gehaald. Sterke routiniers als Marja Wa- 
genaar en Saskia Noorman-Den Uyl zitten in de 
wachtkamer. Dat maakt vernieuwing lastig. We 
moeten een nieuwe voorzitter kiezen: Jeltje van 
Nieuwenhoven, die als nummer 2 van de lijst 
goed gekwalificeerd is om de PvdA door de eerste 
roerige maanden heen te loodsen of Wouter Bos, 
door iedereen gezien als een groot talent die de 
band met oude en nieuwe kiezers kan verster
ken. Er zal nog veel discussie gaan plaats vinden.
Voor mij geldt één ding: ik moet niet veel hebben 
van de wij sneuzen die nu ineens roepen hoe ze 
altijd al aan Melkert zijn kwaliteiten hebben ge
twijfeld. Dezelfde wijsneuzen stonden in Rotter
dam de blaren op hun hand te klappen bij zijn 
congresspeech in maart 2001.

In onze analyse zullen drie data een essentiële 
plek moeten krijgen. Samen vormen ze het 
alarmnummer van de Nederlandse kiezer: 1109- 
0603- 0605. De aanslag op de WTC-torens in 
New York, het dramatische lij sttrekkersdebat 
van 6 maart en de moord op Pim Fortuyn. De 
PvdA gaat lastige tijden tegemoet. Snelle ant
woorden en oplossingen zijn niet te geven. Wel 
leeft het bewustzijn dat we herkenbaar en over
tuigend, met passie en kennis van zaken zullen 
werken aan een sterk en sociaal Nederland, 
waarin mensen niet tegenover elkaar komen te 73
staan maar willen samenleven. Vanuit de opposi
tie zullen we dat erfgoed op een eigentijdse ma
nier gaan bewaken.

Deze tekst schreef Peter van Heemst om half vier’s och
tends in de nachtvan 15 op 16 mei, nadathij als 
Rotterdams kamerlid de hele avond commentaar had 
geleverd op de verkiezingsuitslag op Radio Rijnmond.
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Na de dreun (ïz)

Weer op naar het licht...
B E R T  M I D D E L

De sociaal-democratie lijkt bijna terug bij af. Niet 
lokaal of provinciaal, waar de PvdA nog altijd ste
vig verankerd is, maar voorlopig wel op het na
tionale niveau. De PvdA anno nu bezit ongeveer 
evenveel Kamerzetels als de SDAP behaalde na de 
invoering van het Algemeen Kiesrecht, zij het 
toen voor een Kamer van 100 leden. Zo bezien 
zijn we dus niet erg opgeschoten.

Alvorens over te gaan tot de grote afrekening 
of tot een drastische koerswending, is het beter 
even de resultaten van bezinning af te wachten. 
Bijltjesdag kan altijd nog plaatsvinden. Een rich
tingenstrijd eveneens.

De komende tijd zullen we overspoeld wor
den met doorwrochte analyses van partijleden 
en buitenstaanders, waarmee de op 15 mei verlo
ren stembusstrijd achteraf gemakkelijk gewon
nen had kunnen worden. Het is knap dat zovelen 
nu al weten hoe het allemaal zo gekomen is. Ho
pelijk kan deze denkkracht ook gebruikt worden 
voor de periode van Herstel en Opbouw die nu 
aanbreekt. Remedies zullen hoe dan ook worden 
aangereikt, waarbij te voorzien valt dat dit in de 
beste partijtraditie gebeurt. Er zal vooral worden 
teruggegrepen op wat eens was. Immers, veran- 

74 deringen in de Partij van de Arbeid kenmerken 
zich bovenal door het zwalken van het ene uiter-

Over de auteur BertMiddel was van 1989 totiooi 
lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij stond 
nummer 42 op de kandidatenlijst voor de ver
kiezingen van 15 mei. Hij publiceerde onder 
meer over Nieuw Links, oligardiisering in de 
PvdA en was in dejaren tachtig voorzitter van 
één van de vemieuwingscommissies van de 
Partij van de Arbeid.

ste naar het andere en vervolgens weer terug 
naar af.

Zo werd bijvoorbeeld de kandidaatstelling 
voor de Tweede Kamer in de regenteske jaren 
vijftig en zestig centraal geregeld om vervolgens 
door toedoen van Nieuw Links geheel en al gede
centraliseerd te worden naar de gewesten. Toen 
dit te ver doorgeschoten bleek, werd onder het 
motto 'vernieuwing' de werving en selectie van 
kamerkandidaten overgelaten aan het partijbu
reau binnen de hoofdstedelijke grachtengordel. 
Voorspelbaar dus waar nu weer voor gepleit gaat 
worden: decentralisatie van de kandidaatstelling 
om de (regionale) binding tussen partij, kiezer 
en gekozene te versterken.

De PvdA heeft even tijd nodig en kan daarbij 
ter relativering terugkijken naar vorige crises, zo
wel bij zichzelf als bij anderen. Ongeveer om de 
tien jaar treden deze op en geen politieke partij 
ontkomt eraan. De w d  lag in het begin van deja
ren negentig volstrekt met zichzelf en haar elec
toraat overhoop, wat haar niet belette de Kamer
verkiezingen van 1994 en 1998 tewinnen.de 
laatste zelfs met het door haar hoogst behaalde 
zeteltal ooit. Het cd a werd nog niet zo lang gele
den door tal van politieke analisten als centrale 
machtsfactor afgeschreven. De wens bleek echter 
ook hier vader van de gedachte te zijn en zie nu 
hoe het cd a weer terug is op de plek die de 
christen-democratie tachtigjaarlang in Neder
land innam, d 6 6 is zeker drie keer uit het graf 
herrezen, wat knap is voor een partij wier voor
naamste doelstelling was om zichzelf overbodig 
te maken.

En dan wijzelf. Eindjaren zestig een ingedutte 
regentenclub, die het Nieuw Links mogelijk
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maakte om de partij zowel organisatorisch als 
programmatisch geheel over te nemen. Nieuw 
Links vergat vervolgens zijn voornaamste doel
stelling — de doorstroming op het pluche — en 
zo verschenen in de j aren tachtig PvdA-adverten- 
ties met de tekst: Het borrelt wel, maar het stinkt 
niet. Zo moest de buitenwacht ervan overmigd 
worden dat het wel meeviel met de toestand in 
de partij. Tien jaar later verloor de PvdA tijdens 
de w a o-crisis tienduizenden leden en moest 
haar politiek leider het machtswoord spreken 
om zijn positie veilig te kunnen stellen.

AANSLUITING VERLOREN
Ook de kritiek op de eens — of soms later — zo 
bejubelde partijleiders kent in onze Beweging 
een vast patroon. De romanticus Troelstra kreeg 
wel eens teveel last van zijn revolutionair ge
moed en isoleerde zich daarmee binnen de SDAP. 
Drees werd door tijdgenoten als Van der Goes 
van Naters, Mansholt en Burger vooral gezien als 
een saai, burgerlijk mannetj e. De later zo toege
juichte Den Uyl werd eerst verweten dat hij de 
populaire Vondeling gewipt had, vervolgens 
kreeg hij een congresmotie van afkeuring over 
zich heen vanwege zijn slappe oppositie tegen 
het kabinet-De Jong en bovenal werd hem een te 
intellectualistische toon verweten. Op verkie
zingsaffiches moest hij later toenmalig partij
voorzitter Van der Louw naast zich dulden, want 
die oogde jong, links en had wel uitstraling. 
Voordat Kok tot nieuwe Vader des Vaderlands 
werd uitgeroepen was hij voor velen toch vooral 
het symbool van het technocratische maatschap
pelijk middenveld, die verkiezing na verkiezing 
verloor voordat hij zijn kwaliteiten erkend zag 
worden. Het patroon dat hiervan valt af te leiden, 
leert dat het dus achteraf altijd blijkt mee te val
len. Melkert werd eerst unaniem door de partij 
op het schild gehesen, waarna vervolgens vooral 
binnen diezelfde partij over zijn gebrek aan me- 
dia-exposure werd gezeurd. Door zijn terugtreden 
kan hij niet meer aantonen dat het beschreven 
patroon ook in zijn geval te herkennen zou zijn 
geweest.

Toch zal de huidige crisis in en rond de Partij 
van de Arbeid langer duren dan de vorige. Het 
noodzakelijke herstel vergt ook meer tijd. Het 
politieke bestel is van gedaante veranderd, grote 
delen van het electoraat zijn op drift geraakt en 
de sociaal-democratie lijkt de aansluiting te heb
ben verloren met juist die groepen in de samen
leving waarvoor zij ooit werd opgericht en aan 
wie zij haar bestaansrecht ontleent. De partij van 
de gewone man is het contact met de straat kwijt.
De vraag is hoe dit hersteld kan worden zonder 
in de valkuil van het populisme te stappen.

Het was en is nog altijd fascinerend om te 
zien hoe de laatste maanden een substantieel 
deel van de massa zo beroerd kon worden door 
iemand die in zijn dagelijkse doen en laten zo ver 
van die massa afstond. Fortuyn benoemde op 
simpele wijze de alledaagse problemen die men
sen ondervonden. Als kenner bij uitstek van de 
marxistische theorie besefte hij dat hij zijn uit
eindelijke doel — de hoogste macht in dit land 
— alleen via de massa kon bereiken. Omdat hij 
uiteindelijk niet meer heeft kunnen laten zien 
dat zijn oplossingen buiten de werkelijkheid 
staan, zal het idee voortleven dat hij toch de 
juiste man op de juiste plaats zou zijn geweest.
Zijn slogan ‘Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik 
zeg’ blijft nu rondhangen, terwijl juist deze leuze 
in een democratie nooit gevolgd kan worden. 
Compromissen sluiten, rekening houden met 
anderen en respect betonen aan politieke tegen
standers zijn hier de ongeschreven wetten.

Sociaal-democraten zijn dragers van een poli
tieke culmur waarin het niet meer om de men
sen zelf lijkt te gaan. Zowel de geschiedenis als 
het heden leren dat socialisten zo behept zijn 75
met de verheffing van de mensheid, dat zij de 
mensen daarbinnen wel eens over het hoofd wil
len zien. Daarbij is niet de vraag van belang of so
cialisten wel of niet de aardigste mensen ter 
wereld zijn, maar wel hoe het komt dat bestuur
lijke arrogantie zich juist in onze kring zo sterk 
manifesteert.

Als arrogante besmurders al herkend worden 
door de gewone man en vrouw, werkt dat door
gaans niet in hun voordeel. Met het gericht zijn
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op structuren, het denken en praten in abstrac
ties en het verheffen van procedures tot doelen 
op zich, kun je in een gesloten politiek systeem 
een heel eind komen. Burgers hebben hier door
gaans geen boodschap aan. Burgers willen dat 
een overheid regelt wat geregeld moet worden. 
Rampen als die van Enschede en Volendam heb
ben ernstig afbreuk gedaan aan de verwachtin
gen ten aanzien van de overheid; vieze en volle 
scholen, wachtlijsten in de zorg en onveilige 
straten evenzeer. Een overheid die via privatise
ringen doelgerichter en doeltreffender zegt te 
gaan werken en uiteindelijk een nog grotere bu
reaucratie achterlaat, wordt als onbetrouwbaar 
bestempeld. Bij deregulering hetzelfde verhaal: 
er zijn in de beleving van burgers nu meer over
bodige regels dan ooit.

Mijn ervaringen in confrontaties met boze 
burgers — vooral daar waar asielzoekerscentra 
gevestigd zouden worden — leert dat veel kou 
uit de lucht komt wanneer politici niet tégen 
hen, maar mét hen praten. Als je met burgers 
praat, luister je ook naar ze en dat is precies wat 
ze willen. Het overgrote deel van de bevolking is 
verstandig genoeg om te beseffen dat 'luisteren 
naar’ iets anders is dan ‘doen wat ik zeg’. Burgers 
hebben geen boodschap aan alle voortreffelijkhe
den die gerealiseerd zijn, want wat er eenmaal is 
wordt al snel als vanzelfsprekend beschouwt. Zo
als onze ouders en grootouders nog decennia na 
de invoering van het ouderdomspensioen uit 
dankbaarheid op de PvdA van Drees wilden blij
ven stemmen, zo weinig besef is er nu van het
geen er door de politiek bereikt is en wordt.

Er is dan ook geen sociale en politieke strijd 
meer, protestdemonstraties richten zich steeds 
meer op randverschijnselen en grote acties van 
vakbeweging en maatschappelijke organisaties 
blijven achterwege. De PvdA is zelfs in naam 
geen actiepartij meer, maar een bestuurderspar
tij, die het maatschappelijke ongenoegen eerder 
miskent dan dat zij er een antwoord op weet te 
formuleren. Burgers hebben objectief gezien 
steeds minder te klagen, maar zijn toch geneigd 
om steeds harder te schreeuwen als iets hen niet 
aanstaat. Als volksvertegenwoordigers dit soort

geluiden niet oppikken, kanaliseren en vervol
gens van een adequaat antwoord voorzien, heb
ben de partijen die hen afvaardigen een reëel 
probleem. Hun volksvertegenwoordigers heb
ben dan namelijk de aansluiting met de samen
leving verloren.

Zij gedragen zich teveel als bestuurder en te 
weinig als vertegenwoordiger van het volk, 
vooral als ze feitelijk nog geen bestuurder zijn 
maar het ooit wel hopen te worden. Het op de
centraal niveau ingevoerde dualisme zal hier 
niets aan veranderen. Daar waar het dualisme al 
sedert jaar en dag bestaat, wordt het in de prak
tijk het meest met voeten getreden. Vaak niet 
eens uit boze opzet, maar als gevolg van politieke 
routine. Een routine die voor de PvdA bijna dode
lijk bleek te zijn.

LINKSE SAMENWERKING
Het is een verkeerde mode om te stellen dat de 
begrippen links en rechts achterhaald zouden 
zijn. Juist tegen de achtergrond van een Europa 
waarin het hardvochtige rechts oprukt, moet 
links zich meer dan ooit gaan bundelen in plaats 
van zichzelf weg te relativeren. Dit betekent ove
rigens niet dat het oude idee van een progres
sieve bundeling van stal moet worden gehaald. 
Al bij de invoering van het algemeen kiesrecht 
werd in de SDAP ten onrechte gedacht dat 'vanaf 
nu' grote groepen van buiten de eigen zuil het 
rode vaandel zouden volgen. Ook bij de oprich
ting van de Partij van de Arbeid mislukte de ver
wachte Doorbraak uit christelijke en vrijzinnig- 
democratische hoek. Het idee van een Progres
sieve Volkspartij sneuvelde in dejaren zeventig, 
nadat gebleken was dat er ondanks een progres
sief schaduwkabinet en een gezamenlijk pro
gram van PvdA, D’66 en PPR geen meerderheid 
voor die partijen in zat. Maar in een verrecht
send politiek klimaat zal het overgebleven links 
toch wat meer oog voor elkaar moeten hebben.

Zonder meteen voor een nieuw Volksfront te 
pleiten — dat bij ons toch niet werkt — moet 
toch gewezen worden op het gevaar van een ver
brokkeling van links. Kijk naar Frankrijk en zie
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welke effecten een versplintering van links te
weeg kan brengen. De sociaal-democratie moet 
de linkse samenwerking nieuw leven in blazen, 
in plaats van haar af te houden. Met d 6 6 zal dit 
niet moeilijk zijn en als we met het morele supe
rioriteitsgevoel van Groenlinks leren omgaan, 
lukt het ook daarmee wel.

Problematischer ligt het met de s p, waarover 
binnen onze partijtop sinds jaar en dag een ver
wrongen beeld heerst. Beelden uit het verleden 
lijken hier de overhand te hebben, terwijl een 
niet gering deel van onze kiezers en zelfs onze le
den hun hoop op de SP gericht hebben. Omdat de 
PvdA tijdens de campagne het hart van de soci- 
aal-democratische beweging — sociale recht
vaardigheid — links liet liggen ten gunste van 
andere thema's waarmee het electorale midden 
aangesproken moest worden, raakte de eigen 
linkerflank uit zicht. De gedrevenheid van een 
partij die zich wel socialistisch durft te noemen, 
geen verantwoordelijkheid droeg en wellicht 
mede daarom ferme linkse standpunten kon in
nemen, had een aanzuigende werking. Wij moe
ten ons dit aantrekken en de sp als machtsfactor 
serieus nemen en haar dus niet langer verkette
ren. Zowel het ledental als ons aandeel in het 
electoraat zijn nog maar tweeënhalf keer zo 
groot als die van de SP. De sp ontfermt zich meer 
en meer over het sociaal-democratisch gedachte
goed. Blijkbaar laat de PvdA hier een gat vallen. 
Een partij als de onze, die de beweging vertegen
woordigt die het Algemeen Kiesrecht, de acht
urendag en de AOW heeft bewerkstelligd, moet 
zich dit aanrekenen.

Via een pragmatische 'linkse' samenwerking, 
die niet op voorhand gemonopoliseerd wordt 
door de PvdA, kan de oppositie tegen een cen- 
trum-rechts kabinet effectiever gevoerd worden, 
terwijl de PvdA er zelf ook niet slechter van 
wordt. Het 'ontpaarsen' kan in een dergelijke con
stellatie sneller plaatsvinden waardoor het voor 
een sociaal-democratische partij onmisbare rood 
weer wat meer herkenbaar wordt. Te lang zijn wij 
bezig geweest om in beslotenheid compromissen 
met onszelf te sluiten in plaats van dit in alle 
openheid met onze coalitiegenoten te doen.

KOERS, ORGANISATIE EN LEIDERSCHAP
Verdere afbraak van de eigen partij moet worden 
voorkomen. Geen New Labour in Nederland, 
maar een versterking van de eigen organisatie.
Onder het mom van partij vernieuwing is na de 
w a o -crisis de organisatie deels ontmanteld zon
der dat er iets voor in de plaats kwam. De nog 
overgebleven gestaalde kaders — toch vrijwel al
lemaal vrijwilligers — zijn in niet geringe mate 
geschoffeerd. De ene na de andere partij afdeling 
raakte in het slop. Hoe zelfs in een televisiede- 
mocratie zonder een sterke partijorganisatie 
campagnes gevoerd kunnen worden is een onop
losbaar raadsel. De partij moet kunnen fungeren 
als aanjager en schakel tussen kiezer en geko
zene en daarnaast als verantwoordingskader 
voor de eigen volksvertegenwoordigers. Dat lijkt 
me eerder een voorwaarde voor democratie dan 
een achterhaald overblijfsel uit het verleden, zo
als ons medio jaren negentig door de partijtop 
werd voorgehouden.

Desalniettemin klapte de partij bijkans de ei
gen handen stuk toen de partijorganisatie werd 
ontmanteld. Slechts enkele jaren later applaudis
seerde de partij weer toen de nieuw gekozen 
voorzitter beloofde dat hij de partij weer aan de 
leden wilde teruggeven.

De partij was echter de partij niet meer, en
kele plaatsen en regio's uitgezonderd. Zo is het 
Noorden deslands nog altijd een bolwerk van de 
sociaal-democratie, maar in eerste aanleg werd 
geen enkele noordelijke PvdA-kandidaat geko
zen. Vanaf de oprichting van de PvdA zijn Gro
ningen en Drenthe de meest rode gewesten van 
ons land, maar op de kandidatenlijst van de PvdA 77 
is dit niet zichtbaar. Al ben je een Kamerlid dat 
voeling houdt met de eigen regio zonder daarbij 
naar regionalisme af te glijden en al houd je je als 
fractiebestuurder en woordvoerder bezig met al
gemene onderwerpen, dankrijgje nogbij de 
kandidaatstelling te horen dat ‘er al zoveel kandi
daten uit de regio zijn’. Dat laatste is alleen dan 
geen leugen als wij voortaan de driehoek Am- 
sterdam-Den Haag-Rotterdam ook als regio gaan 
beschouwen.

S&D 5/6 | 2002



Na de dreun Bert Middel Weer op naar het licht...

De partijorganisatie moet niet terug naar het 
verleden. Maar een minder centralistische en 
meer federatieve opzet kan verfrissend werken. 
Dan kan de partij beter aansluiten bij de beleving 
van de burgers in de eigen regio en heeft bijvoor
beeld het Noorden minder last van het domi
nante 'grachtengordel-denken'. Partijleden hoe
ven zich dan minder ongemakkelijk te voelen op 
straat. Uiteindelijk blij ft het p artij congre s het 
hoogste besluitvormende orgaan, en dit moet 
meer inhouden dan dat formeel gelegitimeerd 
wordt wat door de partij-elite bedacht en goedge
keurd is.

De koers van de partij zal op eigentijdse wijze 
gestoeld moeten zijn, op helder omschreven be
ginselen. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat de 
PvdA er niet in geslaagd is om haar eigen begin
selen te herijken, om ze daarna met meer kracht 
uit te kunnen dragen. De voorbereidende begin- 
selprogramcommissie leek er meer van over
tuigd te zijn dat beginselen achterhaald zijn, dan 
dat deze als inspiratie voor een progressieve poli
tiek konden dienen. Intussen werd wel met het 
heilloze Derde Weg-denken geflirt. Een sociaal
democratische partij die zich ook als zodanig 
durft te presenteren is op voorhand geloof
waardiger dan een partij die zelf niet meer weet 
waar zij behoort te staan. Verscherping van het 
eigen profiel kan voor de Partij van de Arbeid al
leen maar een inkleuring met helder rood bete
kenen. Uiteindelijkheeft de kiezer — ook die uit 
het door velen begeerde en voor machtsvorming 
onontbeerlijke midden — meer aan duidelijk
heid dan aan een gebrek aan Meur.

Te lang heeft de angst om je aan koud water te 
willen branden de partij overheerst. Het migra
tiebeleid kan als voorbeeld dienen. Naarmate de 
verkiezingen naderden trad de campagnecom- 
missie steeds meer in de plaats van de fractie. 
Terwijl met het asielbeleid — vooral dankzij de 
nieuwe Vreemdelingenwet — successen werden 
geboekt, bleef de angst overheersen dat wij wel 
eens te 'soft' zouden kunnen overkomen. Beeld
vorming was eventjes belangrijker dan uitgangs
punten. Ondanks heldere aanzetten daartoe 
werd over migratie als zodanig niet echt gespro

ken, terwijl ter wille van de goede verhoudingen 
in de coalitie het integratiebeleid niet echt werd 
aangescherpt.

De roep om vernieuwing is van alle tijden en 
leidt vaak tot niets. Twee Kamerverkiezingen ge
leden deugde ervan de toenmalige — decentraal 
gekozen — fractie volgens de partijtop weinig 
en moest het roer om. Het partijlidmaatschap 
bleek niet langer de eerste voorwaarde te zijn om 
de PvdA te mogen vertegenwoordigen en regle
menten werden aan de laars gelapt. Het ging im
mers om 'vernieuwing'. Zo werd de nieuwe frac
tie opeens bevolkt met tal van 'kwaliteitsimpul
sen', waarvan het merendeel na vier jaar bleek te 
zijn verdwenen. Ten koste van het collectieve ge
heugen en de samenhang, maar wie let daar op 
als de waan van de dag belangrijker is dan het 
antwoord op de vraag waarvoor de sociaal-demo- 
cratie ook maar weer is opgericht.

De personele invulling van posities in de par
tij heeft tot nu toe altijd — ook in de tijden van 
de decentrale kandidaatstelling — meer te ma
ken gehad met coöptatie dan met democratie.
Nu al weer zijn er her en der groepjes, kongsies 
en onderonsjes in het geniep bezig met de in 
hun optiek meest gewenste invulling van posi
ties en de strategieën om dit te bereiken. Met een 
ongekend cynisme zijn daarbij de eigen posities 
van groter belang dan de vraag waar het met de 
partij naar toe moet. Eerst het mannetje of het 
vrouwtje en pas daarna de inhoud. De omge
keerde volgorde dus.

Nu is er tijd en gelegenheid om deze ogen
schijnlijke wetmatigheid te doorbreken. Een 
taak voor de partijvoorzitter en zijn bestuur, die 
als eersten duidelijk kunnen maken dat het nu 
primair even niet om de poppetjes gaat. Hoezeer 
de buitenwacht ook geïnteresseerd is in perso
nen en hun mogelijke conflicten, daar gaat het 
nu even niet over. Een partijreferendum over het 
leiderschap heeft pas zin als duidelijk is welke 
richting de partij kiest. De politiek leider van de 
PvdA behoort de koers van de partij te volgen. 
Leiderschap dient de partij en niet andersom.
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Een tienpuntenplan
WILLEM WITTEVEEN

Het was een werkelijk verpletterende verkie
zingsnederlaag. Uit kiezersonderzoek is geble
ken dat de vaste kern van de PvdA, dus het niet- 
zwevende deel van onze kiezers, goed is voor 21 
zetels. Daar zitten we maar 2 zetels boven. Dat te
kent de ontevredenheid over het paarse rege
ringsbeleid en de rol van de PvdA daarin. De tra
gische dood van Fortuyn zal de onvrede nog heb
ben aangewaklterd en de uitslag iets hebben 
vertekend, maar de neergang van de sociaal-de- 
mocratie moet diepere wortels hebben. Wat er 
precies misgegaan is? Het lijkt mij verstandig 
niet te snel conclusies te trekken en eerst eens 
een grondige analyse te maken. Het is het beste 
om het aan de weggelopen kiezers zelf te vragen. 
Wat heeft de PvdA en wat heeft het kabinet-Kok 
in hun ogen verkeerd gedaan? Het zou ook goed 
zijn — en een teken van vernieuwing van de par- 
tijcultuur — om nu eens niet een adviesbureau 
een onderzoekje te laten verrichten waarover 
dan in de beslotenheid van het partijbestuur ge
discussieerd gaat worden. Nee, laat de mensen 
die bij de PvdA de ambitie hebben om volksver
tegenwoordigers te zijn zelf de dialoog aangaan 
met de mensen die zich in de PvdA niet meer 
herkennen. Zo is het meteen al mogelijk om in 
de eerste maanden na de dreun iets constructiefs 
te doen, waarbij de gezichtsbepalende mensen in 
de Tweede Kamerfractie het voortouw nemen en 
ook de nieuwe lichting volksvertegenwoordigers 
wordt ingeschakeld.

Zolang er nog geen betere analyse voorhan
den is, geef ik mijn eigen observaties met ge-

Over de auteur Willem Witteveen is lid redactieraad 
secs en lid Eerste Kamer.

paste bescheidenheid. Een rode draad in de kri
tiek op het paarse tijdperk is de geslotenheid van 
de politieke cultuur, de regentenmentaliteit, de 
toename van onderdrukkende bureaucratie. In 
het concept-beginselprogramma (wat jammer 
toch dat we zelfs onze beginselen in de afgelopen 
jaren niet opnieuw hebben weten te verwoor
den), lees ik dat de PvdA zich inzet voor democra
tisering. ‘Democratie veronderstelt het streven 
naar meer democratie.’ Verder dan een Tijdelijke 
referendumwet en een bijna gekozen burge
meester zijn we, geloof ik, niet gekomen, terwijl 
in de paarse regeringsperiode de democratie in 
het hoger onderwijs is teruggedraaid ten faveure 
van elitaire besluitvormingsprocessen. Of de du- 
alisering van het gemeentebestuur ook een de
mocratisering betekent, moet nog worden afge
wacht. De intenties zijn wellicht voortdurend 
positief geweest, maar het beeld dat de PvdA zich 
sterk heeft gemaakt voor meer democratie is 
toch op zijn minst niet eenduidig.

Nog een citaat. ‘Het gezag van de overheid 
wordt minder aanvaard dan vroeger, terwijl 
mondige burgers juist een communicatief en 
responsief optredende overheid wensen (maar 
in plaats hiervan worden geconfronteerd met 7 9
een overmaat aan regels en overbodige bureau
cratie) .’ Hebben we het ideaal waarnaar hier ver
wezen wordt, wel altijd waargemaakt? Respon
sief bestuur begint met luisteren naar de bur
gers, begint met het innemen van hun 
perspectief op de problemen. Daarop zou een 
doordacht en consequent beleid moeten volgen 
waarover gecommuniceerd wordt met de bur
gers die het aangaat en als de resultaten tegenval
len is vervolgens uitleg en verantwoording op
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zijn plaats zodat, alweer in de woorden van het 
concept-beginselprogramma, het beleid een ‘ver
antwoordelijkheid wordt die mensen samen op 
zich nemen’. Wat hebben we hiervan waarge
maakt bij de invoering van het studiehuis en de 
aanpassing van de basisvorming? Bij de herzie
ning van de w a o ? Bij de uitbreiding van Schip
hol? Bij de bestrijding van de verloedering van 
achterstandswijken? ‘Voor de sociaal-democra- 
tie', vervolgt het concept-beginselprogramma, ‘is 
de overheid een instrument ten dienste van de 
burgers, die in de democratie idealiter de dienst 
uitmaken.’ Er was indertijd een intensieve dis
cussie over de beginselen (wat heel democratisch 
was), maar juist over dit uitgangspunt leek ieder
een het eens te zijn. De vraag is alleen of we er 
wel in geslaagd zijn deze mooie woorden ook 
maar bij benadering waar te maken.

Veel burgers associëren de sociaal-democratie 
niet met luisterende bestuurders, worden onpas
selijk van het zogenaamde politieke primaat van 
gezagsdragers (dat neerkomt op een proclamatie 
van het eigen gelijk), hebben het gevoel altijd 
maar buiten spel te staan. Het poldermodel was 
in hun perceptie iets moois voor anderen, voor 
gevestigde organisaties vooral, en zelden of 
nooit voor individuele burgers. Dit politiek-be- 
stuurlijke falen ligt zeker niet alleen aan de PvdA, 
maar er is vermoedelijk te weinig geprobeerd 
het ideaal van een gezamenlijke verantwoorde
lijkheid voor het algemeen belang op een over
tuigende manier gestalte te geven in het dage
lijkse praktische functioneren van de partij en 
van de politieke organen waarin sociaal-demo- 
craten hun werk doen. In gemeenten (Nijmegen, 

8 o Tilburg) waar wel responsief en communicatief
bestuurd wordt, is de uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen trouwens veel beter geweest 
dan waar dit niet het geval was (Rotterdam).

WAT TE DOEN?
De PvdA moet zich als politieke partij eerst zelf 
vernieuwen om het vertrouwen van grote groe
pen kiezers te herwinnen. De partij moet opener 
worden, meer naar buiten gericht, moet meer

het debat aangaan en meer gebruik maken van 
de talenten die onder haar 60.000 leden verscho
len zijn. Hoe datkan? Hier volgt mijn 10 punten
plan dat in 100 dagen kan worden uitgevoerd.

1. Laat alle partijleden stemmen over de keuze van 
de politieke leider. In een democratische PvdA 
stellen verschillende kandidaten zich be
schikbaar en voeren campagne voor de posi
tie van het leiderschap; in een referendum 
onder alle leden wordt de kwestie beslist.

2. Doorbreek het automatisme dat de politieke leider 
van de partij ookfractieleiderofregeringsleideris. 
Cumulatie van functies is riskant (te sterke 
gerichtheid op het regeren, te weinig voeling 
met partij en achterban) en de politieke lij
nen kunnen ook worden uitgezet vanuit bij
voorbeeld een gemeenteraad (de sociaal-de
mocratie wortelt in de lokale democratie) of, 
aardige gedachte, vanuit de Eerste Kamer.

3. Kies voor het democratische ideaal van rotatie van 
ambten en betrek meer mensen bij de politiek.
Om te zien hoe het niet moet: de kandidaten
lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen be
vat aan de top de zogenaamde gezichtbepa- 
lende figuren, gevolgd door de alleroudste 
garde, gevolgd door de gevestigde nieuwko
mers van vorige keer. Echte nieuwkomers 
stonden op kansloze posities. Het grootste 
politieke talent van de afgelopen jaren, Omar 
Ramadan, zelfs onverkiesbaar op 47.

4. Kies voor de ledenpartij, verwerp de campagne- 
partij. Het permanent campagnevoeren 
middels focusgroepen, kiezersonderzoek en 
mannetj esmakerij is ons lelijk opgebroken. 
Maak van de PvdA weer een ledenpartij. Or
ganiseer verschillende soorten van betrok
kenheid, variërend van vrijblijvend donateur 
zijn tot actief meedraaien in het politieke 
werk.

5. M aakvan het verkiezingsprogramma een respon
sief pleidooi en van het beginselprogramma een 
mission statement. Verkiezingsprogramma’s 
bevatten mooie plannen die weliswaar op 
hun financiële aspecten worden doorgere
kend, maar toch luchtfietserij zijn. Leg in een
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verkiezingsprogramma daarom het verband 
tussen de problemen, de pogingen om daar
voor beleid te voeren en de nieuwe plannen; 
leg verantwoording af in plaats van alleen te 
roepen hoeveel banen erbij zijn gekomen; 
wees duidelijk en eerlijk over obstakels, 
tegenvallers en bestuurlijk falen. Dat maakt 
pas de weg vrij voor een realistisch pleidooi 
voor nieuw beleid. In een beginselpro
gramma horen geen concrete beleidsvoor
stellen, geen analyses van de maatschappe
lijke werkelijkheid, geen mitsen en maren. 
Dat kan dan een beknopt mission statement 
zijn. Voordeel van deze verandering: het mis
sion statement gedeelte van het beginselpro
gramma hebben we in feite al; het kan vrij
wel meteen worden vastgesteld.

6. Richt een onafhankelijk opinietijdschrift op voor 
PvdA-leden en sympathisanten; vestig de redactie 
buiten de Randstad. Als er een ding is waar 
mensen in en rond de PvdA behoefte aan 
hebben dan is het aan een open, vrij en kri
tisch debat. Pro & Contra is hiervoor totaal 
ongeschikt; het is een voorlichtingsblaadje 
met mooi weerverhalen. Vestig de redactie 
niet op het partijbureau en laat het blad bui
ten verantwoordelijkheid van het partijbe
stuur verschijnen. Bijvoorbeeld vanuit een 
rood bolwerk als Groningen of Tilburg. Laat 
de redactie bestaan uit jongeren, neem een 
voorbeeld aan Niet Nix.

7. Laat het democratisch centralisme als intem be
stuursmodel varen. Er wordt te krampachtig 
‘regie’ gevoerd vanuit het partijbureau in 
Amsterdam en de Tweede Kamerfractie in 
Den Haag. Waarom mocht Co Verdaas, num
mer 72 op de kandidatenlijst, niet met een 
vrolijke hit campagne voeren voor zichzelf, 
alsof dit de nationale campagnestrategie zou 
verstoren? Waarom moesten drukbezette ka
merleden ook nog eens de trekkers zijn van 
de Kenniscentra? Waartoe diende eigenlijk al 
die fractiediscipline en die strenge binding 
aan regeerakkoorden? Laat duizend bloemen 
bloeien, zeker in de oppositie.

8. Maak van het Politiek Forum de Tweede Kamer 
van de Partij van de Arbeid. Het Politiek Forum 
is een succes gebleken en heeft zich ontwik
keld tot een informeel parlement van de par
tij . Bevestig die ontwikkeling door het Forum 
meer bevoegdheden te geven om de lijn van 
de partij te bepalen (als het Forum de JSF af
keurt, moet dat onze politieke lijn zijn). Laat 
de forumleden in vrije verkiezingen tussen 
elkaar bestrijdende kandidaten kiezen door 
alle leden van de PvdA (vergelijk punt 1).

9. Maak van de bevordering van democratisch bur
gerschap een van de belangrijkste doeleinden van 
de PvdA als organisatie. Om onze democrati
sche droom van een responsieve, rechtsstate
lijke en communicatieve overheid van en 
voor de burgers naderbij te brengen, moeten 
we ons inzetten om mensen te leren om be
halve kritische consumenten ook politiek be
wuste en actieve burgers te worden. Politiek 
gaat niet alleen over macht, ook over kennis 
en educatie. Werk met andere politieke par
tijen en maatschappelijke organisaties sa
men om dit doel te realiseren.

10. Ga binnen en buit en de partij de dialoog aan over 
progressieve politiek. Discussies binnen de par
tij hebben een beperkt bereik; zet daarom de 
deuren open en ga in debat met alle anderen 
die zich willen inzetten voor progressieve 
politiek, binnen en buiten Nederland.
Ga meer samenwerken met andere progres
sieve organisaties en sluit daarbij de vorming 
van een nieuwe politieke partij niet uit.

WAT TE DOEN NA DE DREUN?
8l

Je oprichten als een bokser die na vele successen 
een keer is neergegaan, recupereren in de oppo
sitiebankjes, het anders aanpakken. Strijdlustig 
blijven, want hoop doet leven.
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Alarmfase 1!
Zonder grondig zelfonderzoek gaat het niet

F R A N S  B E C K E R  & R E N É  C U P E R U S

Zonder twijfel waren de Tweede Kamerverkie
zingen van mei de meest bizarre uit de Neder
landse parlementaire geschiedenis. Dramatische 
gebeurtenissen als de politieke moord op Pim 
Fortuyn, het staken van de campagne en het ont
stane haat-klimaat vormden een precedentloze 
breuk met de gematigde politieke cultuur die 
ons land traditiegetrouw kenmerkt. De tragiek 
van deze campagne heeft de verkiezingsuitslag 
en de nieuwe politieke krachtsverhoudingen on
vermijdelijk beïnvloed. Maar al had uitstel van 
de verkiezingen enige zetels in de uitslag kun
nen schelen, het had de democratisch-populisti- 
sche revolte tegen de regerende partijen niet af
gewend.

Alleen al de omvang van de nederlaag — hoe 
die ook precies verklaard moet worden en hoe de 
afzonderlijke oorzaken ook gewogen moeten 
worden — heeft de PvdA in de nabijheid van een 
bestaanscrisis gestort. ‘Welingelichte bronnen’ 
in Den Haag melden evenwel dat er in en rond de 
'nieuwe’ PvdA-fractie oudgedienden zijn die zelfs 
na de gigantische dreun van 15 mei niet zitten te 
wachten op al te veel navelstaarderij. ‘Laten we 
niet te overdreven aan zelfonderzoek gaan doen, 
alsjeblieft geen proces van evaluatie en verant
woording achteraf. Geen reflecties en commis
sies, dat zou maar tot interne onrust en verdeeld-

Overde auteurs Frans Becker is adjunct-directeur 
van de Wiardi Beekman Stichting;
René Cuperas is medewerker van de wbs en 
redacteur van sem.

heid leiden. Laten we de rij en gesloten houden 
voor het herstel van de PvdA en voor de strijd te
gen de centrum-rechtse krachten’, zo luidt dan de 
redenering. Dream on, zouden wij daarop willen 
zeggen. Zo’n houding van vermij ding van zelf
kritiek en zelfonderzoek zal een one-way ticket 
naar verdere marginalisering van de sociaal-de- 
mocratie betekenen.

We zullen weerstand moeten bieden aan die
genen voor wie het, zelfs bij deze reuzenklap, 
nog aanlokkelijk is om met droge ogen te bewe
ren dat wat de PvdA is overkomen hoofdzakelijk 
externe oorzaken heeft. ‘Niet dat we alles perfect 
deden, maar de enorme nederlaag ligt voorna
melijk aan krachten die buiten onszelf lagen’: de 
gure rechtse rukwind die door heel Europa waait; 
de metaalmoeheid van paars, de systematisch- 
leugenachtige aanvallen op paars, de ordinaire 
catch-as-catch-can verkiezingsdebatten op TV; het 
klimaat na de moord op Fortuyn met inbegrip 
van de anti-linlcse hetze en de karaktermoord op 
Ad Melkert.

Zeker, we kunnen nog lang niet alle oorzaken en 
omstandigheden beoordelen die tot de implosie 
van paars, de opkomst van de lpt en de terug- 
keer van het cd a hebben geleid. Wel is duidelijk 
dat we moeten beginnen de omvang van het ver
lies tot ons door te laten dringen en flink wat 
handen in eigen boezem te steken. 22 zetels ver
lies, een halvering van het aantal zetels, dat is on
gekend en heeft de PvdA teruggebracht onder het 
niveau van de SDAP in de j aren twintig van de
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vorige eeuw! De sociaal-democratie als maat
schappelijke en politieke kracht is in de afge
lopen driekwart eeuw niet zo zwak geweest.

Ook al is de verkiezingsuitslag niet alleen 
maar te duiden in termen van links-rechts, in ie
der geval heeft het progressieve blok als geheel 
door het electorale debacle van de sociaal-demo
cratie zware averij opgelopen. Door het grote 
verlies staat zelfs haar positie als spilpartij in het 
linkse partijpolitieke spectrum ten opzichte van 
Groenlinks en de SP onder druk. De fracties van 
‘klein links’ zijn tezamen bijna net zo groot als 
die van de PvdA geworden. Het verlies van de so- 
daal-democratie die zich in de j aren negentig is 
gaan moderniseren — overigens als reactie op 
een langdurig en schijnbaar uitzichtloos verblij f 
in de oppositiebanken — past in een bredere, 
Europese trend. De op handen zijnde verkiezin
gen in Zweden, Duitsland en opnieuw Frankrijk 
zullen uitwijzen of deze zich dominant op het 
hele continent gaat doorzetten.

ANTI-PAARSE WEERZIN
Eerst en vooral is de uitslag van de verkiezingen 
een snoeiharde afrekening met Paars geweest. In 
het sterk gepolariseerde verkiezingsklimaat fun
geerde Fortuyn als katalysator van de anti-paarse 
krachten. De wedstrijd Pim Fortuyn versus Paars 
eindigde met de horror-uitslag 44 — 0. Nooit 
eerder verloor een coalitie zoveel zetels. De keus 
van de kiezer bestond uit variaties op het anti- 
paarse thema. Gaf men de voorkeur aan een ge
vestigde, voorzichtige anti-paarse stem — dan 
koos men Balkenende van het cd a en stemde 
men conform het advies van premier Kok ‘met 
zijn verstand’ tegen de onvoorspelbare, insta
biele nieuwkomers en voor de oude en ver
trouwde nestgeur van de pre-paarse christen-de- 
mocratie. Of men koos lp F, de gewaagde, ordi
nairdere anti-paarse variant, de keus van met 
name het lager opgeleide (PvdA-) electoraat. Of, 
derde mogelijkheid, men koos anti-paars ter lin
kerzijde, de s p . Hoe dan ook, men koos massaal 
en oorverdovend tegen paars en voor die partijen 
die zich het felst tegen paars geuit hadden en te

gelijkertijd het minst afstand hadden genomen 
van ‘de geest van Pim Fortuyn’.

Hoe de ongehoord felle anti-paarse (ressenti
menten te verklaren en te duiden? Het is ook 
hier weer een aanlokkelijke vluchtroute om deze 
helemaal op het conto te schrijven van de laatste 
weken en maanden, van de bizarre verkiezings
campagne. Die zou de omslag van waardering 
voor paars naar weerzin en walging tegen paars 
hebben veroorzaakt. Onder het hysterische ver
grootglas van de media zou negatieve beeldvor
ming rondom paars en zijn vertegenwoordigers 
zijn ontstaan, en wel in die mate dat de analyse 
en de visie van Pim Fortuyn opeens het algemeen 
gedeelde beeld over paars werd. Dit alles werd 
veroorzaakt door de valse weergave van paars be
leid: het anti-paarse repeteergeweer van Fortuyn 
(de puinhopen van paars), Balkenende (de we
deropbouw na paars) en Marijnissen (het neoli
berale verraad door paars). De wankelmoedige 
verdediging door Dijkstal en Melkert van paars 
regeringsbeleid zou vervolgens de ‘grote afreke
ning met paars’ verder hebben bespoedigd.

TIME FOR A CHANGE
Het is voorstelbaar dat vermoeidheid bij de kie
zers met dezelfde coalitie en grotendeels de
zelfde politici een rol heeft gespeeld bij de wens 
afscheid te nemen van paars. De Duitsers hadden 
ooit genoeg van het System Kohl, de Britten van 
iron ladyThatcher, Clinton kwam aan de macht 
onder het motto it’s timefor a change. Hoe ‘on
dankbaar’ het ook mag lijken, burgers krijgen na 
een tijd genoeg van een bepaald partij-politiek 
regiem en de daarbij behorende politieke leiders. 8 3

Het heeft er alle schijn van dat de spannings
boog in de mediademocratieën die westerse lan
den zijn geworden in het algemeen korter zijn 
geworden als het om de politiek gaat. New Labour, 
de politieke media-lcennerbij uitstek, maakte 
zich niet voor niets al direct na de verkiezing van 
Blair doodnerveus over zij n herverkiezing. Blair 
bleek nog wel een periode mee te kunnen. Maar 
velen verwachten dat de Britse tabloids ofwel een 
horse race zullen stimuleren tussen de Conserva-
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tieven en Labour, dan wel tot een horse race zullen 
manipuleren tussen Blair en een interne Labour- 
tegenkandidaat.

In Nederland komt daarbij dat door coalitie
vorming de politieke kleur van de deelnemende 
partijen op den duur gaat verbleken. Dat gold 
voor de rooms-rode coalities onder Drees in de 
jaren vijftig; het is evenzeer opgegaan voor paars. 
In de verkiezingstijd weigerden de coalitiepar
tijen echter kleur te bekennen. Geen van de 
paarse partijen koos de paarse erfenis tot inzet 
van de verkiezingen; maar geen van de coalitie
genoten nam er ook werkelijk afstand van of 
koos voor een nieuwe koers. De leiderschapswis- 
seling in de PvdA stond eerder in het teken van 
continuïteit met Kok dan in dat van afscheid van 
zijn politieke lijn. De drie winnende oppositie
partijen daarentegen werden aangevoerd door 
politici die een sterk geloof in hun eigen, van 
paars duidelijk afwijkende boodschap uitstraal
den.

DE P OTE M K I N - F A g A D E  VAN PAARS
Het succesvolle beeld van paars, is meer dan we 
hebben willen beseffen en toegeven, in belang
rijke mate een Potemkin-fagade geweest. Pim For- 
tuyn en de perverse dynamiek van de campagne 
hebben de amplitude van alles ongetwijfeld sterk 
vergroot, maar eigenlijk zat er al heel veel scheef 
tijdens paars. En laten we eerlijk zijn, dat wisten 
we of konden we wel degelijk weten. Fortuyn 
was vooral het vergrootglas dat falen, tekortko
mingen en onzekerheden wist bloot te leggen en 
uit te vergroten.

Alleen al de relatie tussen de PvdA-achterban 
en paars was rijp voor een politieke psychiater. 
Paars werd, in termen van een sociaal-liberale 
middenkoers voor de PvdA, geïnternaliseerd 
door hooguit vier bewindslieden en drie kamer
leden. De rest van partijkader en achterban zat 
met de rode billen samengeknepen zich onge
makkelijk tot paars en ‘klassevij and’ vvd te ver
houden. Dat was al het geval tij dens Paars I, toen 
er wel degelijk sprake was van een post-CDA elan 
(Wijers, Melkert). Het PvdA-electoraat en kader

hebben in 19 9 8 het eerste kabinet-Kok uiteinde
lijk toch beloond voor zijn werkgelegenheids- 
successen en sanering van de overheidsfinan
ciën. De verkiezingsleus ‘sterk en sociaal’ ont
leende daaraan zijn overtuigingskracht. Tijdens 
het goeddeels uitgeregeerde impasse-kabinet 
Paars II liep de identificatie met het gevoerde be
leid verder terug en werd steeds openlijker ge
speculeerd over een nieuwe, centrum-linkse coa
litie. De verkiezingsleuze ‘samen’ bleef een lege 
formule. Paars is nooit geïnternaliseerd door de 
PvdA-achterban; integendeel, bij velen bestond 
het gevoel dat de liberalen in paars aan het lang
ste eind trokken. De partijleiding heeft de weer
stand niet gevoeld, opgezocht en overwonnen.

Wat, zeker achteraf, als een tekortkoming 
moet worden beschouwd is dat er programma
tisch en ideologisch zo weinig ondernomen en 
beklijfd is gedurende de lange regeringsdeel
name van de PvdA. De feitelijke koers Kok, de 
flirt met de centrum-positie in het Nederlandse 
politieke spectrum van de sociaal-democratie 
door een gecombineerde oriëntatie op een sterke 
aanbod-economie én een moderne, activerende 
verzorgingsstaat, is niet meer tot onderwerp van 
debat en programmatische vernieuwing ge
maakt in de PvdA na de heftige w a o -debatten uit 
het begin van de jaren negentig. Geenmoedige 
Clause Four-confrontaties mssen Kok en zijn par
tij, laat staan een eigen ontwerp van een Hol
landse derde weg-variant. Er was slechts die ene 
Den Uyl-lezing, het afschudden van de ideologi
sche veren, maar die bleef zonder enig vervolg, 
als een openingszet in een nooit afgemaakte 
schaakpartij. Evenzeer is de PvdA tekort gescho
ten bij de modernisering van de beginselen; de 
leiding van de PvdA meende de beginselpro- 
gram-herziening als irrelevant aan zich voorbij 
te moeten laten gaan. In de luwte van de regerin
gen Kok zijn de noodzakelijke koersdebatten 
over de richting van programmatische moderni
sering achterwege gebleven

De paradox wil dat de PvdA uiteindelijk meer 
als drager van paars is gaan gelden dan de vvd , ja 
zelfs meer aan paars heeft geleden. In de storm
loop op paars tijdens de campagne werd de PvdA
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meer dan de vvd de representant van de scha
duwzijden van paars. Voorzover de paarse par
tijen tot enige campagne-effect in staat bleken 
— eigenlijk zijn Melkert en Dijkstal na dat Mup- 
petshow-debatvan 6 maart erin de campagne 
nooit echt meer aan te pas gekomen — was het 
de vvd die de PvdA in de hoek wist te drijven van 
paarse stagnator en obstructorbij uitstek: de PvdA 
zou oplossingen hebben geblokkeerd op het vlak 
van files, criminaliteit, de w ao  en immigratiepo
litiek. Daarmee werd de PvdA het belangrijkste 
doelwit van de bestrijders van paars.

DE PROGRAMMATISCHE KOERS
Het gebrek aan overtuigingskracht van de PvdA 
in de verkiezingscampagne vindt derhalve zijn 
oorsprong in de periode daarvoor: in program
matische onzekerheid; in een halfhartige en ge
stokte modernisering; in een onopgelost repre- 
sentatievraagstuk; in het onvermogen effectief 
in de publieke sector te sturen; en in een sterk 
door contrölepolitiek gekenmerkte bestuursstijl. 
Daardoor is de electorale positie van de PvdA 
ondermijnd; de campagne heeft die ondermij
ning eerder bevestigd dan bestreden.

Nu hebben vast niet veel kiezers de PvdA in
geruild voor de LPP,het cda of de sp omdat de 
Nederlandse sociaal-democraten er maar niet in 
slaagden in de afgelopen tien jaar een nieuw be
ginselprogramma te schrijven terwijl de partij
leiding ongeïnteresseerd de andere kant opkeek; 
zo zullen zij zich evenmin hebben laten wegja
gen door de zwakke verkiezingsprogramma’s 
van 19 9 8 en 2002. Maar toch is uiteindelijk dit 
gebrek aan programmatische stevigheid oorzaak 
van het gebrek aan overtuigingskracht en sense of 
direction dat de PvdA uitstraalde.

Neem de privatisering: de PvdA is er niet in 
geslaagd een eigen consistente politiek op dit 
terrein te formuleren en inzet te maken van re
geringsbeleid. Zij heeft eerder min of meer 
schoorvoetend de liberale tijdgeest gevolgd om 
daar later weer min of meer schoorvoetend op 
terug te komen. De sociaal-democratische ‘idea
len’ waarover in de campagne werd gesproken,

waren voor de kiezers heel wat minder duidelijk 
dan de verkondigers ervan meenden. Het gebrek 
aan richtlijnen voor de toekomst wordt weer
spiegeld in het gebrek aan verantwoording en 
evaluatie van wat gedaan is, hét kenmerk van de 
hedendaagse op focusgroepen georiënteerde ver
kiezingscampagnes. Dat het eigen programma
tisch profiel van de sociaal-democraten is ver
vaagd is mede veroorzaakt door de paarse 
samenwerking (verzoening van de links-rechts 
tegenstellingen), maar vloeide ook voort uit de 
strategie die defacto campagnepartijen als de 
PvdA hebben gehanteerd: de lcoekoeksstrategie 
of immuniseringsstrategie, gericht op het over
nemen van de programmatische agenda van de 
‘tegenpartij’.

Allerlei beschouwers hebben de paarse coali
tie als een uitruil-combinatie gezien, waarin li
berale en sociaal-democratische programma
punten tegen elkaar werden afgeruild (de vvd de 
privatisering in de sociale zekerheid; de PvdA 
hoogte en duur van de uitkeringen). Was het 
maar zo. Op veel terreinen kwam juist helemaal 
geen vruchtbare uitruil tot stand. Dat is de coali
tie het meest opgebroken bij de hervorming van 
de publieke sector. De fantasieloosheid en het 
competentiegebrek (enkele bewindspersonen 
uitgezonderd) zijn vooral op het hoofd van de 
PvdA neergekomen, traditioneel geassocieerd 
met de publieke sector. Juist de hervorming van 
de publieke sector (onderwijs, medische zorg 
etc.) is een kernthema van de derde weg-socia- 
listen geweest. Waar zij wel de pretentie hadden 
het beter te doen dan de liberalen en conservatie
ven, hepen zij in de praktijk stuk op de taaie wer
kelijkheid. 8 s

De hervorming en aansturing van de grote 
(semi)publieke complexen is buitengewoon 
lastig. Geld alleen biedt hier geen soelaas; perma
nente structuurveranderingen evenmin. De so
ciaal-democraten, die in belangrijke mate voor 
de onderwijspolitiek verantwoordelijk zijn ge
weest, hebben hun tijd verdaan met grootscha
lige beleidsvernieuwingen zonder voldoende 
voeling te houden met de vraagstukken waar
voor het onderwijs in de praktijk staat. Indien er-
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gens, dan is hier wel een kloof opgetreden tussen 
de beleidswerkelijkheid en de alledaagse werke
lijkheid. De Derde Wereld-staat die sommige cri
tici het onderwij s toedichten is een karikatuur; 
maar het rooskleurige beeld dat ons door de 
PvdA-voorlieden is voorgehouden is eveneens 
bezijden de werkelijkheid. Het gebrek aan effec
tiviteit is hier schrijnend. Beleid werkt soms 
contraproductief, effectieve beleidsinstrumen
ten ontbreken. Ondanks de managersstaat (Jouke 
de Vries) wordt er helemaal niet effectief gema
naged. De scheiding tussen beleid en uitvoering 
(de overheid stuurt, maar roeit niet) heeft daar
aan bijgedragen.

HET RE PRESENTATIE VRAAG STUK
Wie de PvdA representeert en wil representeren 
is één van de klemmende vragen na de verkiezin
gen van mei 2002. De modernisering van de soci- 
aal-democratie in Europa (derde weg/Neue Mine) 
is een bewuste poging geweest verder door te 
breken naar het sociologische midden. Tegelij
kertijd heeft de sociaal-democratie ook de restan
ten van de oude arbeidersklasse, en in meer alge
mene zin zij die aan de onderkant van de ar
beidsmarkt werken tot haar achterban gerekend, 
immigranten en autochtone Nederlanders. Zij is 
er niet in geslaagd deze uiteenlopende groepen 
tegelijkertijd op geloofwaardige wijze te repre
senteren, maar heeft dit vraagstuk onvoldoende 
onderkend.

Immigratie en integratie zijn daarbij de splij
tende thema’s geworden. Het is ondenkbaar dat 
dit vraagstuk zonder grondig debat kan worden 

8 6 opgelost. De PvdA zit hopeloos met zichzelf in de
knoop op dit terrein. Zo menen sommigen in de 
PvdA dat de l p F -stemmers voor een groot deel 
moeten worden beschouwd als de verloren 
achterban van de PvdA, die hoognodig moet wor
den teruggewonnen. Anderen zien in de lpf eer
der de politieke vijand, die zou koersen op een 
aantasting van de grondwaarden van tolerantie 
en respect voor migranten (‘de islam is een ach
terlijke cultuur’) en die zal fungeren als de tegen
pool van de sociaal-democratie. In politiek-stra-

teg isch  opz ich t gaat h e t vervolgens om  twee 
teg enov er elkaar staande opties: de vorm ing van 
een lin k s  oppositieblok dan wel sam enwerking 
m e t de lpf w aar m ogelijk en  nodig.

Juist op dit vlak, de omgang met de lpf en zijn 
electoraat en het vraagstuk van de multiculturele 
samenleving, hebben zich cmciale vragen voor 
de PvdA aangediend. Uit een onderzoek van het 
onderzoeksbureau Motivaction, dat sinds 1997 so- 
ciaal-psychologisch onderzoek naar de bele-

De relatie tussen de PvdA- 

achterban en paars was 
rijp voor een politieke 
psychiater

vingswereld van de Nederlandse burger doet, 
kwam al geruime tijd geleden naar voren, dat de 
Nederlandse burger zich, ondanks sociaal-econo- 
mische gegevens die wezen op een welvarende, 
veilige en gezonde samenleving, grosso modo on
veilig voelt, de hoge mate van tolerantie beu is en 
hunkert naar geborgenheid en eigenheid (Trouw, 
25 mei 2002. ‘Wat Paars niet zag’). Volgens een 
onderzoeker van Motivaction gaat het bij de uit
slag van 15 mei om een revolte van de veront
ruste burgerij die in het stemhokje in opstand is 
gekomen. 'Het is een revolte van de burgerij, veel 
groter dan de revolte van de jaren zestig, toen 
slechts een kleine goed opgeleide groep in op
stand kwam tegen de gevestigde orde. [...] Nu in 
het jaar 2002 is er sprake van een revolte van 1,6 
miljoen mondige, geïndividualiseerde burgers 
die door Pim Fortuyn de kracht van hun stem 
hebben leren kennen. Hun maatschappijkritiek 
is evenzeer geworteld in de onvrede met de alle
daagse leefsituatie als die was in de jaren zestig. 
Maar het grote verschil is dat het anno 2002 om 
een rechts georiënteerde opstand gaat van de be
houdende massa tegen de complexe, multicultu
rele samenleving. Die nieuwe maatschappelijke
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scheidslijn loopt tussen, zeg maar, SBS-kijkers en 
het publiek van Nederland 3’.

Zie daar het nieuwe representatie-dilemma 
voor de sociaal-democratie, inclusief het vraag
stuk van de multiculturele samenleving en al het
geen daar in en op geprojecteerd wordt. Mogelijk 
heeft de verkiezingsuitslag van 15 mei een meer 
structurele ontwikkeling in het electoraat aan de 
oppervlakte gebracht die de sociaal-democratie 
voorlangere tijd parten zal spelen: het zou wel 
eens zo kunnen zijn dat het voor links, de PvdA 
voorop, moeilijker is geworden om succesvolle 
en robuuste allianties te smeden tussen laagop
geleiden en hoogopgeleiden, armen en rijken, 
middenklasse en minder geprivilegieerde groe
pen — van autochtone en allochtone herkomst.

In dit verband wordt er iets te meesmuilend 
over de ondergang en afstraffing van de sociaal
democratische ‘politieke correctheid’ gedaan. 
Alsof je moet vieren dat er enorme, onderhuidse 
interculturele en inter-etnische spanningen in 
onze grote steden (in de oude wijken en de be
lendende wijken eromheen) bestaan. De PvdA 
mag dat allemaal niet goed gezien, helder be
noemd en moedig geproblematiseerd hebben, 
maar daarmee is — helaas — nog geen begin 
van een oplossing dichterbij gebracht. Uit het 
‘nieuwe beleidsdenlcen’ van dichte grenzen, be
volkingspolitiek, anti-segregatie-spreiding en 
minder vrijblijvende vormen van inburgering 
valt nog niet direct een overtuigend sociaal-de- 
mocratisch programma te smeden. Het debat 
hierover zal zich voortvarend en met urgentiege- 
voel moeten ontwikkelen.

DE ORGANI SATI E VAN DE M A C H T

Tenslotte de bestuursstijl. De PvdA lag als groot
ste partij en als langdurige regeringspartij meer 
onder vuur van de Formynistische verwijten van 
regentendom en gebrek aan democratische be
stuursstijl dan de andere partij en. De PvdA werd 
bij uitstek de drager van paars in zijn gedaante 
van arrogante regenten-oligarchie. De kritiek op 
de ‘gevestigde’ politiek heeft soms surrealisti
sche proporties aangenomen — zij lijkt zich

eigenlijk tegen politieke machtsvorming als zo
danig te keren — maar verwijst wel naar zeer re
ële problemen.

Eigenlijk treft de PvdA drie verwijten. Ten eer
ste gaat het om het controle systeem van de 
interne partijverhoudingen. De partij-politieke 
regie is geheel naar de smalle top aan het 
Binnenhof verhuisd. Beheersing van besluitvor
ming in het parlement en in de partij wordt 
noodzakelijk geacht, mede in het felle licht van 
de media en de campagne-logica. De argus-ogen 
van pers en tv speuren steeds naar meningsver
schillen; die dienen dus bedekt en afgedekt te 
worden. Debat wordt geschuwd en naar de 
marge geduwd.

In de tweede plaats gaat het om de proliferatie 
van partijgenoten in het openbaar bestuur: de 
Partij van de Almacht (Mark Kranenburg). Als 
geen ander kent de PvdA de collectieve sector. Na 
de grote confessionele golf door de bureaucratie 
en het openbaar bestuur is de sociaal-democrati- 
sche gevolgd. De PvdA werd, niet geheel ten on
rechte, geportretteerd als de monopolist van het 
openbaar bestuur. Met name Jan Nagel was het 
met zijn Leefbaar Nederland partij, die de PvdA 
steeds ordinaire verdeling van partijpolitiek ge
kleurde baantjes voor de voeten wierp (en in een 
campagne waar alles mis gaat wat er mis kan 
gaan, waren daar dan ook nog de prettig geti
mede benoemingskwesties rond Netelenbos en 
Van Kemenade). Dat aan de ene kant de maat
schappelijke betekenis en verankering van poli
tieke partijen is afgenomen, terwijl tegelijkertijd 
de functie als toegangspoort tot bestuurlijke 
functies is versterkt is een paradox waar veel kie
zers zich, terecht, ongemakkelijk bij voelen. 87

In de derde plaats gaat het om de bestuursstijl 
van het Nederlandse consensusmodel: het schik
ken en plooien, de compromissen, het draagvlak 
zoeken, de stroperigheid. Die bestuursstijl is po
pulair als er een doel mee is gediend. Na de harde 
polarisatie van de jaren zeventig en het daarop 
volgende onvermogen aan de economische crisis 
van beginjaren tachtig het hoofd te bieden, heeft 
het poldermodel op grote steun kunnen rekenen 
omdat het zo succesvol was in het smeden van
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een gemeenschappelijke richting en verant
woordelijkheid. Een dergelijke consensus is ech
ter gaan ontbreken bij bijvoorbeeld de hervor
ming van de publieke sector; het model is niet 
meer effectief genoeg. De bestuursstijl van de 
polder verliest dan ook aan legitimiteit.

Maar is het antwoord op de bekritiseerde regen- 
tesk-afstandelijke bestuursstijl populistisch de 
wijken in? Dat valt zeer te betwij felen. Yves 
Desmet, hoofdredacteur van de Belgische De 
Morgen, schreef daarover in een essay: 'De oorza
ken van de pak rammel voor paars zijn stilaan 
kapot geanalyseerd: een door politieke correct
heid veroorzaakt onvermogen te communiceren 
over de reële pijnpunten van de multiculturele 
samenleving; een grijze, technocratische uitstra
ling; zichzelf doodgeregeerd; een onvermogen 
om zich tussen de gewone man te begeven. (...). 
Het zal wel, alleen: nooit heeft iemand de dandy 
Pim Fortuyn zelfs maar op kilometers afstand 
van een volkscafé gesignaleerd, integendeel, wei
nigen etaleerden met zoveel bravoure hun ver
hevenheid boven het gewone klootjesvolk. Maar 
Fortuyn slaagde er volgens de media wel in het 
volksgevoel te verwoorden. Wij zeggen wat u 
denkt, en als dat vanop de achterbank van een 
Bentley gebeurt, dan nog staan wij dichter bij 
het gewone volk dan de technocraat Ad Mellcert 
die de achterzaaltjes van de socialistische wijk- 
afdelingen afdweilt. Het is maar een van de vele 
paradoxen die het Nederlandse schouwspel ken
merkt’ (DeMorgen, 18 mei2002,p,. 58-59).

VIJF AANBEVELINGEN
‘De KunstRai is de PvdA van de kunst’, zo kopte 
NRCHandelsblad op zijn Runstpaginavan 16 mei. 
Nederlands grootste kunstbeurs — net is de i8 e 
editie in Amsterdam geopend — dreigt een suf, 
ingeslapen instituut te worden, zo heet het ver
der. ‘Het is een instituut vastgeroest in zijn ge
woonten en mist de creativiteit om daar een 
draai aan te geven’. Wat moet de PvdA doen om 
van dit merkbeeld af te komen? Wij sluiten af 
met vijf aanbevelingen.

1. Voorbij de campagnepartij

De PvdA is in de afgelopen periode niet alleen 
een bestuurderspartij maar ook een campagne
partij geworden: een partij waarin de financiële 
en personele middelen geconcentreerd zijn op 
de verkiezingscampagnes; waarin campagnes 
worden beschouwd als het ultieme contact met 
de kiezer annex burger, liefst in focusgroepen 
verzameld; en waarin verkiezingscampagnes 
worden gezien als de belangrijkste motor van de 
partijorganisatie.

De PvdA als campagnepartij heeft zichzelf in 
de voet geschoten. De campagne van 2002 heeft 
op dramatische wijze laten zien hoezeer de cam- 
pagne-professionals in het isolement van de war 
room kunnen mistasten. Door de opkomst van de 
lokale partij en en de roep om democratische ver
nieuwing (‘wij willen beter gerepresenteerd en 
bestuurd worden’) heeft ook de PvdA als bestuur
derspartij forse averij opgelopen. Om te begin
nen zal de PvdA zich moeten hergroeperen als 
een open partij, open voor politiek en maat
schappelijk debat, gevoelig voor maatschappe
lijke en intellectuele impulsen, op zoek naar 
voortreffelijke volksvertegenwoordigers. Zij kan 
daarmee direct een aanvang nemen door het ant
woord op de plannen van de nieuwe regering en 
haar eigen oppositiekoers voor te bereiden in 
samenspraak met een bredere kring van burgers 
en betrokkenen: van experts tot ervaringsdes
kundigen.

2. De lokale proeftuin

Veel van de gespreksonderwerpen uit de afge
lopen verkiezingsperiode hebben een sterk lo- 
kaal-politieke component. De PvdA is weliswaar 
verzwakt uit de gemeenteraadsverkiezingen ge
komen, maar speelt in een groot aantal gemeen
ten nog steeds een rol van betekenis. De lokale 
politiek kan een proeftuin zijn, niet alleen voor 
democratische vernieuwing en de integratie van 
immigranten, maar ook voor belangrijke verbe
teringen in het publieke domein en de zorg voor 
de publieke sector. Een heroriëntatie van de lo-
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kale politiek is na ‘Rotterdam’ een kernthema 
voor de PvdA. Geslaagde voorbeelden van lokale 
politiek kunnen ook elders voor successen zor
gen.

3. Een analyse van de nederlaag

Een partij moet niet blijven steken in ‘omzien in 
verwondering’, maar na deze historische verkie
zingsnederlaag is een verantwoording van ‘hoe 
kon dit gebeuren’ dringend gewenst. De analyse 
en evaluatie moeten zich tenminste richten op:
> de voorbereidingen op de verkiezingen (kan

didaatstelling; verkiezingsprogramma) en de 
campagne (strategie en uitvoering);

> de verschuivingen in het electoraat, moge
lijke nieuwe scheidslijnen, splijtende en 
nieuwe issues;

> een sterkte/zwakte-analyse van programma, 
koers en politieke strategie, ook in Europees
vergelijkend perspectief.

> de te trekken consequenties.

4. Politieke koers en politiekmaatschappelijke 
agenda

In de oppositie zal de PvdA opnieuw een koers 
uit moeten zetten. Deze moet zo open mogelijk 
worden voorbereid, in het verlengde van de 15- 
mei evaluaties. Met behulp van buitenstaanders 
uit diverse politieke generaties zou inspirerende 
munitie voor een programmatische discussie 
kunnen worden aangeleverd.

Eerste kernthema: de modernisering van de 
sociaal-democratie. Een verkenning van pro
gramma, koers en politieke concurrentie, met 
bijzondere aandacht voor kracht en zwakte van 
het voorbije Europese derde weg-debat, waarin 
vraagstukken als democratische vernieuwing, de 
hervorming van de verzorgingsstaat, de verhou
ding van markt, overheid en civïl society en de 
verbreding van de electorale aanhang centraal 
stonden.

In de tweede plaats: een aantal lastige vraag
stukken uit de erfenis van paars: de hervorming 
van de publieke sector; de economie na ‘Lissa
bon’; de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Een derde opgave: het verkennen van een 
nieuwe, toekomstgerichte agenda waarin the
ma’s als de Europese integratie na de uitbreiding; 
de nieuwe technologie in landbouw en medische 
zorg; versterking van de internationale rechts
orde een plaats moeten krijgen.

Verder vereisen vragen naar de sociale veran
kering van de sociaal-democratie aandacht: wat 
is de sociologische basis van de sociaal-democra
tie van de 2ie-eeuw? En welke maatschappelijke 
belangen dienen te worden gerepresenteerd en 
verzoend?

5. Integratie en immigratie

Dit in de afgelopen periode veel besproken 
onderwerp is zonder twijfel een kernpunt ge
weest bij de opkomst van de lpf . Het vraagstuk 
van de multiculturele samenleving vormt een 
splijtzwam in de PvdA. De opvattingen lopen uit
een van GroenLinks tot l pf .

In het publieke debat over problemen van im
migratie en integratie hebben ook sociaal-demo- 
craten als Paul Scheffer, H. J. Schoo en Arie van 
der Zwan de stelling betrokken dat integratie van 
individuen en gemeenschappen minder vrijblij
vend en minder ‘met de rug naar de Nederlandse 
samenleving en cultuur’ zal moeten plaatsvin
den. Tegelijkertijd dienen er ook minder vrij
blijvende grenzen gesteld te worden aan het 
pejoratief spreken over buitenlanders en nieuwe 
Nederlanders. Xenofobe kiezers hebben niet al- 8 9 
tijd gelijk. Samenleven in Nederland kan even
min ‘met de rug naar de allochtonen’.

Wij stellen voor dat een gezaghebbend en on
orthodox gezelschap de tegenstellingen in kaart 
brengt en op een verstandige wijze een sociaal
democratische politieke koers op dit terrein uit
zet.
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De taak der sociaal- 
democratie
B A R T  T R O M  P

Toen de Franse president Pompidou de Volks
republiek China bezocht informeerde hij in zijn 
gesprek met Mao Zedong naar diens oordeel 
over de Franse Revolutie. Naar verluidt het Mao 
toen weten dat het zijns inziens te vroeg was om 
daar nu al een oordeel over te vellen.

Bij hem sluit ik mij graag aan als het gaat over 
de laatste Kamerverkiezingen. Over de bewegin
gen van het electoraat is op het moment dat ik dit 
schrijf (29 mei) bijvoorbeeld nog maar weinig be
trouwbare informatie beschikbaar. Deze beschou
wing draagt daarom een voorlopig karakter.

EXIT CAMPAGNEPARTIJ
De voorzittersstrijd in de PvdA van vorig jaar, zo 
komt het mij nu voor, laat zich lezen als een pre- 
echo binnen de PvdA van een overeenkomstig 
proces dat zich vervolgens in de Nederlandse po
litiek als geheel heeft afgespeeld.

De top van de PvdA probeerde bij die strijd 
alsnog goed te maken wat zij bij de verkiezing 
van Marijke van Hees had verloren. Toen al ging 
het om de keuze tussen een beginsel- en leden
partij dan wel een campagnepartij. De partijlei
ding schoof het duo Booij/Van Bruggen naar vo
ren, indertijd door voorzitter Felix Rottenberg 
als 'jongeren’ voor het partijbureau ingehuurd 
toen hij geen greep op de Jonge Socialisten kon 
krijgen.

Over de auteur Bart Tromp is politiek socioloog en 
redacteur uan s &d.

Hun program was de afschaffing van de le
denpartij als politieke organisatie. Degenen die 
zo dwaas waren nog lid te blijven, zouden met 
vrijblijvende ‘festivals’en dergelijke koest gehou
den worden. De beroepspolitici moesten het 
(nog meer) voor het zeggen hebben, onder
steund door professionele experts op het gebied 
van campagnevoeren en kiezersonderzoek.
Nieuwe beroepspolitici konden veel beter wor
den gerekruteerd door professionele headhunters 
dan via de traditionele organisatie.

Na de onsmakelijke wijze waarop Marijke van 
Hees was weggewerkt, meende de partijleiding 
alsnog haar zin door te kunnen zetten. Zij schoof 
fractiesecretaris Sharon Dijksma naar voren als 
kandidaat-voorzitter, met als enige argumentatie 
dat deze jong en vrouw was. Dijksma kondigde 
aan de partij ‘gezellig’ te zullen maken. Dat zij in
houdelijk noch naar buiten toe gekwalificeerd 
was telde niet — daaruit alleen al bleek de min
achting voor de PvdA als ledenpartij.

Uit ergernis over deze stand van zaken accep
teerde ik indertijd, net als Ruud Koole en Bouwe 
Olij, de kandidatuur voor het voorzitterschap. Ik 
noem nu nog eens de argumenten waarmee ik 
mijn kandidatuur toen onderlegde, argumenten 
die door de andere tegenkandidaten eveneens 
naar voren zijn gebracht:
> De PvdA had in de paarse coalities zijn sociaal

democratische identiteit verloren en was naar 
rechts opgeschoven. De zogenaamde ontideo
logisering (het afschudden van ideologische 
veren) betekende enerzijds technocratisering
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van de politiek, kwam anderzijds neer op het 
overnemen van de neoliberale agenda.

> Daardoor hadden partij en links van de PvdA 
een aanhang onder de kiezers verworven die 
historisch zonder precedent was.

> De PvdA onderschatte ernstig de electorale be
dreiging van 'leefbaarheids'-partij en.

> De maatschappelijke ontwikkeling ging de 
laatste twintig jaar in de richting van grotere 
sociaal-economische ongelijkheid — in ons 
land evenzeer als in de wereld als geheel. Dat 
vroeg om een duidelijke sociaal-democrati- 
sche stellingname.

> De PvdA diende de zogenaamde vernieuwing 
in organisatorisch opzicht van de voorgaande 
tien jaar terug te buigen in de richting van 
interne democratisering. (Relus ter Beek vatte 
dit punt samen met zijn conclusie dat ik 'de 
partij terug wilde geven aan de leden’. Nu lees 
je dat Fortuyn ‘de politiek terug wilde geven 
aan de mensen’.)

Mijn conclusie was toen dat de Partij van de Ar
beid zich ‘aan de rand van de afgrond bevond’, 
een conclusie die ik verder argumenteerde in het 
artikel ‘Organisatie en program: de PvdA op een 
historisch dieptepunt’(Socialisme ^Democratie, 
februari 2001).

De PvdA-professionals wisten het allemaal be
ter, net als de pers die er alles aan deed om de 
officiële kandidaat als onverslaanbaar voor te 
stellen. Die kreeg dan ook alle steun van de be
roepspartij, tot en met die van professionele 
campagne-adviseurs. Uiteindelijk bleek de hele 
opzet op een volstrekt verkeerde diagnose van 
wat er in de PvdA leefde te berusten; ondanks alle 
burgemeesters en notarissen die te hulp werden 
geroepen, won Ruud Koole overtuigend van de 
officiële kandidaat. Maar vóór de verkiezing van 
de nieuwe voorzitter van het partijbestuur was 
het campagne-team zowel als de commissies 
voor het ontwerp-verkiezingsprogramma en de 
ontwerp-kandidatenlijst samengesteld, zodat 
zijn invloed hier marginaal zou zijn.

Verbijsterend is dat de partijleiding en het 
merendeel van de beroepspolitici en campagne-

experts'niets hebben willen leren van hun volle
dige misrekening van de stemming binnen de 
partij toentertijd. Dat voorspelde niet veel goeds 
over de wijze waarop daarna het Nederlandse 
electoraat tegemoet zou worden getreden. De 
voorzitterskeuze had duidelijk gemaakt dat de 
PvdA geen campagnepartij van beroepspolitici 
en media-experts wilde worden. Maar die keuze 
werd feitelijk niet gehonoreerd.

Dit verkiezingsresultaat demonstreert in ie
der geval het failliet van de campagnepartij. Aan
getoond is nu niet alleen dat al dat geld, besteed 
aan experts die het allemaal beter zouden weten, 
en die daarom feitelijk los van de partij opereer
den, geen enkel resultaat heeft opgeleverd en al
leen maar averechts heeft gewerkt. Aangetoond 
is ook dat een zogenaamde 'professionele' cam
pagne (waarin al te vaak klakkeloos Ameri
kaanse en Britse modellen zijn overgenomen) 
niet in de plaats kan treden van een heldere en 
inhoudelijke politieke strategie, die door een 
partij als zodanig wordt gedeeld en gedragen. Vo
rig jaar koos het congres van de PvdA voor een le
denpartij en tegen een campagnepartij. Het is nu 
zaak daaraan werkelijke organisatorische en per
sonele gevolgen te verbinden.

LINKS EN RECHTS
Kern van het verkiezingsresultaat is dat door 
‘paars’ de tegenstelling tussen ‘links’ en ‘rechts’ 
zijn constituerende betekenis voor politieke ori
ëntatie grotendeels had verloren. Drie grote par
tijen die tot dan toe in de Nederlandse politiek 
tegenover elkaar hadden gestaan in termen van 
‘links’ en ‘rechts’ vormden een gezamenlijke re- 91 
gering die een beleid voerde dat zozeer een 
voortzetting was van dat van de voorgaande, ge
domineerd door de vierde grote partij, het cda , 
dat de laatste in zijn oppositierol vleugellam 
bleek.

‘Paars’ stond niet op zichzelf. Het paste in een 
grotere context, waarin het heette dat de tijd van 
‘de grote verhalen', de grote ideologieën, nu defi
nitief achter ons lag, dat wat er nog aan politieke 
kwesties restte 'beyond left and right’ (Anthony
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Giddens) was, dat de tegenstelling tussen ‘links’ 
en ‘rechts’ verouderd was en er niet meer toe 
deed, dat politiek zelf eigenlijk aan het verdwij
nen was omdat de markt zichzelf reguleerde en, 
zoals Saint Simon bijna tweehonderd jaar gele
den profeteerde, het bestuur over mensen plaats 
aan het maken is voor de administratie van za
ken. Termen als de b.v. Nederland vatten deze ont
ideologisering perfect samen: het politieke stel
sel opgevat als een bedrij f  — en dan nog niet 
eens een open n.v.

Politiek is alleen maar mogelijk op basis van 
een constitutieve tegenstelling die als orde- 
nings- en keuzeprincipe dienst doet. Precies op 
deze basis heeft de tegenstelling tussen links en 
rechts in de Franse Revolutie gestalte gekregen. 
Wie deze tegenstelling wegwist, schept echter 
ongewild ruimte voor een alternatief ordenings
principe, een andere fundamentele politieke 
tegenstelling — een mogelijkheid waarmee de 
ideologen van ‘paars’ nooit rekening hebben wil
len (of kunnen) houden.

Bovendien bestond er, net als in Srebrenica, 
geen ‘exit-strategie’ , in geval van de beëindiging 
van de paarse coalitie. Als men deze niet zou wil
len voortzetten, was het immers onvermijdelijk 
dat de PvdA zich toch weer naar links (of naar 
rechts) zou moeten profileren. In dat geval was 
het mogelijk geweest dat de tegenstelling mssen 
links en rechts weer de centrale factor in de poli
tiek was geworden. Maar terwijl onmiskenbaar 
werd dat de deelnemende partijen geen zin meer 
hadden in een derde paars kabinet, maakte de 
PvdA noch duidelijk waarom ze deze coalitie niet 
voort zou willen zetten, noch wat het politieke al- 

9 2 ternatief zou kunnen zijn. Daarmee haalde de
partij met terugwerkende kracht alvast de presta
ties en reputatie van de paarse kabinetten naar be
neden, hoewel de PvdA tegelijkertijd daarmee 
nauw geassocieerd bleef in de ogen van de kie
zers — zonder dat deze een ander perspectief 
werd geboden. De PvdA was, kortom, niet in staat 
tot een overtuigend verhaal waarom met paars 
gebroken moest worden zonder paars te verloo
chenen.

Nog versterkt werd deze tamelijk uitzichtloze

stand van zaken door de wisseling in het partij- 
leiderschap en de aankondiging van Wim Kok 
niet een nieuwe termijn als lijsttrekker te ambië
ren. Dit accentueerde op weer andere wijze het 
afscheid van paars. Zijn opvolger bevond zich 
daardoor in een bijna ónmogelijke positie, wie 
het ook was geworden: hij moest paars de wacht 
aanzeggen zonder Kok — en daarmee de PvdA 
— te beschadigen.

Dit alles was echter slechts een implicatie van 
het verdwijnen van de links-rechts-tegenstelling

Koks opvolgerbevond 
zich in een bijna 
onmogelijke positie, wie 
het ook was geworden: 
hij moest paars de wacht 
aanzeggen zonder Kok — 
en daarmee de PvdA — 
te beschadigen

als gevolg van de paarse coalities. De ruimte die 
daardoor werd geschapen voor een andere fun
damentele politieke scheidslijn werd in de drie 
maanden voorafgaand aan de verkiezingen ra
zendsnel gevuld door Leefbaar Nederland en Pim 
Fortuyn. Ffet werd de karakteristieke tegenstel
ling van het populisme: politieke buitenstaan
ders tegen de gevestigde orde. De buitenstaander 
is de kampioen van 'het volk’ en gaat in zijn 
naam schoon schip maken in de ‘achterkamer
tjes’ waar ‘de gevestigde partijen’ de zaken onder
ling bedisselen en hun zakken vullen, in plaats 
van dat hun vertegenwoordigers in ‘de wijken’ 
waar ‘de mensen wonen’ aanbellen en hun oor te 
luisteren te leggen om zo te vernemen wat die 
mensen werkelijk willen. (Allemaal hetzelfde 
vanzelfsprekend — het volk is een en ondeel
baar.)
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HET POPULISTISCH SYNDROOM
Als vervaging van de tegenstelling tussen 'links’ 
en ‘rechts’ de negatieve en noodzakelijke voor
waarde is voor de opkomst en vestiging van een 
populistische definitie van de politiek, dan is dat 
proces toch begunstigd door tenminste drie fac
toren. De eerste is de enorme en in het algemeen 
welwillende aandacht die Fortuyn al vanaf sep- 
tembervorigjaar in de media kreeg, niet van
wege zijn politieke boodschappen maar door 
zijn stijl van opereren, die overigens zelf weer in 
het syndroom van het populisme paste: door 
zich willens en wetens anders te gedragen dan 
volgens de gebruikelijke omvangsvormen in de 
politiek, accentueerde hij niet alleen zijn afstand 
tot ‘de gevestigde politiek’, maar wekte hij ook de 
schijn van authenticiteit op, de man die zegt wat 
hij en het volk denkt. (Pas na zijn dood kwam uit 
dat zijn ‘atyour service’-optreden niet een spon
taan gebaar was geweest maar een ingestudeerde 
en, door een reclamebureau bedachte gimmick.)

De tweede factor was het feit dat de gemeen
schappelijke afkeer van andere partijen jegens 
Fortuyn niet de kans kreeg politieke inhoud te 
krijgen, en zelfs het beeld van de buitenstaander 
versterkte.

De derde was het ontbreken van een inhoude
lijke politieke verkiezingscampagne. Het bleef 
bij tv-programma’s waarbij politiek bij voorbaat 
tot onderdeel van vermaak was gereduceerd. In 
die context kon Fortuyn gloriëren — de weinige 
keren dat hij wel tot een inhoudelijk debat werd 
gedwongen, bleek hij zijn ferme eerder ingeno
men cme-line-standpunten niet vol te kunnen 
houden en retireerde hij snel in de richting van 
zijn opposant.

PLEBISCITAIRE DEMOCRATIE
Het succes van de Lijst Pim Fortuyn (l p f ) wordt 
nu algemeen uitgelegd als een roep om ‘ver
nieuwing’. Grote geleerden als Roel in ‘t Veld 
hebben al gepleit voor een Fortuyn-Instituut dat 
het ‘gedachtegoed ‘ van ‘de grote leider’ (zoals an
dere kandidaten op zijn lijst hem bij leven noem

den) verder ontwikkelen op het gebied van de de
mocratie. De vage en ondoordachte voorstellen 
over staatkundige veranderingen die in het 
‘werk’ van Fortuyn te vinden zijn, wijzen echter 
allemaal in een richting die in democratisch op
zicht dubieus is. Dat begint al met de stootrich
ting van dit populisme dat in wezen anti-demo- 
cratisch en antiparlementair is en de vertegen
woordigende democratie in tendentie wil 
vervangen door een plebiscitaire, waarin ‘het 
volk’ een leider kiest die dit niet zozeer represen
teert als wel belichaamt. Ook hier bracht Fortuyn 
niet iets werkelijk nieuws naar voren, maar po
pulariseerde hij staatkundige ‘vernieuwingen’ 
die al jaren lang in de Nederlandse politiek naar 
voren worden gebracht sinds de oprichting van 
D66.

De voorstanders van zulke ‘vernieuwingen’
— vaak recepten uit de 19e eeuw — zijn niet in 
staat aan te geven waarom deze een oplossing 
zouden vormen voor de problemen waarmee zij 
worstelen. Vrijwel nooit kijken zij over de grens 
om te constateren dat waar hun favoriete ‘her
vormingen’ allang bestaan, nochtans precies die 
klachten over ‘het bestel’ kunnen worden verno
men die deze hervormingen in Nederland nu 
juist uit de weg zouden moeten ruimen.

Plebiscitaire democratie betekent daarnaast 
dat de kiezer nog wel iets mag zeggen over wie er 
gekozen wordt, maar niet over het program van 
de gekozene. ‘Laat dat maar mij aan mij over.’
In de lopende kabinetsinformatie zien wij hoe al 
binnen het bestaande politieke stelsel een 
nieuwe partij als de Lijst Pim Fortuyn, zonder 
duidelijk program, naar believen standpunten 
inneemt (of verlaat) die noch in het onduidelijke 93
‘verkiezingsprogramma’ van die partij voorko
men, noch anderszins aan de kiezers zijn voor
gelegd. Zelfs het voordeel dat de staatkundige 
‘vernieuwers’ aan vormen van plebiscitaire de
mocratie toekennen, gaat niet op. Dit houdt 
in datje dan op ‘personen’ stemt, niet op lijsten 
of programma's. Maar toen bij de gemeente
raadsverkiezingen in Rotterdam lijsttrekker 
Fortuyn een grote overwinning behaalde, nam 
hij niet zijn verantwoordelijkheid om wethou-
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der te worden. Dat moest iemand anders maar 
doen.

Tenslotte is het project van de populistische 
democratie in zijn uitwerking anti-democra- 
tisch, in feite wordt de vertegenwoordigende de
mocratie fundamenteel aangetast. Paul Borde- 
wijk rekende voor — www.denhaag.pvda.nl — 
dat bij een districtenstelsel naar Brits model het 
cd a nu meer dan honderd zetels in zou nemen 
in de Tweede Kamer, de rest verdeeld over PvdA 
en l p f . De andere partijen zouden landelijk niet 
meer vertegenwoordigd zijn. De verkiezingsuit
slag van 15 mei demonstreert daarentegen de 
openheid van het huidige staatkundige bestel 
voor nieuwkomers. Achter de rug van een dode 
lijsttrekker zijn zesentwintig volksvertegen
woordigers de Tweede Kamer binnengeslopen 
— van wie dit er niet een op eigen kracht was ge
lukt. De ‘vernieuwingen’ die deze ‘vernieuwers’ 
zo graag tot stand willen brengen, zouden hen 
politiek geen schijn van kans hebben gegeven.

DEMONISERING EN KARAKTERZWAKTE
De campagne werd pas hard na de moord op For- 
tuyn, maar toen werd deze officieel niet meer ge
voerd en officieus vooral door de l p f . Zelfs de be
grafenismanifestatie in een Rotterdamse kerk 
werd door zijn broer gebruikt voor een partijpo
litieke toespraak. Overeenkomstig het profiel 
van de populist verzette Fortuyn de normen van 
het publieke debat onder politici door veel gro
vere en plattere bewoordingen te kiezen dan in 
Nederlandse politieke verhoudingen gebruike
lijk was. De reacties van de ‘gevestigde’ politici 

94 bleven daarentegen binnen de gebruikelijke fat
soensnormen. Toch zijn deze door serviele me
dia als ‘demonisering’ afgeschilderd. Zeker na 
zijn dood viel daaronder al een vergelijkend per
spectief — het heette al gauw buiten de orde om 
Fortuyn met Haider te vergelijken. Daarvoor zou 
wellicht reden zijn geweest als Haider onbetwist 
een neonazi zou zijn — zoals een politiek onbe
nul als de niet altijd succesvolle strafpleiter Ge- 
rard Spong publiekelijk beweerde. In politiek op
zicht is van de neo-rechtse politieke leiders in de

rijke landen Haider veruit het meest vergelijk
baar met Fortuyn — al zijn de boeken van Haider 
interessanter en beter geschreven.

Uitstel van de verkiezingen had een premie 
gezet op het vermoorden van politici. Dat neemt 
niet weg dat dit geen normale verkiezingen zijn 
geweest, ‘fair and free’. Na de moord op Fortuyn 
schiepen zijn aanhangers niet alleen een klimaat 
maar ook een werkelijkheid waarin politici van 
andere partijen — toevallig vooral links? — de 
schuld kregen van zijn dood en die aantijging

In politiek opzicht is van 
de neo-rechtse politieke 
leiders in de rijke 
landen Haider veruit het 
meest vergelijkbaar met 

Fortuyn — al zijn de 
hoeken van Haider 
interessanter en beter 
geschreven

kracht bij zetten met daadwerkelijke bedreigin
gen op een schaal die nog nooit eerder in Neder
land is vertoond. De lpf heeft daaraan uitbundig 
meegedaan, niet alleen in de persoon van voor
zitter Langendam, die eerst wel, en toen weer 
niet en daarna toch weer wel de moord op For
tuyn in de schoenen van ‘links’schoof, maar ook 
in de gekozen vertegenwoordigers op deze lijst. 
Het is een grof schandaal dat zij geen enkele af
stand hebben genomen van de terreur die ken
nelijke aanhangers van hun partij uitoefenen ten 
aanzien van politici en journalisten, maar in
tegendeel volhouden dat de moord de schuld van 
links is. Het is een nog groter schandaal dat het 
cd a en de vvd niet van hun beoogde coalitie
partner hebben geëist dat deze zich hard en dui
delijk van deze haatcampagne distantieert.
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Na de dreun BartTrom p Detaakdersociaal-democratie

De algemene verklaring van de verkiezings
uitslag is dat zich hierin een allang bestaande 
onderstroom bij de kiezers heeft gemanifes
teerd, een onderstroom die vooral bestond uit 
ongenoegen over allochtonen, asielzoekers, 
vreemdelingen en anderen in het algemeen. Dit 
is een nogal dubieuze these. Ik ben verbaasd en 
daarna verbijsterd geraakt, eerst natuurlijk over 
de massahysterie na de moord op Fortuyn, maar 
daarna toch vooral over het verraad der Werken: 
de laffe en uit de mouw geschudde praatjes waar
mee al te veel intellectuelen of wie daarvoor door 
willen gaan, al dan niet met hoogleraarstitels, 
achteraf de uitslag van de verkiezingen hebben 
verklaard, meestal in termen van ‘stille ontevre
denheid’. Vrijwel niemand van deze gemakzuch
tige auteurs kwam vorig jaar augustus, toen 
Wim Kok zijn afscheid aankondigde, met zo’n 
analyse voor het voetlicht. Een serieuze analyse 
van wat tot deze verkiezingsuitslag heeft geleid, 
zal tijd vergen. Maar het merendeel van degenen 
die zich daarover in de laatste tijd publiekelijk 
hebben willen uiten, heeft zich gediskwalifi
ceerd, nog los van het gemak waarmee zij en de 
meeste media het populistisch scenario overna
men. Het was stuitend zowel als illustratief voor 
karakterzwakte hoezeerbegrippen als ‘het volk’ 
en 'de gevestigde partijen’ (daaronder vallen dus 
ook de sp en de Christenunie) gemeengoed wer
den in commentaren, hoofdartikelen en bijdra
gen aan opiniepagina’s.

SO CIAAL-DEM O CRATIS CH JLINKS
Nu de Partij van de Arbeid zelf. De verkiezing van 
Ruud Koole, tegen de zin van het establishment

van de partij, was een duidelijke en onmisken
bare demonstratie van het feit de partijleden in 
meerderheid de ontwikkeling van een ‘campag- 
nepartij' afwezen. Dat was een boodschap op or
ganisatorisch niveau, die te lang genegeerd is. De 
verkiezingen van 2002 tonen echter overtuigend 
het failliet van de ‘campagnepartij’ aan, en daar
aan zal de PvdA om als sociaal-democratische 
partij te overleven, organisatorische en perso
nele gevolgen moeten verbinden.

Personele vernieuwing is alleen maar aan de 
orde voorzover het dom zou zijn beroepspolitici 
die er nooit blijk van hebben gegeven dat er voor 
de PvdA een ander leven na ‘paars’ zou kunnen 
bestaan, tot fractieleider te kiezen. (Inmiddels 
lijkt iedereen vergeten te zijn dat de PvdA geen 
ambt kent waarvan de drager ‘partijleider’ is.)

Veel belangrijker is inhoudelijke vernieuw
ing. Deze kan niets anders inhouden dan het ge
ven van een nieuwe en passende definitie van 
sociaal-democratisch links (zonder de oude the
ma’s, lees ongelijkheid in loon en vermogen te 
verwaarlozen). De zogenaamde 'vernieuwingen’ 
van de jaren negentig, opgevoerd onder de vlag 
van de Third Way, zijn inderdaad Holzwege geble
ken — wegen die nergens naar toe, maar juist er
gens van weg gaan. Het is mij nog altijd een raad
sel hoe iemand in alle ernst een idioot begrip als 
‘het radicale midden' kan omarmen.

De PvdA dient zich weer te concentreren op 
het sociaal-democratisch programma zoals dat 
bij Bernstein omschreven werd, 103 jaar geleden:
De voorwaarden tot het socialisme en de taak dersoci- 
aal-democratie, ook al moet dat programma gron
dig worden herzien.
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Srebrenica: 
tussen moraal en 
verantwoording

Bij alle electorale commotie van de laatste weken, is de 
zaak Srebrenica — de val van een enclave, de val van 
een kabinet — in de media-luwte terechtgekomen. 

s&d presenteert hier desondanks een drietal 
beschouwingen. Een voormalig Dutchbat-commando- 

officier, Jasper Ragetli, becommentarieert het 
NiOD-rapportoverde val van ‘safe area’ Srebrenica, 
op basis van zijn eigen ervaringen in de ‘compound’.

Vervolgens kruisen RudyAndewegen 
Willem Witteveen de degens over de politieke 

verwerkingen verantwoording van hetSrebrenica- 
drama: Srebrenica en de sorry-democratie. 

Andeweg lanceert het leerstuk van de uitgeholde 
ministeriële verantwoordelijkheid, terwijl Witteveen 

juist de morele correctheid hekelt die waardering 
voor het‘verantwoordingsethisch’ handelen van het 

kabinet in de weg heeft gestaan.
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Srebrenica: tussen moraal en verantwoording (1)

Het NiOD-rapport vanuit de 
‘compound’ verkend

J A S P E R  R A G  E T L I  E

Op 10  april publiceerde het N io D haarhisto- 
risch-wetenschappelijke onderzoeknaar de ge
beurtenissen vóór, tijdens en na de val van de en
clave Srebrenica. Het rapport kenmerkt zich 
door de grondigheid en gedetailleerdheid waar
mee het onderzoek naar de gebeurtenissen om
trent de enclave Srebrenica is uitgevoerd.1 De 
onderzoekers hebben een zo precies en omvat
tend mogelijke reconstructie en diepgaande 
historisch-verklarende analyse van de gang van 
zaken gemaakt. Meer dan negenhonderd inter
views zijn gehouden en vele tienduizenden do
cumenten uit — soms afgeschermde — archie
ven in binnen- en buitenland zij n gelicht. Een 
immense onderneming die in een indrukwek
kend rapport heeft geresulteerd.

In dit artikel wordt door mij, een ex-Dutch- 
batter, stilgestaan bij het rapport Srebrenica, een 
‘veilig'gebied van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (n i o d ). Van begin juli 
19 9 4 tot eind januari 1995 ondervond ik als offi
cier van Dutchbat 11 het ‘doormodderscenario’

98 van de Verenigde Naties (v n ) aan den lijve.

Over de auteur Jasper P. Racjetlie is promouendus aan 

de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie
wetenschap (UU) en uerricht een proefschrift- 

onderzoek naar agendavorming in het informatie
tijdperk. Van 1992 toten 1996 was hij als officier 

werkzaam bij het Korps Commando Troepen.

Hij maakte aan ju li 1994 totjanuari 1995 als 
groepscommandant bij het uerkenningspeloton deel 

uit van Dutchbat 11 in Srebrenica.

De b ev ind ing en  en conclusies van het n iod  
w o rd en  voorz ien  van kan ttekeningen en com
m e n taa r  'vanu it  he t  perspectief van de com- 
p o u n d ’.

Wat mij betreft is lof voor de inhoudelijke 
kwaliteit van het rapport op zijn plaats.2 De ge
beurtenissen die mij bekend zijn, worden in het 
rapport correct vermeld. De teksten over het ope
rationele optreden van Dutchbat en mijn eigen 
verkenningspeloton, over het mandaat en over 
de omstandigheden in de enclave geven wat mij 
betreft een goed beeld van de situatie ter plekke. 
Daarbij weet het rapport ook hiaten te vullen. 
Vele zaken die voor een dutchbatter ver van zijn 
veldbed geschieden, maar wel van directe in
vloed waren op de omstandigheden in de en
clave, worden dankzij het rapport — achteraf — 
goed inzichtelijk.

Een roep om ingrijpen op morele gronden 
overheerste in de politiek en bij de media. Hu
manitaire bewogenheid, politieke ambities en 
militaire dadendrang hadden het cd A-PvdA kabi- 
net-Lubbers in 1993 ertoe aangezet om een 
bataljon beschikbaar te stellen aan de u n pro fo r  
vredesmacht van de vn  . Dit echter zonder de si
tuatie en mogelijke gevolgen van tevoren goed in 
kaart te hebben gebracht. Het gedrag van de strij
dende partijen was sterk veronachtzaamd en er 
werden geen voorwaarden aan de beschikbaar
heid van Dutchbat gesteld. Tevens bestond er 
geen duidelijke exit-strategie.

In februari 19 94 kwam Dutchbat in de en
clave aan; met een onduidelijk mandaat, te wei-
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nig middelen, onvoldoende voorbereiding, een 
slechte definitie van het concept ‘safe area’ en 
met onduidelijkheid over de inzet van het lucht
wapen. Schermutselingen tussen de strijders 
van de Bosnische moslims en de Bosnische Ser- 
ven waren aan de orde van de dag. Alhoewel 
Dutchbat zo goed en zo kwaad invulling pro
beerde te geven aan haar taak, kon zij slechts 
voorzien in de illusie van veiligheid. Een actieve 
verdediging van de enclave — als dat al mogelijk 
zou zij n — lag niet in de lij n van de v n .

d u t c h b a t : gevangene  en  c ipie r

Als Srebrenica-veteraan komt het NiOD-rapport 
mij waarheidsgetrouw over. De situatie in het 
Voormalig Joegoslavië alsmede de situatie in Sre
brenica zelf zijn goed in kaart gebracht. De ge
beurtenissen zijn in mijn geval ook spannend en 
soms ook pij nlijk goed beschreven. In het rap
port zijn naast sprekende foto’s (van rolletjes die 
wel goed ontwikkeld zijn), zelfs de kleinste de
tails terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld de be- 
haardheid van de moslimcommandant Zulfo, de 
hamburgertent van Stefano langs de weg naar de 
enclave en het smerige Franse blikvoer dat op 
ons menu stond.

Al lezend komen de oude beelden van mijn 
tij d in de enclave weer levendig naar boven. De 
witgeschilderde observatieposten, de beboste 
heuvels, dat loodzware kogelvrije vest, de stank, 
onze constante angst voor mijnen en beschietin
gen, het krakende geluid van radio’s en de roep 
van kinderen om snoep — ‘bon-bon’. In het hier
navolgende geef ik geïnspireerd door de conclu
sies van het NioD-rapport een korte impressie 
van de situatie in de enclave zoals ik die daar heb 
mogen beleven.

Srebrenica was door de Veiligheidsraad uitgeroe
pen tot één van de in totaal vij f  safe areas. Dutch
bat zat in Srebrenica om namens de internatio
nale gemeenschap de Bosnisch-Servische strijd
krachten te waarschuwen om niet aan te vallen. 
‘To deter by presence’, werd dat genoemd. Veilig 
was het gebied echter geenszins. Het was een

vinding op papier van de Veiligheidsraad die 
door de Franse generaal Morillon voor het blok 
was gezet. Deze had bij een bezoek in 1993 aan de 
zojuist ontstane enclave — na feitelijk te zijn ge
gijzeld — vanaf het dak van zijn auto geroepen 
dat de enclave door de vn  beschermd zou gaan 
worden. Die v n  die kwam er; de bescherming 
echter niet. De enclave leek meer op een concen
tratiekamp dan op een veilig gebied. De vredes- 
soldaten van Dutchbat zaten samen met tiendui
zenden vluchtelingen opgesloten in de grootste 
openluchtgevangenis van Europa. In die omstan-

Als het aan de Bosnische 
Serven alleen had gelegen, 
waren diverse Dutch- 
batters bij de val van de 
enclave omgekomen

digheid werd van ons verwacht invulling te ge
ven aan een vredesregeling die door beide par
tijen constant werd betwist en geschonden. Van
wege het beperkte mandaat konden we niet veel 
meer doen dan het registreren van ceasefire 
violations en proberen de moslimstrijders te ont
wapenen. De vredessoldaat was bovenal tegelijk 
medegevange en cipier.

Onder de vluchtelingen was er een gebrek aan 
alles. Schoon water, kleding, eten, medicijnen, 
schoeisel, elektriciteit et cetera. Op de zwarte 
markt werden woekerprijzen gevraagd voor een- 9 9
voudige zaken zoals zout, papier, pennen en cho
colade. Op de vuilnisstortplaats waar Dutchbat 
haar afval dumpte werd vaak gevochten om spul
len — reden voor Dutchbat om zeer oplettend te 
zijn met het wegwerpen van afval en het overge
bleven voeding aan een gaarkeuken in de stad ter 
beschikking te stellen.

Voor humanitaire steun waren de inwoners 
en vluchtelingen — naast de hulp van non-gou- 
vermentele organisaties en Dutchbat zelf — in
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sterke mate afhankelijk van de konvooien van 
u n h c r . Deze konvooien kwamen — door het 
beleg van de Bosnische-Serven — onregelmatig 
binnen. Bovendien werd datgene dat binnenge
bracht werd door de war preddency — het ge
meentebestuur van de Bosnische moslims — ge
distribueerd. Deze stond feitelijk onder gezag 
van de militaire commandant in de enclave, Na
sar Oric. De groep van leiders in de enclave had 
meer weg van de maffia dan van het openbaar 
bestuur waar men voor de buitenwereld voor 
door wilde gaan. Het binnengebrachte voedsel 
werd dan ook op grote schaal gebruikt als middel 
om de plaatselijke bevolking en de vluchtelingen 
onder de duim te kunnen houden. Tevens golden 
deze goederen als betaalmiddel voor de eigen 
moslimstrijders en werden de oorspronkelijke 
bevolking en leiders zwaar voorgetrokken. Het is 
dan ook niet raar dat de war preddency er veel aan 
deed om de smokkel vanuit de enclave Zepa on
der controle te krijgen. Deze concurrentie leidde 
immers tot een aantasting van hun eigen 
machtspositie. In de enclave heerste het recht 
van de sterkste.

Ook Dutchbat was afhankelijk van VN-lcon- 
vooien. Voor voedsel, diesel, post, materiaal en 
verloven. En ook hier hanteerden de Bosnische- 
Serven hun afknijpstrategie. Door grote tekorten 
in de aanvoer werd Dutchbat vaak gedwongen 
het ‘minimise’ of zelf het ‘super minimise’ pro
gramma te voeren. Dit hield in dat voeding werd 
gerantsoeneerd, verplaatsingen per voertuig 
werden verminderd en het stroomgebruik op de 
compound werd stilgelegd voor minder noodza
kelijke dingen. Dus: koude douches, noodrant
soenen, kaarslicht, geen patrouilles en stoken op 
hout. De afknijpstrategie had ook tot gevolg dat 
de post van en naar Nederland zeer onregelmatig 
de enclavegrens kon passeren. Het thuisfront 
alsmede de Dutchbatters zaten soms weken te 
wachten op hun post. En als de familie vanuit 
Nederland wat extra voeding probeerde toe te 
sturen, was de kans groot dat deze in de buik van 
een Bosnische-Servische soldaat belandde. Bij 
hun uitgebreide controles van de konvooien- die 
soms langer dan een dag duurden — werd na

melijk geroofd als de raven. Voor blauwhelmen 
die aan hun drie weken verlof (op een halfjaar) 
toe waren, was het telkens maar afwachten of j e 
überhaupt de enclave wel uit kwam.

Feitelijk was Dutchbat samen met de inwo
ners en vluchtelingen in de enclave gegijzeld. Via 
een systeem van ‘clearences’ dicteerde de Bos- 
nisch-Servische leiding vanuit Pale welke kon
vooien wanneer en langs welke route over hun 
grondgebied mochten rijden. Wanneer u n ï r o - 
ï o r  ergens dingen deed die de Servenniet aan
stonden, ging gelijk de kraan naar de enclaves 
dicht. De UNPROFOR-top was hierdoor in haar 
handelingsvrijheid sterk beperkt — zeker ook 
voor wat betreft het zo vurig gewenste robuus
tere optreden.

TUSSEN TWEE VUREN
De enclave was voor de vluchtelingen — zolang 
het duurde — een thuis. Voor de aanwezige strij
ders van de Bosnische moslims was het een mili
taire uitvalsbasis. Op de grens rondom de en
clave waren grote borden geplaatst waarop te le
zen viel dat Srebrenica een ‘demilitarized zone’ 
betrof. De enclave was echter niet gedemilitari
seerd — zoals oorspronkelijk bij haar instelling 
was afgesproken. In het weapon collection point 
waren slechts enkele — en ook nog eens de oud
ste wapens waarvoor men veelal geen munitie 
meer had — ingeleverd.

Dutchbat had tot taak om wapens in te ne
men. Echter: de patrouilles mochten niet in hui
zen binnengaan. Dat lag buiten ons mandaat. 
Daarvoor kwam alleen de lokale politie in aan
merking en deze stond onder controle van de 
moslimstrij ders. Vele wapens lagen in huizen 
opgeslagen en zijn daardoor nooit in het weapon 
collection point terechtgekomen.

Het afnemen van wapens van moslimstrij
ders — wanneer je  deze aan trof — stelde ons 
dan ook telkens voor een moreel dilemma. Je 
hield je keurig aan de opdracht maar ontnam ie
mand ook zijn mogelijkheid op zelfverdediging. 
Zelf realiseerden wij ons immers terdege dat 
Dutchbat — mocht het erop aankomen — niet
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in staat zou zijn om de enclave te verdedigen.
Het afnemen van wapens had natuurlijk ook 
weinig effect. Dit omdat er vele wapens de en
clave in gesmokkeld werden.

De verguisde uitspraak van Thom Karremans 
— nogoodguys,nobadguys — slaat wat mij be
treft de plank niet mis. Langs de enclavegrens 
zowel aan moslim- als aan Servische zijde bevon
den zich vele bemande stellingen op schoots
afstand. Van terugtrekking tot een veilige af
stand was nooit sprake geweest. Regelmatig 
kwam het op de grens tot conflicten. De v n  - 
observatieposten (OP’s) stonden dermate ver uit 
elkaar dat deze veelal geen zicht hadden op wat 
zich op de grens afspeelde. Patrouilles in het nie
mandsland tussen beide frontlijnen waren 
daardoor noodzakelijk. Vanwege de risico’s wer
den deze bijna alleen bij daglicht gelopen; wie 
ziet immers in het donker of een helm nu blauw 
of groen is?

Tijdens de patrouillegang bestond er altijd 
een dreiging. Nooit wist je wat er in het verleden 
allemaal begraven was en het was mogelijk dat 
één of andere strijder op een veel gelopen route 
onlangs een mijntje had verstopt. Dutchbat heeft 
helaas diverse mijnincidenten moeten meema
ken — met alle persoonlijke gevolgen vandien. 
Daarnaast was patrouillelopen risicovol omdat je 
op die manier soms in een schermutseling be
trokken raakte. Zo nu en dan kwam het voor dat 
één van de beide partijen met opzet enige scho
ten loste. Dit met als doel Dutchbat in het con
flict te betrekken. Veel meer dan plat op je  buik 
gaan liggen, kon je dan niet doen. Terugvuren 
was immers alleen toegestaan indien er geen an
dere manier was om de vij andige handeling te 
stoppen.

Ook op de compound was het nooit echt vei
lig. De compound was vanaf de Servische stellin
gen op een heuvelrand naast de enclave goed te 
zien. Daar stond ook zwaarder materieel dat de 
compound gemakkelijk onder vuur kon nemen. 
Tegenover de uitgang van de compound hielden 
de Bosnische moslims antitank-geschut paraat. 
Dit weten we omdat we daar eens een strijder op 
het balkon mee gesnapt hadden. Dit spul lag

klaar voor het geval dat Dutchbat zou over gaan 
tot haar eigen evacuatie. Met een paar schoten 
zouden vertrekkende voermigen gemakkelijk de 
poort kunnen blokkeren en een aftocht onmoge
lijk gemaakt kunnen worden. Dutchbat zat let
terlijk gevangen tussen twee vuren.

De vraag waarom de vn  de burgerbevolking 
in de enclave niet zelf evacueerde en zo in veilig
heid bracht, speelde bij mij direct na mijn aan
komst op. Waarom de hele boel niet overbren
gen naar het ‘vaste land’? Al snel leerde ik dat 
deze mogelijkheid door zowel de leiders van de 
Bosnische-moslims ter plaatse en in Sarajevo om 
politiek-strategische redenen werd tegengehou
den. De enclave Srebrenica was, samen met de 
andere oostelijke enclaves Gorazde en Zepa, een 
goed middel om de Bosnisch-Servische troepen 
te binden en zo de druk op andere frontlinies — 
zoals bijvoorbeeld rondom Sarajevo — voorde 
Bosnische moslims te verminderen. Regelmatig 
traden de moslimstrijders uit de enclave om in 
Servisch gebied onrust te zaaien. Ook in de pro
pagandamachine van de moslims waren de en
claves een bruikbaar instrument. De Bosnische 
moslims wisten zich zo in de internationale pers 
als het slachtoffer te positioneren. Een preven
tieve evacuatie van de bevolking door de vn  was 
bovendien ook niet mogelijk omdat deze door de 
strijdende partijen uitgelegd zou worden als 
medewerking aan het deporteren c.q. zuiveren 
van het gebied. We zaten in de houdgreep.

HET CONTACT MET DE ‘LOCALS’
In het NiOD-rapport staat vermeld dat Dutchbat 
een ‘enclave binnen de enclave’ was. Door een ge- 1 o 1
brek aan contact met de buitenwereld raakte 
Dutchbat in zichzelf gekeerd. Was er bij Dutch
bat i nog relatief veel contact met de locals — en 
dan vooral met de Bosnische moslims in de en
clave — bij Dutchbat m  was dat contact ver 
teruggezakt. In de voorbereiding was tekort ge
schoten voor wat betreft voorlichting over de be
volking, de cultuur en gebeurtenissen voor de 
totstandkoming van de enclave. Hierdoor kon
den stereotype denkbeelden en vooroordelen

S&D 5/6 | 2002



Srebrenica: tussen moraal en verantwoording Jasper Ragetlie Het N/oo-rapport uanuit de ‘compound’ uerkend

postvatten. HetNiOD concludeert dat Dutchbat 
vaak negatief over de bevolking in de enclave 
was, maar dat van een doelbewuste anti-moslim- 
houding geen sprake was. Hierin kan ik het 
n i o d  geen ongelijk geven.

Als Dutchbatter mochten we alleen de com
pound verlaten voor de uitvoering van een op
dracht, zoals bijvoorbeeld het lopen of rijden van 
patrouilles. Formeel was het contact met de be
volking en strijders daarbij alleen toegestaan 
wanneer dit contact functioneel was. Elke moge- 
lijke schijn van partijdigheid moest immers wor
den voorkomen. Zelf heb ik als verkenner relatief 
veel contact gehad met zowel de strijders als de 
bevolking. Dit om zoveel mogelijk informatie los 
te krijgen over de situatie zoals deze op de grens 
van de enclave bestond. Over het algemeen kwa
men de strijders — zowel aan moslim als aan 
Servische zijde — op mij over als vervelende ma
cho’s. Vaak was men beschonken en rauw in de 
omgang. Over de contacten met de moslimbevol
king ben ik positiever. Het klopt dat men van
wege het gebrek aan sanitaire middelen stonk, 
vaak luizen of schurft had en ook een slecht gebit 
— een voorkomen dat weerzin kon opwekken. 
Toch sprak uit hun gedrag wel een dankbaarheid 
voor onze aanwezigheid. Een dankbaarheid die 
op mij een belangrijke motiverende uitwerking 
had. Dit overigens in tegenstelling tot de Bos- 
nisch-Servische bevolking: gedurende ons trans
port van en naar de enclave maakten de opmer
kingen, handgebaren, controles en diefstallen 
duidelijk dat men het niet echt opuNPROFOR 
had.

Het n i o d  leert ons dat Nederland amper toe
gang had tot goede inlichtingen. Het kabinet, 
parlement en ministerie van Defensie toonden 
een gebrek aan interesse en een negatieve hou
ding ten opzichte van informatievergaring. Dit 
in tegenstelling tot de andere troepen leverende 
landen. Deze hadden hun activiteiten voor wat 
betreft inlichtingenwerk sterk op het voorma
lige Joegoslavië gericht. Meerdere malen hebben 
de Amerikanen Nederland koffertjes met appara
tuur voor het verzamelen van inlichtingen aan-

Maarja, als niet 

Karremans maar 
Oscar Schindler 
commandant was 
geweest, was het wellicht 
anders afgelopen...

geboden. Telkens werd dit aanbod afgeslagen. Als 
braafste jongetje van de klas liet de defensietop 
weten dat dit toch echt niet in de geest van de 
v n  -missie paste. Het gevolg hiervan is duidelijk. 
Dutchbat kon geen inlichtingen ruilen met an
dere naties en was daardoor voor wat betreft de 
activiteiten van de strijdende partijen — en dan 
met name buiten de enclave — stekeblind. Over 
een aankomende aanval hadden de blauwhel
men dan ook geen betrouwbare voorkennis.

102 BLIND IN DE VAL TERUGVECHTEN OF NIET?
Op ii juli 1995 viel in een zeer kort tijdsbestek de 
enclave Srebrenica. Alhoewel de Bosnische Ser- 
ven in eerste instantie slechts de zuidrand van de 
enclave wilden innemen, gingen zij — door het 
gebrek aan tegenstand van de Bosnische mos
lims — over tot een algehele verovering. Dat
gene waar Dutchbat 1 en 11 ook steeds voor ge
vreesd hadden, was uiteindelijk bij Dutchbat m  
gebeurd.

Het n i o d  concludeert over de val dat Dutchbat 
kansloos was. Een actieve verdediging was niet 
in overeenstemming met het mandaat. De in
structie was om slechts in het geval van zelfver
dediging geweld te gebmiken — de vereiste van 
een ‘smoking gun’. Verder was de militaire 
krachtverhouding zodanig dat Dutchbat geen 
enkele kans maakte. De Bosnische-Serven had
den veel meer militairen en zwaarder materieel.
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Door de afknijpstrategie was Dutchbat geen vol
waardig operend bataljon meer. Bovendien had
den Force Commander Janvier en de speciale v n - 
gezant Akashi op het hoofdkwartier in Zagreb 
massale luchtaanvallen ter verdediging van de 
enclave uitgesloten. Dutchbat kon slechts het lot 
van de vluchtelingen verzachten. En dit deed zij 
ook. Om een humanitaire ramp op de compound 
te voorkomen, koos Dutchbat ervoor om de Bos
nische Serven te assisteren met de evacuatie c.q. 
deportatie van de vluchtelingen. Dit in het be
wustzijn dat dit gevolgen zou kunnen hebben 
voor de mannelijke moslimstrijders.

Dat Dutchbat m  weinig weerstand heeft kun
nen bieden tegen de aanval op de enclave en 
kansloos was, was mij voor de val al duidelijk. Ik 
heb er in die tij d veel over nagedacht hoe we — 
in geval van een aanval — de boel zouden kun
nen redden. Daar kwam ik niet uit — en met mij 
ook de besluitvormers niet. Het enige dat moge
lijk leek: zo goed en zo kwaad de inwoners te eva
cueren.

Weggestuurd zijn we met die hoeveelheid 
mensen en materieel die nodig is om slechts toe 
te kunnen zien op een vredesregeling. De opera
tie was humanitair, niet militair. Voor een daad
werkelijke verdediging van de enclave was veel 
meer dan één bataljon nodig geweest én de mas
sale inzet van het luchtwapen. In die luxe om
standigheid verkeerde het bataljon niet. Boven
dien waar moest Dutchbat dan mee vechten? 
Dutchbat m  liep met dezelfde munitie als waar 
Dutchbat i reeds meeliep; niet meer dan één ma
gazijn vol en door slijtage en corrosie waar
schijnlijk niet meer bruikbaar.

POLITIEK-PSYCHOLOGISCH VERZET
Het n i o d  schetst in speculatieve zin dat het poli- 
tiek-psychologisch denkbaar geweest zou zijn 
dat de agressor zou zijn teruggeschrokken voor 
slachtoffers aan de zijde van Dutchbat. Dit uit 
vrees voor een negatieve reputatie van de Bosni
sche Serven. Ikheb hierbij mijn twijfels. Bestond 
er dan zoiets als een positieve reputatie? Het 
Franse v n -detachement dat gelegerd was in en

om Sarajevo verloor tijdens de u n p r o f o r  mis
sie de meeste soldaten. Dit is op het gedrag van 
de Bosnische Serven mijns inziens weinig van 
invloed geweest. Daarnaast is het zo dat er onder 
de Dutchbatters reeds in het verleden diverse 
slachtoffers zijn gevallen. Hierbij toonden de 
Serven zich ook niet echt gevoelig voor hun 
reputatie. Bovendien heb ik uit de verhalen van 
directe collegae van Dutchbat m  kunnen opma
ken dat er in het geval van wat minder geluk, wel 
degelijk slachtoffers aan de zijde van Dutchbat 
gevallen zouden zijn. De forward air controllers — 
de militairen verantwoordelijk voor het op het 
doel praten van de vliegtuigen die niet kwamen 
— zijn bijvoorbeeld gericht door de Bosnische 
Serven onder vuur genomen. Als het aan de Bos
nische Serven alleen had gelegen, waren diverse 
Dutchbatters bij de val van de enclave omgeko
men.

MISSION IMPOSSIBLE
Met de val van de ‘safe area’ Srebrenica in juli 
1995 viel ook het kabinet; zij het echter zeven 
j aar later. Het kabinet onderschreef de hoofdlij
nen van het n  i o D-rapport. Men kwam tot de 
slotsom dat de ernst van de bevindingen niet 
zonder politieke consequenties mocht blijven.
Op 16 april zooi bood Kok vanwege de opeensta
peling van internationale en nationale tekortko
mingen het ontslag bij de Koningin aan.

Ik hoop dat met dit ontslag het boek Srebre
nica nog niet gesloten wordt. Het nemen van po
litieke verantwoordelijkheid gaat mijn inziens 
namelijk verder dan aftreden alleen.

In de afgelopen zeven jaren heeft Nederland 103
twee belangrijke steken laten vallen. Allereerst 
heeft Nederland zich sinds de val van de enclave 
amper bekommerd om de nabestaanden. Van de 
'lotsverbondenheid’ waar het kabinet over sprak, 
is in de jaren na de val weinig sprake geweest.
Zou er in dit zeer bij zondere geval niet sprake 
moeten zijn van omvattende ondersteuning van 
Nederland aan de slachtoffers van deze ramp?
Zo dicht betrokken zijn bij de grootste vorm van 
genocide sinds de Tweede Wereldoorlog laadt op
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ons land mijns inziens de morele plicht tot het 
verlenen van bijstand aan de nabestaanden.

Op de tweede plaats valt het op dat zeven jaar 
na dato nog steeds de belangrijkste schuldigen 
niet zijn gearresteerd. Zowel Radovan Karadic als 
Ratko Mladic zijn beiden nog steeds op vrije voe
ten. Nederland zou mijns inziens sterk moeten 
ijveren voor de arrestatie en berechting van deze 
beide heren.

Het n  i o d zuivert met haar rapport mijns in
ziens terecht de Dutchbatters van blaam en legt 
de verantwoordelijkheid voor het debacle bij de 
politiek. Er valt ook wel kritiek te leveren op 
Dutchbat. Alleen is dat mijns inziens van mini

male invloed geweest op de val van de enclave. 
De mogelijkheid tot het ontstaan van die ramp 
moet toch vooral worden gezocht in zeer slechte 
politiek-bestuurlijke besluitvorming en niet in 
het optreden ter plaatse. Maar ja, als niet Karre- 
mans maar Oscar Schindler commandant was 
geweest, was het wellicht anders afgelopen...

Nederlandse militairen werden uitgezonden 
om vrede te handhaven in een gebied waar geen 
sprake van vrede was. Srebrenica betrof — aldus 
hetNiOD — een missionimpossible; een ondoor
dachte en tot mislukking gedoemde vredesmis
sie.

Noten

1. Dit komt ook terug in de 
enorme omvang van het rap
port. De drie centrale banden - 
met daarin 4 delen met in totaal 
43 hoofdstukken — omvatten 
tezamen 3393 pagina’s. En dan 
zijn daar nog 4 deelsmdies in 
boekvorm en een cd-rom met 
bijlagen aan toegevoegd. Ken
merkend is daarbij dat niet al
leen het verloop in de tij d als lei
dend principe gehanteerd, maar

ook de perspectieven en posi
ties van de vele betrokken acto
ren.

2. Fouten heb ik niet aangetroffen. 
Wel zou een nadere redactieslag 
wat mij betreft op zijn plaats 
zijn. Het tamelijk hoge aantal 
tikfouten, de herhalingen en de 
soms ondoorgrondelijklange 
teksten alsmede de vele her en 
der verspreide subconclusies 
verraden dat er in de schrijffase 
van het onderzoek onder grote 
tijdsdruk is gewerkt. Gezien de

grote omvang en het hoge moei- 
lijkheidsgehalte — er worden 
heel veel Engelse militaire bena
mingen gebruikt — hoop ik dat 
er nog een toegankelijke pu
blieksversie van het rapport be
schikbaar komt. Voor iemand 
die niet direct betrokken is ge
weest bij u n p r o ï o r  zal de lust 
om in trilogie te gaan lezen snel 
vergaan. Men zij verwezen naar 
de perssamenvatting van het 
rapport: zie hiervoor de website 
www.srebrenica.nl.
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Srebrenica en de soriy- 
democratie
Hoe de ministeriële verantwoordelijkheid werd uitgehold1

R U D Y  B.  A N D E W E G

'Moedig’, ‘grootmoedig’, ‘indrukwekkend’, ‘waar
dig'; zo werd de verklaring van minister-presi- 
dent Kok over de ontslagaanvrage van het kabi
net naar aanleiding van het n  i o d -rapport over 
Srebrenica allerwegen gekenschetst. Op het ni
veau van politieke symboliek waren dat mis
schien ook wel passende kwalificaties. Anderen 
gingen echter nog een stap verder, en zagen in de 
vier weken vervroegde ontslagaanvrage van het 
kabinet het einde van de door Van Thijn c.s.. be
schreven ‘sorry-democratie’ waarin ministers 
wel hun excuses aanbieden voor gemaakte fou
ten, maar vervolgens rustig aanblijven2. In plaats 
daarvan heeft Kok nu, in de woorden van mi
nister Brinkhorst, 'het fileermes’ in plaats van 'de 
lijmkwast’ gehanteerd met betrekking tot de mi
nisteriële verantwoordelijkheid. Als dat zo zou 
zijn luidt de val van het paarse kabinet een 
nieuwe politieke cultuur in. Maar het is niet zo. 
De ontslagaanvrage van het kabinet is juist een 
nieuwe variant van de sorry-democratie en een 
verdere uitholling van de ministeriële verant
woordelijkheid.

Ik bedoel dan niet dat het kabinet is gevallen 
zonder conflict met de Kamer en zonder intern 
conflict — een nieuw fenomeen waarover Bol- 
kestein zich kennelijk verbaasd heeft. Ik meen

Overde auteur R .B .A n d e w e g  is  a ls  h o o g le r a a r  

empirische politicologie verbonden a a n  d e  Uniuer- 

siteit Leiden.

me echter te herinneren dat diezelfde Bolkestein 
zich vroeger juist positief heeft uitgelaten over 
wat in Nederland wel de ‘Carrington-doctrine’ 
ten aanzien van de ministeriële verantwoorde
lijkheid wordt genoemd: Lord Carrington nam 
de ministeriële verantwoordelijkheid voor het 
falen van onder hem ressorterende inlichtingen
diensten rond de verovering van de Falkland Is- 
lands door Argentijnse troepen. Oolchij trad af 
zonder conflict binnen de Britse regering en zon
der conflict met het Britse parlement. Daar is op 
zichzelf niets mis mee. De uitholling van de mi
nisteriële verantwoordelijkheid door de ontslag
aanvrage op 16 april 2002 heeft een andere, twee
ledige, achtergrond.

In de eerste plaats steekt het kabinet nergens 
de hand in eigen boezem en wordt op geen enkel 
moment een relatie gelegd met concrete ge
maakte fouten — in de verklaring van de mi- 
nister-president ‘tekortkomingen’ genoemd. De 
‘bevindingen van het n i o d  (...) die betrekking 105 
hebben op een periode waarin opeenvolgende 
kabinetten van uiteenlopende samenstelling . 
verantwoordelijkheid hebben gedragen (mogen) 
niet zonder politieke consequenties (...) blijven’.
Met de ontslagaanvrage ‘wordt integraal verant
woordelijkheid genomen voor het gevoerde be
leid gedurende een reeks van jaren’. Wiens be
leid? Van de ‘internationale gemeenschap’ die is 
tekortgeschoten en ‘Daarmee is ook de Neder
landse regering als lid van die internationale ge-
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meenschap tekortgeschoten.’ Maar ja, ‘De inter
nationale gemeenschap is anoniem en kan niet 
op een zichtbare manier verantwoordelijkheid 
nemen tegenover slachtoffers en nabestaanden 
van Srebrenica. Ik kan — en doe — dat wél.’ Of 
nog duidelijker: ‘Ik sta voor wat ik heb gedaan. Ik 
kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik heb 
steeds naar eer en geweten gehandeld. Die over
tuiging had ik en héb ik nog steeds. Tegelijk ben 
ik van mening dat het onvermijdelijk en nodig is 
dat politieke consequenties worden verbonden 
aan de opeenstapeling van internationale en na
tionale tekortkomingen’. Dit heeft meer weg van 
een religieuze zelfopoffering — het onschuldige 
lcabinet-Kolc dat de zonde der wereld wegneemt 
— dan van verantwoordelijkheid nemen voor 
eigen falen en feilen en dat van ambtelijk of mili
tair ondergeschikten. Deze waarneming werd 
nog bevestigd in het Kamerdebat van 17 april 
over de ontslagaanvrage waarin de minister-pre- 
sident onderscheid maakte tussen 'verantwoor
delijkheid nemen’ (wat het kabinet had gedaan 
door af te treden) en ‘verantwoording afleggen’. 
In dat laatste was het kabinet, laten we zeggen, 
uiterst terughoudend, ook in het Kamerdebat 
over het n  10 d-rapport op 25 april, toen met een 
verwijzing naar de komende Parlementaire En
quête. De verbinding van verantwoordelijkheid 
nemen (of verantwoordelijk gesteld worden) en 
verantwoording afleggen is nu juist de kern van 
de ministeriële verantwoordelijkheid. In Van 
Thijns voorbeelden van de sorry-democratie (on
der andere de Securitel-zaak en het ontslag van 
Docters van Leeuwen) werd verantwoording af
gelegd zonder verantwoordelijkheid te nemen;

106 bij de val van het kabinet werd verantwoordelijk
heid genomen, maar geen verantwoording afge
legd. De ontkoppeling van die twee elementen 
maakt de ministeriële verantwoordelijkheid tot 
een louter symbolische.

ONVERGELIJKBARE MINISTERS
Naast de vraag waarvoor verantwoordelijkheid 
wordt genomen is er de vraag wie er eigenlijk 
verantwoordelijkheid neemt. Dat was op 16 april

het gehele kabinet. Minister Brinkhorst meende 
dat zo de strijd beslecht is tussen de ‘enge’ opvat
ting van de ministeriële verantwoordelijkheid 
waarin een minister alleen hoeft af te treden 
wanneer deze 'verwijtbaar’ gehandeld heeft en 
de ‘ruime’ opvatting waarin een minister ook af
treedt bij ernstige fouten van ondergeschikten, 
al valt hem of haar persoonlijk niets te verwijten. 
Het gaat in dat debat echter over (de gevolgen 
van) de ministeriële verantwoordelijkheid voor 
ambtelijk handelen, niet over de verantwoorde
lijkheid van ministers voor hun eigen handelen, 
met inbegrip van hun bijdrage aan de collectieve 
besluitvorming. Door collectief af te treden ver
doezelt het kabinet het onderscheid tussen mi
nisters die betrokken zijn geweest bij de besluit
vorming rond Srebrenica en ministers (en 
staatssecretarissen) die daar part nog deel aan 
hebben gehad.

Aan de hand van de door de minister-presi- 
dent in zijn verklaring zelf gehanteerde onder
verdeling in fases kan ook tussen de ministers 
uit het tweede kabinet-Kok onderscheid ge
maakt worden. De eerste fase betreft de besluit
vorming rond de uitzending in 1993. De meest 
direct betrokken ministers (Ter Beek, Van den 
Broelc/Kooijmans, Lubbers) maken geen deel 
meer uit van het kabinet, maar dit was een zaak 
die het kabinet als geheel betrof en waarover ook 
in de ministerraad en in het partijgewijze be- 
windspersonenoverleg dat daaraan vooraf gaat 
uitgebreid is gesproken. Van de huidige mi
nisters waren alleen Kok en Pronk mede verant
woordelijk voor de besluitvorming toen. De 
tweede fase (het niet-beslissen tot ofwel verster
ken danwel terugtrekken in de periode 1994- 
19 9 5) en de derde fase (de besluitvorming rond 
de val van Srebrenica in juli 1995), en een deel 
van de vierde fase (de ‘doofpot’ bij de landmacht) 
vallen in de regeerperiode van het eerste paarse 
kabinet. Zeker de besluitvorming rond de val van 
Srebrenica zelf kan gezien worden als een collec
tieve verantwoordelijkheid van het gehele toen
malige kabinet. Het oordeel van het n 10 d is over 
deze fase minder streng dan dat van het ikv-rap
port. Het was wellicht beter geweest daarover de
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conclusies van een Kamerdebat af te wachten, 
maar als ministers vanwege deze fase de eer aan 
zichzelf hadden willen houden dan zij n dat, 
naast opnieuw Kok en Pronk, de ministers Van 
Aartsen, Borst, Jorritsma en Zalm. De vierde fase 
strekt zich ook uit tot het tweede kabinet-Kok, 
maar de ‘tekortschietende informatievoorzie
ning bij het ministerie van Defensie’ is vooral 
een zaak van individuele ministeriële verant
woordelijkheid, en de minister die om die reden 
zijn ontslag kon aanvragen was De Grave. Het 
gaat dus om drie, hooguit zeven met name te 
noemen ministers die in het Srebrenica drama 
daadwerkelijk verantwoordelijkheid hebben ge
dragenvoor de door het n i o d  blootgelegde fou
ten. Er is geen enkele reden waarom de overige 
acht ministers (Van Boxtel, Brinkhorst, Herf- 
kens, Hermans, Korthals, Netelenbos, Vermeend 
en De Vries) hun ontslag zouden aanbieden, al
thans niet in verband met Srebrenica. Datzelfde 
geldt voor de veertien staatssecretarissen, met 
een mogelijke uitzondering voor staatssecretaris 
Van Hoof van Defensie.

NIET HET AMBT, MAAR DE PERSOON
Tegen deze opvatting zijn twee tegenwerpingen 
mogelijk. De eerste is dat de acht of twaalf‘on
schuldige’ ministers de verantwoordelijkheid 
hebben genomen voor de betrokkenheid van 
hun ambtsvoorgangers inLubbers in  en Kolu. 
Die opvatting van ministeriële verantwoorde
lijkheid wordt soms geïllustreerd met het voor
beeld van de Japanse minister van Verkeer en 
Waterstaat die aftrad toen een viaduct instortte 
vanwege een decennia eerder onder een ver ver- 
wij derde ambtsvoorganger gemaakte construc
tiefout. Wat men daar ook van mag vinden, het is 
niet de Nederlandse opvatting van ministeriële 
verantwoordelijkheid voor fouten uit het verle
den. Wij volgen niet het ambt, maar de persoon. 
Zo trad in de nasleep van de parlementaire en
quête naar de ontwikkeling van een nieuw pas
poort niet de minister van Buitenlandse Zaken 
af, maar de minister van Defensie (Van Eekelen) 
omdat hij in een eerder kabinet als staatssecreta

ris van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk 
was geweest voor het paspoortproj eet.

Een tweede tegenwerping tegen mijn conclu
sie is dat deze ministers toch niet konden aan
blijven nadat de minister-president zijn ontslag 
had aangevraagd3. Dat is overigens wel eens 
voorgekomen, maar dan moeten we ver terug in 
de tijd, naar het aftreden van minister-president 
Van Hall in 18 61, en sindsdien zijn de politieke 
verhoudingen, en ook de positie van de minister
president, aanmerkelijk veranderd. Als dit de re-

De ‘Dutch courage’ van 
het kabinet levert 

‘Dutch comfort’ op voor 
de nabestaanden in 

Srebrenica

den is waarom het hele kabinet is afgetreden dan 
was het op zijn minst chic geweest wanneer niet 
alleen minister De Grave (die hierin heel zuiver 
heeft gehandeld) een 'aanvullende overweging’ 
bij de ontslagaanvrage had laten opnemen, maar 
wanneer bijvoorbeeld ook Kok en Pronk hadden 
laten aantekenen dat voor hen als aanvullende 
overweging gold de conclusie van het n  i o d in
zake de besluitvorming over uitzending in 1993, 
waar zij immers persoonlijk bij betrokken wa
ren. Ons staatsrecht biedt echter nog een oplos
sing voor het probleem van de ‘onschuldige’ mi
nisters, analoog aan de positie van de staatssecre- 1 o 7
taris bij een aftredende minister. Zo’n 
staatssecretaris kan er op inhoudelijke gronden 
voor kiezen het voorbeeld van zijn of haar mi
nister te volgen en ook ontslag te vragen. Dat 
deed bijvoorbeeld staatssecretaris Nooteboom 
toen minister F. Andriessen aftrad na onenigheid 
in het eerste kabinet-Van Agt over de omvang 
van de bezuinigingen en Nooteboom het eens 
was met zijn minister. Wanneer de staatssecreta
ris daartoe inhoudelijk geen reden ziet, kan hij
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niettemin moeilijk verder zonder minister. De 
staatssecretaris stelt dan zijn portefeuille ter be
schikking. Zo zou het verschil in verantwoorde
lijkheid tussen Kok, Pronk en De Grave (en even
tueel Van Aartsen, Borst, Jorritsma en Zalm) en 
de overigen gemarkeerd hebben kunnen wor
den. Dat van deze staatsrechtelijke mogelijkheid 
geen gebruik is gemaakt blijkt geen vergissing of 
onwetendheid, maar een bewuste keuze, zoals de 
minister-president in het Kamerdebat op 17 april 
j.1. liet weten. Het effect van die keuze is dat de 
daadwerkelijke verantwoordelijkheid van enkele 
individuele ministers nu schuil gaat achter het 
collectieve aftreden van alle ministers.

Op 16 april is de ministeriële verantwoorde
lijkheid verder uitgehold, of beter: verdund, 
doordat iedereen (het hele kabinet) verantwoor

delijkheid neemt voor alles (inclusief de interna
tionale gemeenschap) en dus niemand meer ver
antwoording aflegt over iets. nrc Handelsblad be
richtte dat ook de buitenlandse pers lovend was 
over de ontslagaanvrage van het Nederlandse ka
binet: de Financial Times sprak zelfs van een ‘dis
play of Dutch courage'. Kennelijk was het n r c  

Handelsblad ontgaan dat toevoeging van het ad
jectief ‘Dutch’ in de Engelse taal meestal een ne
gatieve betekenis oplevert. De ‘Dutch courage’ 
van het kabinet levert in ieder geval ‘Dutch com
fort’ op voor de nabestaanden in Srebrenica. Mis
schien is er in het woordenboek nog ruimte voor 
‘Dutch responsibility'...

Noten

1 Met dank aan mijn Leidse colle
ga’s (en in het bijzonder aan Dr 
Hans Oversloot) voor sug
gesties en commentaar.

2. EdvanThijn, FleurAlink, Pieter 
van Dijk e.a., De Sorry-democratie; 
recente politieke affaires en de mi

nisteriële verantwoordelijkheid. 
Amsterdam: Van Gennep, 1998; 
de kwestie Srebrenica is in dat 
boek nota bene het eerste voor
beeld van de sorry-democratie.

3. Afgaande op uitlatingen van mi
nister Van Aartsen zou deze 
overweging bij de WD-mi- 
nisters een rol hebben gespeeld.
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Srebrenica: tussen moraal en verantwoording (3)

Morele correctheid

W I L L E M  W I T T E V E E N

Het n  10 d -rapport over de tragedie van Srebre
nica concludeert dat de Nederlandse regering 
zich bij de uitzending van Dutchbat beter door 
realisme dan door idealisme had kunnen laten 
leiden. Onder druk van de publieke opinie en de 
media die aandrongen op een humanitaire inter
ventie, heeft men teveel de held willen uithan
gen op het wereldtoneel. Dat getuigt, nog steeds 
volgens het rapport, van gezinningsethiek en 
niet van verantwoordingsethiek.

Geen mooi woord, gezinningsethiek. Laten 
we het vertalen met morele correctheid. De be
hoefte om telkens zichtbaar te laten blijken datje 
in ethisch opzicht goed bent, schone handen 
hebt, dat je intenties zuiver zijn. Morele correct- 
heidheeft een schaduwzijde, of zelfs twee: onwil 
om de realiteiten van de machtspolitiek onder 
ogen te zien en geneigdheid om mensen die an
ders redeneren of andere keuzen maken als 
vreemd, als anders, en al gauw als verwerpelijk te 
zien: zij zijn niet moreel correct en dus ‘fout’. Het 
alternatief is verantwoordingsethiek. Wat dat is, 
werd duidelijk bij het aftreden van het kabinet- 
Kok. Hij nam als verantwoordelijk minister die 
alle vier fasen van de tragedie had meegemaakt 
‘integraal verantwoordelijkheid’ voor het gehele 
beleid. De schuldigen aan de massamoord zijn 
Mladic en de zijnen, legde hij uit, maar Neder
land is politiek medeverantwoordelijk voor het 
falen van de internationale gemeenschap om de 
mensen in Bosnië te beschermen. ‘De internatio
nale gemeenschap is anoniem en kan niet op 
zichtbare wijze verantwoordelijkheid nemen

Over de auteur Willem Witteueen is  s e n a t o r  e n  lid 

R e d a c t ie r a a d  s &d

tegenover de slachtoffers en nabestaanden van 
Srebrenica. Ik kan en doe dat wel.’

Het was een moment om kippenvel van te 
krijgen. Hier werd eindelijk afstand genomen 
van de sorry-democratie. In de internationale re
acties zou grote waardering opklinken over deze 
unieke daad die in de Nederlandse parlemen
taire geschiedenis zonder precedent is. Ook de 
Nederlandse politici en journalisten toonden 
zich aanvankelijk onder de indruk. Maar korte 
tijd later sloeg de morele correctheid weer toe en 
werd de taalhandeling van Kok tot een strategi
sche politieke zet gereduceerd; Kok was immers 
fout (en de criticus per definitie goed).

Vooral het parlement had moeite om passend 
te reageren. Het logische vervolg (vanuit de ver
antwoordingsethiek) van het op zich nemen van 
politieke verantwoordelijkheid is dat er zonder 
verder uitstel een open en grondig debat gevoerd 
wordt over de zaak waar het om gaat: de tragedie 
zelf, de manier waarop niet alleen de regering 
maar ook parlement, publieke opinie en media 
hadden gefaald, de mogelijkheden om meer te 
doen voor de slachtoffers en bij te dragen aan de 
opbouw van de gemeenschap van Srebrenica.
Maar zo zou het niet gaan. Het wordt niet het 1 o 9
scenario van de tragedie maar van de klucht.

Nog voor het debat met de minister-president 
staat vast dat een grote meerderheid (w d  tegen) 
een parlementaire enquête wenst. Waarover die 
moet gaan? Dat laten we uitzoeken door een 
commissie van oudgedienden die eerder betrok
ken zijn geweest bij de kwestie. O ja, die enquête 
kan best door de Tweede Kamer zelf gedaan wor
den en de vraag of het niet staatsrechtelijk zui
verder is de Eerste Kamer daarmee te belasten,
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komt niet eens aan de orde. Dan het debat zelf. 
Het begint vol respect en waardering, maar el
kaar in de rede vallend komen de fractieleiders al 
snel uit bij de schuldvragen waar morele correct
heid zo mee worstelt: wat de rol van Pronk ge
weest is en van De Grave, alsof dat door de op
stelling van de premier niet irrelevante kwesties 
zijn geworden. Het respect verdampt, Balken
ende probeert te scoren met het oog op de verkie
zingscampagne. De Kamer blijkt pas over Srebre
nica te willen praten als het kabinet eerst nog 
een uitvoerig stuk schrijft met haar visie op het 
NiOD-rapport. Dat daarvan de hoofdlijnen zijn 
onderschreven is niet genoeg, want wat zijn die 
hoofdlijnen? Nou, dan wil Kok wel precies zeg
gen om welke 40 of 5 o pagina’s het gaat. Onze
kerheid bevangt de sprekers. Zij lijken te vinden 
dat zij eerst een regeringsstandpunt nodig heb
ben voor ze zelf iets kunnen zeggen en dat ze 
niet zomaar over het rapport (en de brief van het 
kabinet die er al ligt) kunnen praten. De daad van 
Kok komt in een vacuüm terecht. De enige slot
som van de Kamer is dat nader onderzoek drin
gend gewenst is. Dat wordt dus wachten tot de

beloofde enquête afgerond is en we met een an
der parlement te maken hebben, met een grote 
nieuwe partij en met een regering onder Balken
ende; met mensen kortom die helemaal geen rol 
hadden in de vier fasen van de echte tragedie. Is 
het een wonder als uit een enquête blijkt dat de 
kiezers Srebrenica niet laten meewegen bij hun 
politieke keuze?

De hele gang van zaken laat zien hoe domi
nant het perspectief van morele correctheid is, 
hoe onwennig men reageert als iemand bij wijze 
van uitzondering eens verantwoordelijkheid 
neemt en hoe intern gericht het parlement func
tioneert, in de greep van die wonderlijke fascina
tie voor het detail. Er zijn nauwelijks lezers van 
de Handelingen in dit land — op zich een teken 
hoe weinig publieksgericht de parlementaire de
mocratie functioneert — maar wie die Hande
lingen voor een keer eens echt leest, krijgt een 
onthullend beeld van een instituut dat voorna
melijk met zichzelf in gesprek is. En dat terwijl 
een volgende tragedie om de hoek ligt.
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~~\ Schijntolerantie

De lege tolerantie. Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland
Marcel ten Hooven (redactie)
Boom, Amsterdam 2002

DE LEGE 
TOLERANTIE 

Over vrijheid 
en vrijblijvendheid ' 

in Nederland

GERRIT MANENSCHIJ N

Een actuele bundel, met niet minder dan eenen
twintig auteurs, onder wie bekende namen als 
Paul Cliteur, Jos de Beus, Kees Schuyt, Andreas 
Kinneging en E.H. Kossmann. Marcel ten Hoo
ven, redacteur bij het dagblad Trouw, verzorgde 
niet alleen de redactie, maar schreef ook de inlei
ding en het besluit. De leidende gedachte is dat 
in ontzuild Nederland tolerantie een leeg begrip 
dreigt te worden, wat zich uit in pure onverschil
ligheid van de dominante (liberale) cultuur voor 
de verschillende subculturen die ons land rijk is. 
Nodig is een nieuw besef van tolerantie, dat zo
wel recht doet aan de deugd van verdraagzaam
heid als aan de legitieme behoefte volgens de ei- i 
gen cultuur te leven. Dat is niet eenvoudig, want ; 
tolerantie is niet het enige principe voor een 
samenleving met een bonte verscheidenheid 
aan cultuur, religies en levensovertuigingen. Er 
is ook nog het principe van de non-discriminatie 
en het onfatsoen van grove beledigingen. Om 
orde te scheppen in deze onoverzichtelijkheid 
moetje beginnen met een aantal onderscheidin
gen. Tolereren is niet hetzelfde als gedogen. Ge
dogen is het opzettelijk niet handhaven van 
wetsregels en voorschriften, tolereren het toe
staan van meningen en gedragingen waarmee

Over de auteur Gerrit Manenschijn is emeritus
hoogleraar ethiek

men het niet eens is en die men kan verbieden 
omdat men daartoe de macht heeft. Tolerantie is 
een politiek principe, verdraagzaamheid een 
persoonlijke deugd. Tolerantie houdt niet alleen 
in het tolereren van opvattingen die als onver
draagzaam te boek staan, maar ook het tolereren 
van onverdraagzaamheidjegens zulke opvattin
gen. Ten Hooven geeft het voorbeeld van de cul
tuurhistoricus Thomas von der Dunk, die laat
dunkend spreekt over ‘christelijke inboorlingen’ 
met hun ‘vermaledijde geloof dat God in de bij
bel de waarheid heeft geopenbaard’. Dat is on
verhulde onverdraagzaamheid. Het zou echter 
intolerant zijn de overheid te hulp te roepen om 
hem te verbieden onverdraagzaam te zijn jegens 
andersdenkenden. Wie verdraagzaam is moet 
beledigingen van welke blaaskaak ook kunnen 
incasseren. In tolerantie zit nu eenmaal iets 
paradoxaals: je tolereert onverdraagzaamheid 111 
niet uit onverschilligheid voor beledigingen, 
maar omdat je van mening bent dat vrijheid van 
meningsuiting een zó groot goed is voor een 
open samenleving, datje daar geen afstand van 
wilt doen.Terecht komt in verschillende opstel
len in deze bundel tot uitdrukking dat tolerantie 
pas inhoud krijgt in de confrontatie met princi
piële verschillen. Het tolereren van zaken waar
mee men het eens is, is een leeg gebaar. Helaas 
zijn veel mensen daarin zeer bedreven. Die
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schijntolerantie wordt in deze bundel overtui
gend aan de kaak gesteld.

Gemeenschappelijkgoed
Van groot belang zijn de opstellen van Jan Wil
lem Sap en Remieg Arts over de geschiedenis 
van de tolerantie in Nederland. Het is allemaal 
begonnen met de godsdienstvrijheid. Dat had 
door auteurs die de tolerantie laten beginnen bij 
de Verlichting wel wat meer ter harte genomen 
mogen worden. In de Verlichting is er niet al
leen sprake van discontinuïteit, maar ook van 
continuïteit. Dat ontdekje als je ziet hoe toleran
tie in verband wordt gebracht met individua
lisme. Dat brengt mij bij een eerste kritische 
kanttekening. In zijn Inleiding beweert Ten 
Hooven dat het individualisme begonnen is met 
de Verlichtingsfilosofen Johann Gotlob Fichte 
(1762-1811) en JohnStuart Mill (1806-1876), 
maar dat was typisch een romantisch ideaal van 
idealisme, dat exclusief was voorbehouden aan 
een culturele en bestuurlijke elite, zoals Ten 
Hooven zelf zegt. Veel indringender is het indi
vidualisme geanalyseerd door Thomas Hobbes 
(1588-1679), die het rechtstreeks in verband 
bracht met de verbrokkeling van het gemeen
schappelijk goed (bonum commune). Hobbes de
finieerde ‘goed’ als datgene wat iedereen voor 
zichzelf als goed ervaart. Daarmee valt het bo
num commune uiteen in ontelbaar veel stukjes 
particulier goed, die soms aan elkaar te lijmen 
zijn tot een nieuw gemeenschappelijk goed, 
maar veel vaker niet. Als vervolgens iedereen 
een strikt particuliere opvatting van het goede 
voor universeel geldig houdt (men definieert het 
eigen goed als een goed voor allen) en dat aan de 
samenleving wil opleggen, ontstaat het gevaar 
dat de samenleving desintegreert en wegglijdt

naar de ‘oorlog van allen tegen allen’. Daarbij 
moeten we erop bedacht zijn dat de eigen opvat
ting van het goede maar al te vaak een verhuld 
eigenb elang is, dat men tot elke prij s wil laten 
zegevieren. Daarvoor is macht nodig. Om te 
voorkomen dat de oorlog van allen tegen allen 
losbreekt, is superieure macht nodig, staats
macht. Staatsmacht is niet alleen superieur door 
het monopolie van de geweldsmiddelen, maar 
ook door erkenning van de burgers (legitimatie). 
Dat is de reden waarom we niet over tolerantie 
van een dominante cultuur tegenover een sub
cultuur kunnen spreken zonder daarbij belan
gen, macht en bevoegd gezag ter sprake te bren
gen. Concreet: moslims in Nederland hebben 
niet de macht om meningen die zij hartgrondig 
verwerpen niet te tolereren, maar zijn zelf voor 
het getolereerd worden van hun cultuur geheel 
afhankelijk van de verdraagzaamheid van de do
minante cultuur. Die leemte is onvoldoende op- 
gemerlct: je  zoekt onder de eenentwintig auteurs 
tevergeefs naar een allochtoon.

Een tweede kanttekening: de bundel is wel 
erg op de Nederlandse situatie geënt, alsof wij 
een eilandje zijn met een specifieke cultuur van 
tolerantie en multiculturaliteit. In werkelijkheid 
maken we deel uit van een groter geheel, waar 
men zo zij n ervaringen heeft opgedaan met 
nieuwe vormen van tolerantie voorbij het libera
lisme. Ik denk hierbij aan de Verenigde Staten 
en Canada. Daar zijn de laatste decennia studies 
verschenen over de noodzaak niet langer libe
raal te denken, maar pluralistisch. De eigen
zinnige Amerikaanse filosoof John Kekes heeft 
met boeken als The Morality ofPluralism en 
Against Liberalism voor deze nieuwe ontwikke
ling de toon gezet. Zijn naam ontbreekt in het re
gister. Misschien iets voor een volgende bundel?
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i. Meurs vs. Van der Zwan

In  z i jn  b e s p r e k in g  v a n  h e t  W R R -ra p p o rt N e d e r la n d  a ls im m ig ra t ie -  

sa m e n le v in g  in  h e t  v o r ig e  n u m m e r  v a n  so m  c o n c lu d e e rt  V a n  d e r Z w a n  d at 

‘de w r r  h e e ft  v e r z u im d  d e  h e te  h a n g i jz e r s  sm e e d b a a r  te m a k e n ’.

P a u lin e  M e u rs  b e s t r ij  d t d e z e  c o n c lu s ie  e n  d ie n t  V a n  d e r Z w a n  v a n  re p lie k .

Waar blijven Van der 
Zwans beleidsmaatregelen?
P A U L I N E  M E U R S

Van der Zwan deelt de analyse die de w r r  heeft 
gemaakt, als het aankomt op aanbevelingen blijft 
de w rr  volgens hem steken in bezweringsformu
les zonder beleidsconsequenties te trekken. De 
onderbouwing van dit standpunt laat zeer te wen
sen over. Ten eerste bespreekt Van der Zwan niet 
het WRR-rapport, maar kiest hij ervoor zijn eigen 
standpunt te verdedigen. Daar is op zichzelf niets 
mis mee maar het misbruiken van het WRR-rap- 
port om het eigen gelijk te halen, is weinig over
tuigend. Ten tweede kiest Van der Zwan voor een 
geheel eigen definitie van wat de kern van het in
tegratieprobleem is, om vervolgens vast te stellen 
dat de w rr  deze definitie niet volgt en derhalve 
met ondeugdelijke aanbevelingen komt. Ten 
derde wordt er met groot gemak gestrooid met ci
taten en halve citaten die Van der Zwan in zijn be
toog goed van pas komen maar de redenering van 
de w rr  uit zijn verband halen en soms zelfs ver
draaien. Alles bij elkaar betekent deze werkwijze 
dat - hoewel hij een andere suggestie wekt - het 
artikel nauwelijks gelezen kan worden als een

Over de auteur Pauline Meurs is l id  v a n  d e  w r r  
en  projectleider WRR-rapport ‘ N e d e r la n d  a ls  

im m ig r a t ie s a m e n le u in g ’ .

commentaar op het WRR-rapport. Kern van het in
tegratieprobleem is volgens Van der Zwan dat het 
demografisch profiel van allochtonen — huwen 
op jonge leeftijd en doorgaans grote gezinnen — 
functioneel is voor een ander soort samenleving 
dan de onze. Uiteraard is ook hun opleidingsni
veau hierop van invloed, maar zo vervolgt hij, ook 
dit patroon handhaaft zich hardnekkig in de 
tweede generatie.

Een zorgvuldige bestudering van de demogra
fische gegevens laat echter zien dat dergelijke ge
neralisaties niet mogelijk zijn. De huidige groe
pen migranten kennen een ander demografisch 
patroon dan hun voorgangers en bovendien is 
van een deel van de tweede generatie nog niet be
kend hoe deze zich in demografische zin gedraagt 
aangezien ze eenvoudigweg nog te jong zijn.
Maar stel nu dat Van der Zwan gelijk heeft en dat 
het demografisch gedrag van allochtonen het pro
bleem is. Wat is dan zijn oplossing? Een bevol
kingspolitiek. Niet een traditioneel Nederlandse 
bevolkingspolitiek, gericht op het bevorderen van 
het kindertal, maar een bevolkingspolitiek die het 113 
aantal kinderen omlaag moet brengen (naar Chi
nees voorbeeld wellicht?). Van der Zwan stelt voor 
de hoogte van de kinderbijslag te gebruiken om 
het verschil tussen autochtonen en allochtonen te 
verkleinen. Dit kan Van der Zwan niet serieus me
nen! Dit is een maatregel die niet alleen ouders, 
maar alle in Nederland geboren kinderen — ook 
van de autochtone bevolking — zal treffen. Bo
vendien is het twijfelachtig of deze maatregel het 
gewenste effect zal sorteren (daling van het kin-
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dertal), maar heeft deze als direct effect dat grote 
gezinnen domweg minder te besteden hebben. 
Opgroeien in armoede heeft nooit bijgedragen 
aan de toekomstkansen van kinderen.

De w rr  houdt een pleidooi voor een verdere 
investering in de kansen en mogelijkheden van 
migranten door middel van onderwijs en arbeid 
en door migranten aan te spreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Dit is geen bezweringsfor
mule maar een oproep aan overheid en politiek 
om af te zien van tal van goed bedoelde ‘ alloch
tonen maatregelen’ waarvan het nut en het posi
tieve effect nooit zijn bewezen, integendeel. Van 
der Zwan heeft ook een idee en doet weer een duit 
in het zakje van ‘allochtonen maatregelen’ ; van 
die willekeur wil de w r r  nu juist afstappen. Veel 
van deze maatregelen bevorderen juist het anders 
zijn en versterken de afhankelijkheid van migran
ten. De w rr  pleit voor minder maatregelen en 
voor een consistent beleid dat ook daadwerkelijk 
wordt gehandhaafd. Een van de inspanningen in 
dit verband betreft het inburgeringsprogramma 
dat — anders dan Van der Zwan beweert — nog 
niet zo lang bestaat. Juist hier valt wat te winnen 
mits er daadwerkelijk kwaliteit wordt geleverd en 
mits er ook sprake is van sanctietoepassing in ge
val van uitval. Dat gebeurt nu te weinig.

De tegenwerping van Van der Zwan op dit alles 
is dat het allemaal niet geholpen heeft de laatste 
twintigj aar. Een dergelijke constatering die ove
rigens ten dele onjuist i s , betekent echter niet dat 
men zomaar het kind met het badwater kan weg 
gooien. Onderwijs en arbeid — zo is keer op keer 
gebleken — zijn de belangrijkste toegangswegen 
tot de Nederlandse samenleving, daar moeten de 

114  inspanningen van overheid, maatschappelijke or
ganisaties en van migranten zelf op gericht zijn. 
Het gaat te langzaam, daar heeft Van der Zwan ge
lijk in en de achterstand van migranten ten op
zichte van hun Nederlandse leeftijdgenoten zijn 
en worden vaak onderschat dan wel met de man
tel der multiculturele liefde bedekt. Dat moet en 
kan anders. De oplossing is echter niet een nau
welijks uitvoerbare bevolkingspolitiek, de oplos
sing is gelegen in de maatschappelijke participa
tie van migranten, een betere toegankelijkheid

van de Nederlandse instituties en bovenal in een 
gericht en consequent beleid gericht op een 
restrictieve toelating van migranten, een dwin
gende inburgering van volwassenen en verbete
ring van het onderwijs aan migranten.

Mijn tweede opmerking betreft de stelling dat 
de w r r  de hete hangijzers niet zou aanpakken.

De w r r  kiest ervoor de problemen en de oplos
singen op de juiste maat te brengen. Juist het 
voortdurend verbinden van allerlei problemen 
aan migrantengroepen leidt tot stigmatisering en 
een steeds verderuitdijende ‘allochtonenindus
trie’ van voor- en tegenstanders en professionele 
belangenbehartigers. Het enige resultaat van deze 
benaderingswijze is dat ‘de’ ‘problemen’ van ‘de’ 
migranten onoplosbaar worden. Het feit dat de 
w r r  geen nationaal multicultureel reddingsplan 
presenteert, is geen onderschatting van de proble
men maar een bewuste keuze om migranten te 
zien en aan te spreken als burgers als ieder ander. 
Verder past het de nationale overheid om zich 
juist terughoudend op te stellen en af te zien van 
de beleid-en-plannen-reflex op het moment dat 
zich een nieuw ‘multicultureel’ probleem ergens 
in den lande voordoet.

Van der Zwan toont terecht een grote bezorgd
heid inzake het lot van vele migranten in Neder
land. Mede op basis van de cijfers en de analyses 
van de w rr  waarschuwt hij — net zoals de wrr  
— voor de kans op een blijvende achterstand van 
migranten. Ook vraagt hij aandacht voor het pro
ces van maatschappelijke segregatie dat zich met 
name in de grote steden dreigt te voltrekken en 
soms zelfs al heeft voltrokken. Deze bezorgdheid 
deelt hij met de wrr  en daar moet het debat over 
gaan. De zaak is dan ook niet gediend met een 
eenzijdige bespreking van ons rapport. Het gaat 
om het zoeken naar effectieve oplossingen. 
Daarom ter afsluiting een uitnodiging aan Van 
der Zwan en anderen die zich aangesproken voe
len om een gezamenlijke inspanning te leveren 
ter bevordering van de integratie van migranten 
waarbij onorthodoxe initiatieven niet worden ge
schuwd.
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H e t  D u i t s l a n d p r o g r a m m a  n o d i g t  u  u i t

Op 1 januari 2002  is het nieuwe 
Duitslandprogramma van start 
gegaan. Het programma kent een 
open entry karakter: instellingen 
die zich in de doelstellingen her
kennen, worden uitgenodigd 
(financiële) aanvragen voor parti
cipatie in te dienen. Het Duitsland 
Instituut Amsterdam (DIA) ver
zorgt de coördinatie van het pro
gramma.

Het programma wil activiteiten 
stimuleren die de kennis over 
Duitsland in Nederland vergroten. 
Het biedt daarnaast een forum 
voor geïnteresseerde organisaties 
die hieraan willen bijdragen. Dit 
programma wordt, op basis van 
matching, gefinancierd door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen.

Het programma kent zes therna- 
velden, onder andere over de 
Duitse binnenlandse politiek, de 
maatschappelijke structuurveran
deringen in Duitsland en Duits
land en de Europese Unie. Aan
vragen voor deze themavelden 
kunnen bij het DIA worden 
ingediend.
Deadlines worden vermeld op de 
website www.duitslandweb.nl.

U kunt een brochure bestellen met 
informatie over de inhoud en 
opzet van het nieuwe Duitsland
programma, inclusief een hand
leiding met de voorwaarden voor 
deelname.

U kunt hiervoor ook de website 
www.duitslandweb.nl raadplegen. 
Dit (Nederlandstalige) portaal is 
in opdracht van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken door het DIA 
opgezet en vervult tevens een 
belangrijke taak binnen het 
Duitslandprogramma. Het web is 
toegankelijk voor iedereen die 
informatie zoekt over Duitsland, 
met name op het gebied van poli
tiek en recente geschiedenis, 
alsmede de Nederlands-Duitse 
betrekkingen.

Voor meer informatie en/of de 
brochure: www.duitslandweb.nl 
en www.dia.uva.nl.

Duitsland Programma

XXX
DIA

http://www.duitslandweb.nl
http://www.duitslandweb.nl
http://www.duitslandweb.nl
http://www.dia.uva.nl
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De nieuwe Roethofs

Eind februari verscheen in nrc Handebblad een 
scherpe kritiek op het criminaliteits- en veilig
heidsbeleid van de PvdA. De roep om nog meer 
politie, aldus criminologe Josine Junger-Tas, is 
gemakzuchtig en verhult de mede-verantwoor- 
delijkheid van de PvdA voor een falend justitieel 
beleid. De jeugdpolitie is de nek omgedraaid en 
de reclassering is ‘tot op het bot verschraald’. 
Extra cellen bouwen kunnen we goed, maar ons 
gevangeniswezen, ‘dat eens tot het beste van de 
wereld behoorde, is stelselmatig uitgekleed’.

Het pleidooi van Ad Melkert voor zware straf
fen voor recidiverende wetsovertreders (‘veelple
gers’) noemt ze ‘demagogisch’; zijn voorstel voor 
een tweewekelijkse rapportageplicht van politie 
en justitie aan buurtbewoners ‘een loze kreet’. 
‘Het is jammer dat Melkert op dit terrein niet wat 
meer toekomstgerichte inventiviteit en origina
liteit heeft kunnen opbrengen, maar zich heeft 
laten verleiden tot platte demagogie die alleen 
maar de Pim Formyns in ons land in de kaart 
speelt en de sociaal-democratie onwaardig is.’

Junger-Tas had gelijk. Aan een effectief veilig
heidsbeleid bestaat grote behoefte. Maar de PvdA 
is zo’n beleid de afgelopen j aren gaan verwarren 
met het bezigen van harde taal over het onder
werp. Ze is zich, al dan niet uit misplaatst schuld
besef, gaan conformeren aan een repressief 
maatschappelijk klimaat — zoals haar bijdrage 
aan de recente ‘bolletjesslikkers’-hype nog eens 
bevestigde. Afgaande op het stemgedrag van de 
Tweede Kamer-fractie en op de verkiezingscam
pagne lijkt het criminaliteitsbeleid van de PvdA 
inmiddels sterk op dat van de v v d  .

Daarmee dreigt een waardevolle sociaal
democratische traditie terzijde te worden ge
schoven, die in de jaren zeventig en tachtig be
lichaamd werd door PvdA-Kamerleden als Hein 
Roethof — hartstochtelijk verdediger van de

rechtsstaat, maar ook een fel en alom gewaar
deerd bestrijder van de zogenaamde kleine cri
minaliteit. Hij was niet soft on crime (net zo min 
als de hoofdstroom van de Nederlandse sociaal- 
democratie dat ooit geweest is), maar combi
neerde een besef van urgentie van de proble
matiek met een pragmatische en humanistische 
opvatting over misdaad en straf.

De sociaal-democratie heeft, als het om veilig
heid en criminaliteit gaat, nieuwe Hein Roethofs 
nodig. Politici die niet willen kiezen tussen ver
onachtzaming van overlast en criminaliteit ener
zijds en een ‘law and order’-beleid anderzijds.
Politici die inventieve en effectieve misdaadbe- 
strijders zijn, maar die ook de moed hebben om 
tegen gangbare vooroordelen in het geweer te 
komen. Die de oorzaken van criminaliteit net zo 
hard aanpakken als die criminaliteit zelf. En die 
de strijd aanbinden tegen de opmars van autori
taire opvattingen in de samenleving.

Het nieuwe centrum-rechtse kabinet biedt de 
PvdA in dit opzicht kansen in overvloed (zie de 
invoering van een algemene identificatieplicht, 
die geen land ooit veiliger heeft gemaakt). Maar 
dan zal de PvdA zelf wel de angst en het opporm- 
nisme van zich af moeten schudden, die ze in de 
verkiezingscampagne ten toon spreidde. Pim 
Fortuyn, goed op dreef tijdens het Soundmixshow- 
lij sttrekkersdebat en nooit verlegen om een 3
platte, rechtse one-liner: ‘Ik vind dat elke agent 
gewoon het recht moet hebben om, als hij dat 
wil, iedereen op straat staande te houden.’ Stilte.
En dan Ad Melkert: ‘Daar ben ik het mee eens.’

Dat dus niet meer.

PAUL KALMA
Directeur Wiardi Beekman Stichting; 
redacteurS&D
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Welke Luaarden tuil de 
PvdA verdedigen?
Onze partij heeft de laatste jaren te zeereen prag
matisch en te weinig een op waarden georiënteerd 
beleid gevoerd. Het gevaar daarvan is dat mensen 
niet meer weten wat ze aan de PvdA hebben, waar 
we voorstaan. De discussie overwaarden in de po
litiek lieten we bovendien veel te veel over aan het 
CDA. ‘Ethische’ discussies zouden niet bij de PvdA 
horen. Willem Banning, bij onze oprichting in 1946 
onze programmatische ideoloog, zou zich bij het 
aanhoren van zoveel oppervlakkigheid in zijn graf 
omdraaien. De oorlogsjaren hadden toen laten zien 
hoe belangrijk het is om je te kunnen vasthouden 
aan de zedelijke (moreel-ethische) beginselen die 
ten grondslag liggen aan je kijk op de samenleving 
en aan je politieke programma.

Vooral na 11.g.02 heeft ons deze aanpak opge
broken. Als je wordt aangevallen (zoals in 1940- 
1945) is het juist van belang te benadrukken welke 
waarden je wilt verdedigen. Bovendien is de bevol
king, vanwege de individualisering van de mensen 
en de globalisering van de politieke vraagstukken, 
niet meer gewend om te denken in deze catego
rieën. De ‘opstand’ van de LPF-stemmers is een op
stand van degenen die in hun eigen dagelijkse le
ven enerzijds opbotsen tegen een overheid die voor 
gemeenschapsbelangen staat, en anderzijds juist 

4 eisen stellen aan de voorzieningen die de gemeen
schap beschikbaar stelt. Zo’n instelling past niet in 
onze traditionele links-rechts categorieën.

Vandaar dat het van belang is om de discussie 
over maatschappelijke waarden opnieuw op te pak
ken. Niet in de zin van het opstellen van een Begin
selprogram (ook daartoe bleek de partij helaas niet 
in staat), maar omgekeerd: vanuit het beleid waar
voor we staan naarde daarachter liggende waarden 
die wij wezenlijk achten.

Als we onze feitelijke politieke positiebepalin

gen nu eens analyseerden aan de hand van de 
vraag: Waarom zijn wij daar eigenlijk voor? Welke 
waarde steekt daar blijkbaar achter? Hoe kunnen 
we die waarde formuleren en verder uitdragen?, 
dan dwingen we onszelftot helderheid, en komen 
we naar buiten ook sterker, helderder en principië
ler over. Als voorbeeld kan de volgende lijst dienen.

Waarom zijn wij voor of tegen:
> humanitaire interventies
> het referendum
> de WAO
> een Europees arrestatiebevel
> een ecotaks
> een Internationaal Strafhof
> de Europese landbouwpolitiek
> uitbreidingvan de EU
> beperking van de aftrek van de hypotheekrente 
en ga zo maar door, in alle sectoren van de politiek.

Is dat telkens een ad hoc-beslissing, is het arbitrair, 
of zitten er opvattingen achter over de mens en zijn 
bestemming, over de maatschappij en haar over
heid?

Het is een ernstige en pijnlijke misvatting onder 
veel sociaal-democraten te denken dat discussies 
over de moraal ons niet raken, dat dit een afwijking 
is die hoort bij de kwezels die aan religie doen. Het 
is waar dat confessionele politici lange tijd een 
soort alleenrecht op dit gebied hebben opgeëist 
(denk aan het ‘ethisch reveil’ van Van Agt). Het ging 
dan vaak over de micro-ethiek, over ons eigen ge
drag als burgers bij abortus, euthanasie, draag
moederschap enz.. De PvdA heeft dan moeite te er
kennen dat het inderdaad gaat om belangrijke mo
rele waarden (in dit geval recht op leven), en om uit 
te leggen dat achter het PvdA-standpunt evenzeer 
ethische uitgangspunten staan (bijvoorbeeld barm
hartigheid en zelfbeschikking). Maar ook achter de 
grote politieke beslissingen schuilen morele opvat
tingen, opvattingen over de publieke moraal (de 
macro-ethiek): over hoe je als beschaafde mensen
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samen de maatschappij moet inrichten, over ge
rechtigheid, gelijkheid en vrijheid.
Dat gezicht moeten we als sociaal-democraten 
weer laten zien!

ER IK  JU R G E N S
Lid Eerste Kamerfractie van de PudA

De sociaal'democmtie 
floreert!
Het gaat goed met de sociaal-democratie — al
thans in oostelijk Europa. Vliegt in West-Europa de 
ene na de andere sociaal-democratische partij uit 
de regering, verder oostwaarts op ons continent is 
dat anders. In Polen, in Tsjechië en in Hongarije 
hebben sociaal-democratische partijen de laatste 
parlementsverkiezingen gewonnen en zijn ze thans 
de belangrijkste regeringspartij.

Aan dit opmerkelijke succes ligt geen eendui
dige verklaringten grondslag. In Polen slagen de 
conservatieve partijen er steeds weer in zich zo on
voordelig mogelijk aan de kiezers te presenteren.
Na het kortstondige succes van de a w s , de gele
genheidscoalitie van rechtse partijen die de verkie
zingen van september 1997 won, is de Democrati
sche Linkse Alliantie terug aan de macht. Partijge
noot AleksandrKwasniewski is eveneens herkozen 
vooreen tweede termijn als president. De sociaal- 
democratie is tot nu toe de dominante politieke 
kracht geweest in postcommunistisch Polen. In 
Hongarije ligt het iets anders, maar ook daar is de 
Socialistische Partij een continue factor. Weliswaar 
won ze de laatste verkiezingen met een miniem ver
schil van de Alliantie van Jonge Democraten (de 
FiDESZ), maar de nederlaag die ze vierjaar geleden 
boekte was evenzeer marginaal. De prestatie van de 
Tsjechische sociaal-democraten spreekt misschien 
nog wel het meeste tot de verbeelding. Hoewel hun 
politieke leiders niet altijd een overtuigende indruk 
maken, is de terugkeer naarde macht door een par
tij die vijf decennia achtereen in ballingschap heeft 
gevegeteerd een prestatie van formaat.

Heeft het succes van de sociaal-democraten iets 
met de sociaal-democratie van doen? Hebben de 
kiezers vóór de sociaal-democratische partijen of 
vooral tegen hun conservatieve concurrenten ge
stemd. Beide, vermoed ik. Om uiteenlopende rede
nen was een belangrijk deel van het electoraat in 
Polen, Tsjechië en Hongarije uitgekeken op de con
servatieve partijen, hun onderlinge gekissebis, hun 
schreeuwerigheid en intolerantie en hun machte
loosheid. In geen van de drie landen kwam de 
sociaal-democratie met onweerstaanbare, sterk tot 
de verbeelding sprekende leiders op de proppen.
Er moet dus wel zoiets zijn geweest als een aantrek
kelijke boodschap, en die zou je kunnen omschrij
ven als: open en pro-Europees, modern en sociaal.

Elders in de postcommunistische wereld ziet het 
plaatje er somberder uit. Het is het bekende, histo
rische beeld: hoe verder oost- en zuidoostwaarts 
men gaat in Europa, hoe minder prominent de so
ciaal-democratie aanwezig is. Sociaal-democrati
sche partijen functioneren nu eenmaal vooral in 
een democratische omgeving, met een min of meer 
werkzame markteconomie en een ciuil society van 
enige betekenis. Sociaal-democratische herverde- 
lingspolitiek, ofwat daar thans nog voor doorgaat, 
heeft het beste gewerkt in relatief hoogontwik
kelde, goedgeorganiseerde samenlevingen. Daar 
is doorgaans geen sprake van in Oost-Europa.
In de Russische Federatie, waarde kansen voorde 
sociaal-democratie bij wijze van spreken voor het 
oprapen liggen, heeft zich nooit een sociaal-demo
cratische partij van enig gewicht gemanifesteerd.
De politiek orde en cultuur zijn sowieso maar matig 
democratisch. DeAMS heeft lange tijd geaarzeld 
om actief te worden in Rusland. Haalt het über
haupt iets uit in dat land? Uiteindelijk hebben we 5 
besloten toch politieke trainingen in de Russische 
Federatie te geven. Het is soms verfrissend om te 
zien hoe jonge politici in Rusland zich in lang niet 
alle opzichten conformeren aan het soms deprime
rende voorbeeld van hun ouders.

A N D R É G ERRITS
Historicus aan de Uniuersiteit uan Amsterdam en 
voorzitter uan de Alfred Mozer Stichting 
(bijdrage uitde AMS-nieuwsbrief)
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Over Ad Melkert, 
het kale-kip-syndroom 
en Des Indes
> Wat een tragische ironie. Ad Melkert, geen man 

van grote passies, vond ooit zijn meest gepassi
oneerde engagement in Latijns-Amerika. De 
junta-dictaturen, de politieke vluchtelingen, de 
strijd voorde mensenrechten. Dat nu net hij als 
politiek vluchteling Nederland hals over kop 
moet verruilen voor Washington, op de vlucht 
voor onophoudelijke dreigementen en karakter
moord...

> Van een tragische ironie 2. Het links-paarse 
establishment van politiek, wetenschap & jour
nalistiek zou mensen verbieden te zeggen wat 
ze denken. De grote taboe-doorbrekers van de 
jaren zestig zouden op senioren-leeftijd een 
‘denkpolitie’ zijn geworden, als het Vaticaan in 
zijn hoogtijdagen. Die almachtige opitiion-leaders 
van de ‘linkse kerk’ moesten maareens een 
toontje lagerzingen. Maar wat gebeurde? De 
revolte van de lpf tegen het gebrek aan vrije 
meningsuiting in Nederland pakte volstrekt 
contraproductiefuit. Waarwe nu na de Opstand 
der Mondgesnoerden mee zitten opgescheept 
— met dank aan die afschuwelijke Volkert van 
derG., maarookaan de dreigementen uit l p f- 
kringtegen ‘links’ — is een klimaat waarin vrije 
politieke meningsuiting riskanter en problema
tischer dan ooit is geworden. We zeggen maar 
even niet meer wat we denken.

6 > De werkelijkheid als fait accompli. Je ziet wel eens
gebouwen gesloopt worden, vertrouwde objec
ten langs je dagelijkse forenzen-route. Drie we
ken na de sloop kun je die gebouwen al niet 
meer voor de geest halen en is die open piek of 
dat nieuwe gebouw opeens de gewoonste zaak 
van de wereld geworden. Hetzelfde mechanisme 
is werkzaam bij de diagnose van de l<nocl<-out die 
de PvdA op 15 mei kreeg uitgedeeld. Er is een 
neiging om opeens totaal te abstraheren van de 
bijzondere context van gebeurtenissen. Men

lijkt vergeten dat we door‘de Dreun’ volstrekt 
verrast waren, zeker door de aard en omvang er
van. In plaats daarvan buitelen de oorzaken van 
de PvdA-nederlaag over elkaar heen, alsof we 
het altijd al geweten hadden. ‘Tuurlijk hebben 
we verloren, we waren ook zo technocratisch be
zig’. ‘Ik had toch altijd al gezegd dat we niet zo 
naar het midden moesten opschuiven. Dat is 
vragen om een electorale afslachting’. Hoe 
dwingend en logisch kan de ongrijpbare werke
lijkheid zich aan ons voordoen?

> Paars en met name de daarmee verbonden 
Derde Weg-koers van de PvdA zijn dwaalwegen 
geweest. We moeten weer terug naar authentiek 
links. ‘Hadden we onze ideologische veren maar 
nooit afgeschud’. Zo verzuchtte een PvdA-kader- 
lid op een van de grote regionale partij-bijeen- 
komsten. Hij zou daarop met ovationeel applaus 
overladen zijn.Op zichzelf is een debat overde 
koers van de PvdA uiterst urgent—  hadden we 
dat maar eerder en eerlijker gedaan —  en er is 
zeker forse kritiek mogelijk op de pragmatische 
sterk & sociaal-middenkoers. Maar pas op: we 
moeten wel heel precies zijn met die al te ge
makkelijke nostalgie naar ‘authentiek links’ en 
naar oude vertrouwde ideologische veren en wat 
dies meerzij. Men vergeet dat het linkse profiel 
van de PvdA, in de lange jaren tachtig vooraf
gaande aan de nieuwe Regierungsfahigkeit onder 
Kok, vooral steunde op thema’s als kernwapens, 
milieu, feminisme en de derde wereld (‘Eigenlijk 
doen we alles allemaal voor Afrika’). Terug naar 
onze ‘eigen’ achterban in de oude verwaarloosde 
wijken? De PvdA had voor Kok en Paars helemaal 
geen programma dat de gewone mensen in de 
gewone wijken aansprak. De PvdA (en de spd  en 
de Labour Party) waren in de jaren tachtigvooral 
zoonverkiesbaar, omdat ze temidden van econo
mische crisis, massa-werkloosheid en een uit 
haar naden knappende verzorgingsstaat, zich 
meende te moeten profileren op postmateriële 
issues als kern raketten, kernenergie, de milieu- 
apocalyps of het basisinkomen. De Derde Weg 
— hoe opportunistisch en onvolkomen die in 
veel opzichten ook mag zijn geweest — was 
vooral een reactie tegen die houding en moet
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dus juist opgevat worden als een terugkeer naar 
de sociaal-economische brood-en-boter-issues. 
En als noodzakelijke onderkenning van het 
globaliseringsproces en het ontstaan van een 
diensten-economie. Dit alles maakt het huidige 
koersdebat zo ingewikkeld.

> Van een tragische ironie 3. De PvdA krijgt nogal 
wat voor zijn kiezen. Het meest pijnlijke is de 
botsing die zich tussen zelfbeeld en ‘buiten
beeld’ voordoet. Een beetje PvdA-er mag zich
zelftoch nog altijd graag zien als een linkse vrij
buiter, aangepast en gericht op het bestuurlijk 
haalbare, dat wel, maar gevoelsmatig als het er 
op aankomt met twee tenen buiten de bestaan
de ‘onrechtvaardige’ samenleving hangend. 
Tegen het establishment van de Goois-Wasse- 
naarse sjiek en de nouveau riche van de Amster
dams beurs, dan nog eerder met zo’n afzichte
lijk petje op meestaken met de fn v. Hoe aange
past, verburgelijkt en gezapig ook, aan de PvdA 
kleeft toch nog net dat vleugje flotuer power van 
de jaren zestig, vermengd met de stoere revolu- 
tionaire/reformistische arbeidersbeweging- 
traditie.
En dan door Pim Fortuyn en voorheen-partijge- 
noot Bomhofif met zijn allen neergezet worden 
als de conservatieve regentenklasse bij uitstek, 
als links establishment dat de collectieve sector 
en de media in zijn macht heeft, de vrije me
ningsvorming multiculturele taboes oplegt etc. 
Het is die Gestaltsivitch, van progressief naar con
servatief, van anti-establishment naar gezeten 
regentenklasse die voor een PvdA die toch al 
in een forse identiteitscrisis zit (het kale kip- 
syndroom) hard aankomt.

> En het moet gezegd, het heeft er alle schijn van 
dat in dittijdsgewricht de veranderings- en her- 
vormingsadrenaline van rechts komt. Rechts is 
de dragervan het maatschappelijk onbehagen, 
rechts omarmt de maatschappijkritiek. Tegen 
de bureaucratie, tegen de illusie van de multi
culturele samenleving, tegen immigratie, tegen 
een elitair Europa, tegen verloedering & norm
vervaging, tegen allochtone misdaad, tegen het 
gebrek aan daadkrachten duidelijkheid...

> De deconfiture van een sjiek hotel. Hotel Des

Indeswas ooit de vroedvrouw van Paars. Hier 
speelde zich het geheime Des Indes-beraad in 
de Anna Palowna-zaal af, eerst met backbench 
liberalen, vrijzinnig-democraten en socialisten.
Later zou het steeds meer tot een frontbench- 
beraad uitgroeien, ja zelfs de Paarse coalitie als 
ongekende uitkomst hebben. Dat hotel blijkt nu 
het bolwerk en hoofd kwartier van de lpf  te zijn.
De eigenaar was een vriend van Pim. Het is nu 
de LPF-hangplek voor projectontwikkelaars en 
onroerend goed-speculanten. Hou Des Indes in 
de gaten. Dat stond aan de wieg van een prece
dentloze coalitie en van een precedentloze 
nieuwe partijformatie. In dat hotel wordt de par
lementaire geschiedenis uitgebroed.

> Het goede aan de LPF-inbraak in het politieke 
bestel is dat het laat zien dat het bestel aan de 
kant van de kiezersdemocratie open en door
dringbaar is. Vanuit democratisch gezichtspunt 
kan de ‘revolte der buitengeslotenen’ zelfs toe
gejuicht worden. Hoe legitiem is het niet dat het 
gevestigde politieke partijen-kartel, met zijn le
dental beneden 3 %  van de bevolking, tegenspel 
en concurrentie krijgt vanuit de overige 9 7 %  van 
niet in politieke partijen georganiseerde bur
gers?

> Wat enige zorgen baart is dat we nu met de vor
ming van het kabinet-Balkenendete maken 
hebben met een gesmoorde revolutie. De tragische 
moord op de inspirerende politieke leider heeft 
onmiskenbaar de stootkracht van de voorge
stane omwenteling aangetast. De Haagse ze
den, gewoonten & routines hebben weer de 
neutraliserende overhand gekregen. De vraag is 
nu: welke weg zoeken de frustraties van een un- 
jïnished reuolution? We moeten niet demoniseren, 7 
maar ook niet naïef zijn over de kwetsbaarheid
van democratische en rechtsstatelijke verwor
venheden. Zijn de wat slordig uitgevallen anti
democratische geluiden in LPF-kring (tegen de 
vrije media, tegen de scheiding der machten) 
beginnersblunders of de vooraankondiging van 
een stijlbreuk in onze democratische cultuur?

R EN É CU P ER U S
WBS-medewerker en s&D-redacteur

S&D 7/8 I 2002



De Goede Staat
Elfde Willem Drees Lezing *

In het realiseren van de Nederlandse verzorgingsstaat nam Willem Drees een 

enorme stap in de richting van een fatsoenlijke maatschappij. Na vijftigjaar 

ervaring met de verzorgingsstaat is er een beter beeld ontstaan van de goede 

en de slechte kanten ervan, aldus Peter Singer. Hij betoogt dat de ‘goede’ 

verzorgingsstaat niet alleen ethische verplichtingen tegenover zijn eigen 

burgers heeft, maartegenover alle burgers in de wereld. Deze moeten zich 

zelfs uitstrekken tot onze relaties met andere diersoorten.

P E T E R  S I N G E R

Wal is de beste samenleving die mensen kunnen 
bereiken, zowel voor henzelf als voor anderen 
die er invloed van ondervinden? En welke rol kan 
de staat spelen in het tot stand brengen van zo’n 
samenleving? Het is een onderwerp dat de 
westerse filosofie reeds vanaf haar prille begin 
bezighoudt. Plato schreef er meer dan eens over, 
zoals in zijn befaamde Republiek. Sindsdien heb
ben veel filosofen zich aan het onderwerp ge
waagd. In deze lezing pak ik dit oude thema op
nieuw op. Ik ga na in hoeverre de verzorgings
staat waarvoor Willem Drees in Nederland de 
basis heeft gelegd, voldoet aan wat men als een 
goede samenleving mag beschouwen.

Over de auteur Peter Singer is hoogleraar op de 
Ira. W. DeCamp-leerstoel uoor bio-ethiek in Princeton 
in de Verenigde Staten 

Vertaling MiekeMaassen 
Noten Zie pagina 15
Foto Het hoofd uan Willem Drees macht op de plank bij 

museum MadameTussaud op een nieume laag uernis. 
Frans Schellekens/Hollandse Hoogte

Tegenwoordig wordt onder de goede staat 
vaak het sociaal-democratische ideaal van de ver
zorgingsstaat verstaan. Ik bedoel daarmee een 
democratische staat waarin ieders fundamentele 
burgerlijke en politieke rechten en vrijheden 
worden gerespecteerd maar waarin de overheid 
zich daarnaast ook verantwoordelijk acht voor de 
bestaanszekerheid van al haar burgers. De ver
zorgingsstaat beoogt minimaal dat niemand 
vanwege werkloosheid, ouderdom, ziekte of on
geval gebrek lij dt wat betreft voedsel, onderdak, 
medische voorzieningen en onderwijs. Sommi
gen menen dat de verzorgingsstaat verder moet 
gaan en proberen iedereen een basisinkomen te 
verschaffen, zodat men op een redelijk niveau 
kan leven.

In de Verenigde Staten mag de verzorgings
staat zelfs in minimale vorm nooit van de grond 
zijn gekomen — ‘overheidsbemoeienis’ en‘ge
zondheidszorg als publieke voorziening’ zijn 
daar nog steeds vieze woorden — in Europa was 
dit voor het grootste deel van de afgelopen halve 
eeuw het meest gangbare model. Door de grond-
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slag te leggen voor de verzorgingsstaat in Neder
land bracht Willem Drees het ideaal van de 
goede staat een stuk dichterbij. Nu, na vijftigjaar 
ervaring met de verzorgingsstaat in Nederland 
en veel andere landen weten we beter wat goed 
werkt en wat minder. Daarnaast hebben we door 
onderzoek in de sociale wetenschappen en in de 
evolutionaire psychologie, meer inzicht gekre
gen in de menselijke namur. Hoewel de evolutio
naire psychologie een controversieel gebied is, 
levert het meer inzicht op in de menselijke na
mur dan bijvoorbeeld een marxistische ziens
wijze. Maar daarover straks meer. Laat ik er hier 
mee volstaan te zeggen dat een evolutionair per
spectief ons, mede dankzij onze praktische erva
ring met de verzorgingsstaat, meer inzicht kan 
geven in de vraag hoe een goede staat voor men
sen eruit kan zien.

DE V ERZORGI NGSS TA AT A AN HET BEGIN VAN

DE 21 STE EEUW

In de negentiende eeuw, toen men zich steeds 
meer om de armen begon te bekommeren, was 
het heel gewoon om onderscheid te maken ms-

sen de ‘fatsoenlijke' armen en de ‘onfatsoenlijke’. 
George Bernard Shaw steekt in Pygmalion' de 
draak met dit onderscheid door Alfred Doolittle 
die probeert om wat geld los te krijgen van pro
fessor Heniy Higgins, te laten zeggen:

Ik ben van de onfesoenlijke arme, dat ben ik. 
Bedenk eris, wat dat voor 'n mens betekent. Dat be
tekent dat ie al z'n hele leven tegen de rijkeluismo- 
raal z'n kop stoot. As d’rwat an 't handje is en ik 
perbeer om d'r ook 'n stukkie van te krijge, dan is 
’t altijd weer hetzelfde liedje: 'Jij ben onfesoenlijk, 
dus jou komt het niet toe.' Maar ik heb het even 
hard nodig als de meestfesoenlijke weduwe die 
weekgeld krijgt van zes verschillende liefdadig- 
heidsgenootschappe voorde dood van één en 
dezelfde man. Ik heb niet minder nodig as 'n 
fesoenlijk man: nee, nog méér. Ik eet met niks geen 
minder trek dan hij, en ik drink heel wat meer.
Ik heb eris ’n verzetje nodig, omdat ik 'n denkend 
mens ben. Ik heb vrolijkheid nodig, en een liedje 
en een moppie meziek, als ik me belabberd voel. 
Nou, ze rekenen me precies evenveel voor alles as 
eenfesoenlijk man. Wat is rijkeluismoraaU 
Niks as een smoes om me nooit wat te hoeve geve.
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Wanneer Higgins zijn vriend kolonel Pickering 
voorstelt om Doolittle de vijf pond te geven waar 
die om vraagt, antwoordt Pickering dat hij er 
misbruik van zal maken. Doolittle zegt daarop;

Dat nooit, patroon; daar ken je vast van op an.
Wees maar niet bang, dat ik het weg zal legge en 
opspare, en lui d'rvan leve. D’rzal kammende 
maandag geen bliksem meervan overweze; en ik 
zal moete werken alsof ik het nooit gekrege had.
Het zal me niet tot armoe brengen, reken maar. En
kel maar één flinke zuippartij voor mezelf en voor 
me liejïe. Dan hebbe wij eens een keertje lol, we 
geve andere werk, en u heb de voldoening dat u 
weet dat hetgeen weggegooid geld geweest is.
U zou 't niet beter kunne besteje.

De verzorgingsstaat zoals die in Groot-Brittannië 
werd voorgestaan door Sidney en Beatrice Webb, 
die net als Shaw lid waren van de Fabian Society, 
was een poging om het onderscheid russen de 
fatsoenlijke en de onfatsoenlijke armen op te 
heffen en iedereen een bestaansminimum te ga
randeren. Na het aanzienlijke succes van de ver
zorgingsstaat in een groot aantal landen, met 
name in West-Europa, Australië en Canada, 
wordt er nu op sociale uitkeringen besnoeid van
wege de noodzaak de overheidsuitgaven in te 
perken. Een van de manieren is het drastisch ver
lagen van uitkeringen aan mensen die worden 
geacht wel werk te kunnen vinden, maar dat niet 
te willen. Alleen degenen die geacht worden te 
willen werken of echt arbeidsongeschikt te zijn, 
hebben dan nog recht op een uitkering. In het 
denken over sociale voorzieningen wordt dus 

1 o opnieuw een negentiende-eeuws soort onder
scheid gemaakt russen fatsoenlijke en onfat
soenlijke armen.

Dit hoeft ons niet te verbazen. De vooroorde
len van vroegere generaties zijn soms inderdaad 
gewoon vooroordelen, bedoeld om de welstand 
van het heersende deel van de samenleving te be
stendigen, maar soms berusten ze ook mede op 
inzicht in het gedrag van anderen dat voortkomt 
uit langdurige ervaring. Het is niet gemakkelijk 
uit te maken wat wat is, maar het zou een vergis

sing zijn om alle Victoriaanse denkbeelden over 
de menselijke natuur af te doen als ongegrond. 
Het Idopt dat de Victorianen zo hun eigen ideolo
gie hadden, die de manier waarop zij tegen de 
menselijke namur aankeken. Meurde, maar dat 
geldt net zo goed voor veel toonaangevende in
tellectuelen van de twintigste eeuw. Die hielden 
er vaak onder invloed van marxistische ideeën de 
tegengestelde ideologie op na als zou zoiets als 
‘menselijke natuur’ helemaal niet bestaan en we 
allemaal beginnen als tahula rasa waarop cultuur, 
socialisatie en onderwijs hun lessen schrijven. 
Maar hoe aannemelijk is dat als je bedenkt dat 
wij allemaal afstammen van die mensen die be
trekkelijk succesvol waren in de strijd om te 
overleven en het voortbrengen van nakomelin
gen voor toekomstige generaties? Onze voor
ouders hebben aan ons juist dat deel van de ge
nen doorgegeven waardoor zij zelf de kwalitei
ten hadden die hen succesvol maakten. Vandaar 
de noodzaak om de menselijke psychologie van
uit evolutionair perspectief te bekijken. Er zijn 
inmssen heel wat aanwijzingen dat veel van 
onze gedragskenmerken overgeërfd en niet ver
worven zijn. Een voorbeeld daarvan is de strijd 
om dominantie en dan in het bijzonder onder 
mannen bij wie dominantie meer invloed heeft 
op hun voortplantingssucces dan bij vrouwen. 
(Het verschil komt door het simpele biologische 
feit dat het aantal nakomelingen van een man af
hangt van het aantal vrouwen dat hij kan be
vrachten en zo goed als oneindig is, terwijl een 
vrouw als gevolg van haar fysiologie slechts een 
bescheiden aantal nakomelingen kan krijgen.) 
Maar toch moeten wij concurrentie niet alleen 
zien in de termen van Tennysons beeld van de 
‘natuur met haar rode kaken en Mauwen', want 
het aangaan van samenwerkingsverbanden kan 
ook een goede manier zijn om je te handhaven. 
Maar daarover zo meteen meer, want ik begin af 
te dwalen van mijn onderwerp: de ontwiMceling 
van de verzorgingsstaat.

Morele intuïties, zoals wie ‘fatsoenlijk’ is en 
wie niet, vinden vaak ingang omdat zij een gro
ter sociaal doel dienen. In dit geval moet worden 
voorkomen dat iemand door een geldelijke bij-
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drage wordt ontmoedigd om te werken. Daar 
gaat het om in het Pjigmalion-dtaat van zojuist 
waarin Doolittle kolonel Pickering verzekert dat 
hij de vijf pond snel zal opmaken, en maandag 
zal moeten werken, net alsof hij dat geld nooit 
had gekregen. Het geld zal van hem geen ‘uitke- 
ringstrekker’ maken, dat wil zeggen dat het hem 
niet zal ontslaan van de noodzaak om de kost te 
verdienen. De humor van de passage zit hem in 
het feit dat Doolittle het argument dat gewoon
lijk wordt gebruikt, namelijk datje alleen men
sen moet steunen die het geld niet over de balk 
smijten, op z’n kop zet. Doolittle stelt juist dat 
het heter is om geld te geven aan diegenen die 
het voor hun plezier uitgeven omdat zij er tot de 
laatste druppel van genieten zonder dat het ge
vaar bestaat dat ze niet meer hoeven te werken.

Omdat we tegenwoordig weten hoe sociale 
omstandigheden en opvoeding ertoe leiden dat 
mensen niet meer de gewoonten en vaardighe
den ontwikkelen die nodig zijn om een succes
volle carrière op te bouwen, zullen we niet zo 
snel moreel beladen woorden als ‘fatsoenlijke’ of 
‘onfatsoenlijke’ armen gebruiken. Toch komt er 
uit de ervaring die er sinds de j aren zestig in me
nig verzorgingsstaat is opgedaan, iets Daarbo
ven dat daar veel van weg heeft.

De verzorgingsstaat in Nederland heeft min 
of meer dezelfde veranderingen doorgemaakt als 
die in andere landen. In de j aren zestig en begin 
jaren zeventig werden sociale voorzieningen be
schouwd als een recht, waarin de staat ruimhar
tig moest voorzien zodat diegenen die ervan 
moesten leven, daar niet onder hoefden te lijden 
of er niet door gestigmatiseerd zouden worden. 
Toen kon iemand dus op zestienjarige leeftijd 
van school komen en direct een werkloosheids
uitkering krijgen. De uitkeringen waren zo ruim 
dat twee samenwonende personen met elk een 
uitkering hoger uitkwamen dan het modale in
komen.^ Dit lijkt misschien gerechtvaardigd 
wanneer je ervan uitgaat dat de samenleving vrij 
welvarend is en zich royale uitkeringen kan ver
oorloven. Bovendien: als enige werkloosheid no
dig is om de economie de nodige flexibiliteit te 
verschaffen, dan zal een aantal mensen werkloos

móeten zijn. Zij spelen net zo goed hun rol in de 
economie, ook al bestaat die rol uit niet werken. 
Waarom zou de samenleving hen dan niet ook 
naar behoren belonen voor hun werkloosheid?

Afgezien van het feit dat zo’n sociaal stelsel 
erg duur kan worden, kleven er ook twee morele 
bezwaren aan. Op de eerste plaats worden som
mige mensen gesterkt in het idee dat zij de 
samenleving niets verschuldigd zijn in ruil voor 
de uitkeringen die zij ontvangen. Op de tweede 
plaats ontneemt het mensen het gevoel ertoe te 
doen, dat zij wel hebben wanneer zij moeten 
gaan werken om in hun levensonderhoud te 
voorzien of om in redelijke welvaart te kunnen 
leven.

Deze twee morele bezwaren hebben te maken 
met twee elementen van de menselijke natuur 
die waarschijnlijk universeel zijn en niet ge
woon cultuurgebonden. Het eerste element, dat 
het dichtst in de buurt komt van zoiets als een 
universele morele norm, is wederkerigheid. Het 
tweede is dat mensen doelgerichte wezens zijn, 
die alleen gedijen als ze iets nastreven, als er iets 
is dat ertoe doet.

Wederkerigheid lijkt overal in ethische syste
men gebruikelijk. Het is duidelijk geëvolueerd 
gedrag, want we vinden het ook bij een aantal so
ciale zoogdieren, van bloedzuigende vleermui
zen tot chimpansees.3 Van chimpansees weten 
we zelfs dat zij boos en agressief reageren wan
neer metgezellen bewezen diensten niet met een 
wederdienst beantwoorden. In ‘Wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ — de 
meer verheven vorm van het 'Eerste gebod’ — 
vinden we het ideaal van wederkerigheid in een 11
groot aantal culturen en religies in verschillende 
formuleringen terug. Ik noem in min of meer 
chronologische volgorde die van Zarathoestra, 
Confucius, Mahavira (de grondlegger van het Jai- 
nisme). Boeddha, het hindoeïstische epos de Ma- 
habharata, het boek Leviticus, Hillel, Jezus, Mo
hammed, Kant en vele anderen.'^ Wij mensen 
blijken net als onze naaste verwanten erg gevoe
lig te zijn voor gebrek aan wederkerig gedrag en 
dat wil nogal eens aanleiding geven tot boosheid.
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Hier is sprake van een tamelijk ‘primitieve’ vorm 
van kwaadheid, een vorm die diep in ons evoluti
onaire verleden verankerd ligt.

Daarnaast blijken de meeste mensen het ge
lukkigste te zijn wanneer zij iets te doen of te 
presteren hebben. Ook deze eigenschap hebben 
we met andere dieren gemeen. Varkens in de 
moderne intensieve varkenshouderij krijgen 
weliswaar genoeg te eten, maar zij krijgen al hun 
voer in één keer. In een paar minuten hebben ze 
alles op. De hele verdere dag vervelen zij zich 
stierlijk en gaan ze stereotiep gedrag vertonen 
zoals hun kop op en neer bewegen of aan de tra
hes van hun hok knagen. Als je hun voer mengt 
met niet eetbaar materiaal, dan dwing je ze om 
uren te ‘werken’ voor hun kost. In plaats van 
slechter af te zijn, hebben ze het juist veel meer 
naar hun zin en het stereotiepe gedrag ver
dwijnt. In dierentuinen laten ze dieren tegen
woordig weer moeite doen voor hun voedsel, 
maar helaas vindt men dit voor landbouwhuis
dieren meestal te duur.

Iets vergelijkbaars zien we bij inheemse cul
turen nadat zij in contact zijn gekomen met een 
moderne beschaving waarin zij heel gemakkelijk 
in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Abori
ginals in Australië waren vroeger dagelijks uren 
bezig met het verzamelen van voedsel. Zij wer
den zeer bedreven in het jagen en voedsel verza
melen onder moeilijke omstandigheden.
Meestal slaagden zij erin om voldoende geschikt 
voedsel te bemachtigen, maar daar waren ze dan 
wel een aanzienlijk deel van de dag aan kwijt. 
Tegenwoordig leven zij echter in een welvarend 
land met sociale zekerheid, werkloosheidsuitke- 

12 ringen en onderdak voor iedereen die niet kan
werken. Veel Aboriginals wonen in afgelegen ge
bieden waar geen werk is en natuurlijk hebben 
zij dus recht op deze uitkeringen. Zij kunnen op 
gezette tijden hun uitkering ophalen en daar 
kunnen ze voldoende eten van kopen tot de vol
gende uitbetaling (al is hun voeding wel vaak rijk 
aan bloem en suiker). De vaardigheden voor de 
jacht en het verzamelen van voedsel die de oude
ren nog van hun ouders en grootouders leerden, 
hebben nu ineens geen waarde meer. Voor velen

van hen heeft het leven geen doel meer zoals 
vroeger en zij hebben hun trots en zelfrespect 
verloren. Het hoeft ons niet te verbazen dat veel 
van het geld dat overblijft nadat er eten is ge
kocht, op gaat aan drank.

Een verzorgingsstaat inrichten is moeilijker 
dan de pioniers dachten. In de moeilijke econo
mische omstandigheden van de jaren tachtig, 
waarin de werkloosheid tot zo’n 12% opliep, kon 
het Nederlandse stelsel van sociale voorzienin
gen het grote aantal mensen dat er een beroep op 
deed, niet meer aan en werd de automatische 
koppeling russen lonen en uitkeringen losgela
ten. Ondanks aanzienlijk economisch herstel is 
die koppeling sindsdien, in elk geval tot zeer 
kortgeleden, nog altijd niet hersteld en zijn de 
sociale uitkeringen steeds verder verlaagd.

Wanneer wij ons afvragen of zulke bezuini
gingen te rechtvaardigen zijn, moeten we beden
ken dat er een bepaald evenwicht nodig is. Aan 
de ene kant zijn er goede morele redenen om te 
zorgen dat in de basisbehoeften aan voedsel, 
onderdak, kleding, gezondheidszorg en onder
wijs van iedereen in onze gemeenschap wordt 
voorzien. Aan de andere kant zitten er grenzen 
aan wat de gemeenschap zich kan veroorloven, 
omdat de overheidsgaven niet eindeloos kunnen 
stijgen en er ook nog een heleboel andere be
langrijke dingen gedaan moeten worden. Maar 
los van de economische beperkingen zou een 
hoog niveau van sociale uitkeringen veel men
sen een gevoel van nutteloosheid kunnen bezor
gen. Het zou ook het idee van wederkerigheid, 
van 'voor wat hoort wat’, kunnen ondermijnen. 
Het gaat mij er niet om dat dat idee niet mag 
worden ondermijnd omdat wederkerigheid een 
waarde in zichzelf zou zijn. Ik heb weliswaar ge
opperd dat wederkerig gedrag wel eens een pro
duct zou kunnen zijn van onze evolutie als soci
ale zoogdieren en dat er misschien wel geen uni
verselere menselijke waarde bestaat, maar dat 
zegt nog niets over de intrinsieke waarde ervan. 
Het laat echter wel zien dat mensen het idee van 
wederkerigheid niet gemakkelijk zullen loslaten 
en dat het wel iets vereist om dat wel te laten ge
beuren. Wanneer de gemeenschap ziet dat men-
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sen met een sociale uitkering, ook al zijn het er 
maar een paar, er vrijelijk voor kiezen om geen 
bijdrage te leveren aan die gemeenschap, ont
staat er een gevoel van verontwaardiging dat wel 
eens in geen verhouding tot de ‘overtreding' zou 
kunnen staan. De kans is namelijk groot dat de 
gemeenschap zich in haar gevoel van op weder
kerigheid gebaseerde rechtvaardigheid, aange
tast zal voelen.

Maar hoe moet het dan met mensen die fysiek 
uitstekend in staat zijn om te werken, maar toch 
geen baan vinden op de arbeidsmarkt, hoe hard 
ze ook hun best doen? De overheid zou deze 
mensen werk moeten aanbieden, in wat ook wel 
eens ‘werkverschaffing’ genoemd wordt. Dat is 
soms heter dan gewoon maar onvoorwaardelijk 
in een basisinkomen op een sociaal aan
vaardbaar niveau voorzien. Niet alleen krijgt de 
werknemer dan weer het gevoel dat hij of zij nut
tig is, maar ookkrijgt de gemeenschap doorbet 
werk dat wordt verricht, iets terug voor wat zij 
geeft. Parken worden schoongemaakt, wandelpa
den in de natuurgebieden onderhouden, open
bare gebouwen van graffiti ontdaan en zo zijn er 
nog veel meer taken in het publieke domein uit 
te voeren die nu worden verwaarloosd. Zo wordt 
het algemene gevoel van wederkerigheid bevre
digd.

GRATIS GEZONDHEIDSZORG?

Niet op alle gebieden van de verzorgingsstaat 
leidt het onvoorwaardelijk tegemoetkomen aan 
behoeften tot nadelige effecten. Gratis gezond
heidszorg bijvoorbeeld ondermijnt de werklust 
niet, aangezien we die maar af en toe — en liefst 
nooit — nodig hebben. Het beroep op medische 
voorzieningen neemt maar tot een bepaald ni
veau toe wanneer er niet voor hoeft te worden 
betaald. Het gebruik ervan is op zichzelf name
lijk niet prettig en vergt tij d die we zinvoller of 
aangenamer zouden kunnen besteden.

Onze behoefte aan gezondheidszorg is gro
tendeels onafhankelijk van onze eigen keuzes, 
dus er doet zich hier geen onderscheid voor tus
sen verdiende en onverdiende hulp zoals op an

dere terreinen van de sociale zekerheid. Zelfs 
wanneer mensen door eigen toedoen ziek wor
den — bijvoorbeeld door roken of overmatig 
drankgebruik — zijn de grenzen mssen wat vrij
willig is of niet, nogal vaag en zou het te ver gaan 
om gezondheidszorg helemaal afhankelijk te 
maken van hoe gezond de levensstijl van de 
patiënt is. Maar er rekening mee houden wan
neer voorzieningen schaars zijn, is zeker een op
tie. Wanneer twee mensen wachten op een lever- 
transplantatie en er is maar een lever beschik
baar, moeten we dan laten meewegen dat een 
van de patiënten zijn leveraandoening te wijten 
heeft aan overmatig drankgebruik? Veel mensen 
vinden van wel en hoewel daartegen volgens mij 
best het een en ander in te brengen is, spreekt er
vóór dat het poging is het besef van verantwoor
delijkheid voor de eigen gezondheid te bevorde
ren. De vraag is hoe ver we daarin moeten gaan. 
Moeten we een patiënt die veel te zwaar is en 
niets aan lichaamsbeweging doet, een harttrans
plantatie weigeren? De grens tussen het aan
moedigen van verantwoordelijkheidsbesef voor 
de eigen gezondheid en geen compassie met de 
zwakke die de verleidingen van het dagelijks le
ven niet kan weerstaan, is moeilijk te trekken.

Om het onderdeel over gezondheidszorg af te 
ronden, wil ik nog drie punten aanstippen. Het 
eerste is dat op het terrein van de gezondheids
zorg — ook al neemt het beroep daarop niet bui
tensporig toe wanneer die gratis wordt verstrekt 
— de ambities van de oorspronkelijke planners 
van de verzorgingsstaat wel moesten worden 
teruggeschroefd. Het droombeeld om elke bur
ger elke denkbare medische voorziening te ver
schaffen, is gedoemd een droom te blijven, in elk 13 
geval zolang de kosten van de gezondheidszorg 
blijven stijgen. Zo zou met een jaarlijkse n m r - 

scan voor iedereen een aantal aandoeningen wel 
in een vroeg en daardoor beter te behandelen sta
dium worden ontdekt, maar dat zou duizenden 
euro’s per persoon kosten. Sommige geneesmid
delen zijn weliswaar een fractie beter dan an
dere, maar wel twintig keer zo duur. Gemeen
schapsgeld kan beter worden besteed. Dus blijft 
het zo dat de rijken betere medische zorg kun-
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nen kopen dan wie op het ziekenfonds is aange
wezen. We kunnen hoogstens proberen de kans 
dat geld een kwestie van leven of dood wordt, zo 
klein mogelijk te maken.

Met mijn tweede punt is men in geen ander 
land zo vertrouwd als in Nederland. Niets is ab
surder dan een verzorgingsstaat die mensen 
zorg opdringt waaraan zij geen behoefte hebben. 
Toch is het behalve in Nederland aan artsen ver
boden patiënten hulp te bieden bij het sterven 
wanneer zij daar om vragen, zelfs aan patiënten 
die terminaal zijn of ondraaglijklijden. Een 
goede staat zou de weloverwogen wensen van 
haar burgers in deze omstandigheden respecte
ren en hen niet zijn eigen opvattingen over de 
waarde van het leven opleggen. Ik hoop dat Bel
gië binnenkort het voorbeeld van Nederland zal 
volgen en dat andere landen daarna hetzelfde 
zullen doen.

Nu ik in de Verenigde Staten woon, geen ver
zorgingsstaat maar wel een land dat er prat op 
gaat ‘het meest vrije land ter wereld’ te zijn, ben 
ik keer op keer verbaasd hoe voorstanders van 
vrijheid daar tegelijkertijd tegenstanders van 
vrijwillige euthanasie kunnen zijn. Soms spre
ken zij in één zin over vrijheid en over verzet te
gen vrijwillige euthanasie. Zo zei congreslid en 
afgevaardigde Tom Coburn in zijn verldaring 
waarom hij in het Huis van Afgevaardigden voor 
een motie had gestemd om de in Oregon aange
nomen wet die artsen hulp bij zelfdoding toe
staat, terug te draaien: ‘Uiteindelijk gaat het in 
dit debat om het leven, en moeten wij als het 
meest vrije land ter wereld dan afstappen van het 
principe dat leven waardevol is?’5 Wanneer hier- 

14 mee het principe wordt bedoeld dat leven altijd
van doorslaggevende waarde is, ook als de persoon 
over wiens leven het gaat, dat niet vindt, dan 
moet het antwoord namurlijkja zijn. Een land 
dat echt vrij is, dringt zijn opvattingen over wan
neer een leven het waard is geleefd te worden, 
niet met alle geweld op aan mensen die dat heel 
goed voor zichzelf kunnen uitmaken.

Het derde punt gaat over enkele binnenkort 
te nemen moeilijke beslissingen over genetische 
tests. In het algemeen is in landen waar men ge

heel of gedeeltelijk verplicht verzekerd is tegen 
medische kosten, meestal een aantal genetische 
tests in het standaardpakket opgenomen. Zo 
kunnen vrouwen tijdens hun zwangerschap la
ten onderzoeken of de vrucht bepaalde afwijkin
gen heeft zoals het Down-syndroom of een open 
ruggetje. Maar er kan steeds meer prenataal wor
den onderzocht. Nu al kan er worden getest op 
genen die niet wij zen op een bestaande handicap 
of aandoening, maar slechts op een verhoogde 
kans op bijvoorbeeld borstkanker later in het le
ven. Iemand met zo’n gen kan net zo lang leven 
als iemand anders, zonder ooit borstkanker te 
krijgen. Toch zou men kunnen aanvoeren dat 
men, als alles verder hetzelfde is, beter een 
vrucht zonder dat gen kan hebben. Moet de over
heid voorzien in onderzoek op dit soort genen 
die op een ‘verhoogd risico’ duiden? En zo ja, hoe 
groot moet dat risico dan zijn?

Er liggen zelfs nog moeilijker ethische vraag
stukken in het verschiet. Binnen hooguit enkele 
decennia kunnen we zeer waarschijnlijk prena
taal op een aantal begerenswaardige eigenschap
pen testen. Dat kan een uitzonderlijke aanleg 
voor muziek zijn, of voor wiskunde, ofvoor atle
tiek of misschien zelfs een hoog algemeen IQ̂. Te
gen die tijd staan de verzorgingsstaat drie opties 
open: dit soort tests helemaal verbieden, ze niet 
verbieden maar ook niet vergoeden of ze toe
staan en ook opnemen in het ziekenfondspak
ket. Aan alledrie kleven bezwaren. Verbiedt de 
overheid zulke tests terwijl ze in het buitenland 
wel zijn toegestaan, dan is de kans groot dat som
mige mensen ze daar laten uitvoeren. Bovendien 
zou de staat in een nadelige concurrentiepositie 
terecht kunnen komen ten opzichte van andere 
landen die dit soort tests wel toestaan. Neemt de 
overheid een laissez/aire-houding aan door de 
tests niet te verbieden noch in het gratis pakket 
op te nemen, dan kunnen de kinderen van men
sen die zich zo’n test wel kunnen veroorloven, 
beter af zijn dan andere kinderen in de gemeen
schap. Namurlijk zijn de kinderen van rijke ou
ders altijd al beter af, maar toestaan dat dit zich 
uitbreidt tot een vorm van genetische 'superio
riteit’, zou echt het einde betekenen van elke illu-
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sie van gelijke kansen. Dan zouden we weer zo’n 
soort onderscheid krijgen als in Europa vóór de 
Franse Revolutie: een samenleving verdeeld in 
aristocraten en gewone mensen — behalve dat 
het dit keer echt gaat om een overgeërfd verschil 
in aanleg tussen de twee klassen. Ten slotte, als 
de overheid dit soort tests zowel toestaat als be
kostigt, dan moet zij ook besluiten op welke po
sitieve eigenschappen zij wil laten testen. Op die 
manier gaat de overheid meebeslissen over de 
aard van haar toekomstige burgers. Daar zou ie
dereen die een beetje waarde hecht aan een vrije 
samenleving, toch tamelijk zenuwachtig van 
moeten worden.

Laat ik terugkeren naar het thema van de ver
zorgingsstaat anno nu. De verzorgingsstaat 
waarvoor Willem Drees in Nederland en andere 
vooruitziende en sociaalvoelende leiders elders 
de grondslag legden, heeft de afgelopen vijftig 
jaar twee belangrijke concurrenten gekend. De 
rivaal aan de linkerzijde, het volledig doorge
voerde socialisme waarin alle belangrijke onder
nemingen staatseigendom waren, bleek even
min als het vrijemarktstelsel in de behoeften van 
de burger te kunnen voorzien en is ingestort. De 
rivaal aan de rechterkant, het kapitalisme van de 
vrije markt, heeft in de meeste landen een aantal 
elementen van de verzorgingsstaat overgeno
men. Zelfs in de Verenigde Staten, waar toch zo’n 
40 miljoen mensen geen ziektekostenverzeke
ring hebben en niet arm of oud genoeg zijn om 
onder Medicaid of Medicare te vallen, mogen zie
kenhuizen iemand die niet verzekerd is, niet

meer op hun stoep dood laten gaan. Ik ken geen 
enkel ontwikkeld land waar de overheid niet op 
een of andere manier deelneemt in de steun aan 
werklozen, armen en zieken. Maar de Verenigde 
Staten blijven ongetwij feld het voorbeeld bij uit
stek van een vrijemarkteconomie die in onze 
ogen als verzorgingsstaat schromelijk tekort
schiet. Naar standaard maatstaven is het ook een 
minder gelijke samenleving dan de meeste Euro
pese landen. In termen van de Gini-coëfficient 
bijvoorbeeld, waarin o helemaal gelijk is en 1 de 
simatie waarin één persoon alle rijkdom heeft en 
de ander niks, scoort de Verenigde Staten rond 
de 0,38 en Nederland rond de 0,28. Toch is het 
bruto nationaal product per hoofd van de bevol
king in Nederland harder gegroeid dan in de Ver
enigde Staten.® Het is dus helemaal niet zo dat 
we groei moeten inleveren voor gelijkheid in in
komensverdeling. De verzorgingsstaat heeft 
weliswaar enige aanpassing nodig gehad, maar 
is overeind gebleven en leidt zelfs een bloeiend 
bestaan. We zouden daar blij om moeten zijn en 
er meer ruchtbaarheid aan moeten geven.

* De hier in S&'D gepubliceerde tekst is een ingekorte 
versie van de Elfde Willem Drees lezing, zoals gehou
den op 14 december 2001 in Den Haag. De integrale 
tekstvak te lezen op de S&'D-homepagina op de Inter
netsite van de Wiardi Beekman Stichting 
(www.wbs.nl).
Met dank aan Stichting Willem Drees Lezing.
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Na de dreun. Het vervolg (i)

Te vaak zijn we halverwege 
blijven hangen

l6

W O U T E R  BOS

Nog steeds is heel veel onbekend over wat er zich 
precies op en voorafgaande aan 15 mei heeft afge
speeld. Maar wel vallen steeds meer puzzelstuk
jes op hun plaats. Sommige van die stukjes zijn 
persoonlijke ervaringen, andere speculatieve ge
dachten en interpretaties. Verslag van een nog 
niet afgeronde zoektocht.

1 .  WI J  HEBBEN V ERLORE N OP V ER T R O U WE N  EN 

GELOOFWAARDIGHEID

Een pijnlijke maar wel verhelderende conclusie 
die zich de afgelopen tijd steeds sterker bij mij 
opdrong. Vaak ten gevolge van terloopse ge
sprekken en observaties. In een interview met de 
Volkskrant van 22 juni gaf ik daar al voorbeelden 
van. Mensen die niet geloofden dat de asielzoe- 
kers-aantallen daalden omdat ‘ze dat altijd zeg
gen als er verkiezingen aan komen’. Of iemand 
die wantrouwde of het echt wel waar was dat de 
moordenaar van Formyn een blanke was, ‘want 
dat zeggen ze alleen maar om ons zoet te hou
den’. Namurlijkkunnen dat mensen zijn die al
tijd al cynisch waren en zullen zijn. Maar toch 
paste het wel in een algemener beeld. Neem de 
twee volgende gebeurtenissen.

Vlak na de voor de PvdA in Rotterdam zo de
sastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen.

Over de auteur Wouter Bos is ex-staatssecretaris 
uan Financiën en momenteel Tweede Kamerlid uoor 
de PudA

Noten Zie pagina 21

vroeg ik een deelgemeenteraadslid uit Rotter
dam om een huiskamergesprek voor mij te or
ganiseren met mensen uit een probleemwijk. 
Dat deed ze en die avond sprak ik eerst met een 
aantal oudere vrouwen die mij vertelden over be
rovingen en verkrachtingen in hun wijk. Daarna 
werd ik meegetroond naar een buurthuis waar
van mij was verteld dat daar wel Fortuyn-stem- 
mers te vinden waren die met mij wilden praten. 
Ik raakte in gesprek met een beer van een vent 
die me vertelde wat er allemaal mis was in de 
wijk en dat hij ‘dus’ Fortuyn had gestemd. Vervol
gens vroeg ik hem of hij dacht dat Fortuyn dan 
wel al die problemen kon oplossen. Zijn ant
woord: ‘Namurlijk niet, hij is net zo’n praatjes
maker als jullie allemaal. Maar hij begrijpt het 
tenminste’.

Een tweede anekdote begint toen ik op een 
avond vlak na de verkiezingen Paul de Leeuw bij 
Barend e' Van Dorp hoorde zeggen dat hij op mij 
hadgestemd, maar lang had getwijfeld of hij niet 
op Pim Formyn zou stemmen. Ik was uiteraard 
blij met de steunbemiging, maar minder blij met 
het feit dat ik kennelijk vergelijkbaar was met 
Formyn. Toen ik een paar weken later bij De 
Leeuw (zonder clownspak) in het programma 
zat, vroeg ik hem in de uitzending wat ik dan wel 
gemeen had met Formyn. Zijn vleiende maar 
toch vooral ontluisterende antwoord: ‘Jullie wa
ren de enige twee politici die ik geloofde’.

Wij dachten dat de verkiezingen zouden gaan 
over de kwaliteit van de oplossingen die we te 
bieden hadden. Daar ging het uiteindelijk hele-
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maal niet over. Veel mensen waren niet geïnte
resseerd in onze oplossingen omdat ze niet eens 
zeker wisten of we hun problemen wel begre
pen. En dus waren we niet geloofwaardig en kre
gen we geen vertrouwen.

2 . DE L U I K E N  ZI J N NOG STEEDS NIET OPEN

Ik noemde het huiskamergesprek dat ik in Rot
terdam had. In 2001 was ons, fractie en bewinds
personen, aangeraden zulke gesprekken te orga
niseren. Het zou als volgt werken. Iemand met 
een PvdA-achtergrond, bijvoorbeeld een 
(deel)gemeenteraadslid of fractiemedewerker, 
nodigt bij zich thuis een tiental mensen uit die 
genoeg geïnteresseerd zijn in politiek om er met 
een politicus over te willen praten maar die zelf 
geen typische PvdA-achtergrond hebben.
Ze hoefden bepaald geen lid te zijn, liever typi
sche zwevers die wellicht wel tot een stem te ver
leiden zouden zijn. Het idee was dat in deze sfeer 
en met deze mensen een voor alle betrokkenen 
interessant gesprek zou kunnen ontstaan, bui
ten de geijkte verenigingsstructuren, en dat via 
een sneeuwbal-effect wellicht vele anderen daar 
ook van zouden horen.

Het trieste van het verhaal is dat dit huiska- 
mergesprekken-plan mislukt is. Er kwamen er te 
weinig van de grond; het enthousiasme onder de 
politici en leden die het zouden moeten organi
seren, bleek te gering. Zou dat te maken kunnen 
hebben met het feit dat we toch liever met gelijk
gezinden praten dan met andersdenkenden en 
critici? Dat zou in ieder geval stroken met een 
andere, met alle wijsheid achteraf, typerende er
varing in de verkiezingscampagne: bijna altijd 
werd ik door PvdA-afdelingen uitgenodigd om 
voor eigen parochie te preken, bijna nooit werd 
contact gezocht of georganiseerd met mensen 
buiten ons eigen vertrouwde kringetje.

3. WE HADDEN BETER MOE TE N WETEN EN WE

WI S T E N OOK b e t e r !

In i994leedhet c d a  een grote verkiezingsneder
laag. Acht jaar lang hebben we onszelf verzekerd

dat we niet dezelfde fouten zouden maken. Toch 
moeten we constateren dat dat wel is gebeurd.
Hoe kan het anders dat het CDA-rapport van de 
Commissie Gardeniers uit 1994 zo toepasbaar 
lijkt op de situatie van de PvdA in 2002? Lees en 
huiver...

Over het politieke profiel van c d  A-politici: Tn 
de vele gesprekken die de commissie heeft ge
voerd, werd bevestigd dat de achterban zich 
steeds minder kon herkennen in de c d  A-volks- 
vertegenwoordigers (...) de grote nadruk die in 
de politiek in het algemeen wordt gelegd op dos- 
sierdeskundigheid en de tendens tot verambte- 
lijking hebben de ideële intenties van waaruit 
men uiteindelijk handelt teveel op de achter
grond geplaatst (...) Het feit dat becommenta
riëring van wetsvoorstellen meer gemeengoed 
lijkt te zijn dan het zelf ontwikkelen en innemen 
van politieke standpunten, moet in dit kader ook 
genoemd worden.’

Over de identificatie met het kabinetsbeleid: 
‘...leidde een en ander tijdens de campagne tot 
een verlammende discussie of het kabinetsbe
leid (...) tot inzet van de verkiezingen genomen 
zou moeten worden. Deze vraag had niet zo’n 
overwegende rol mogen gaan spelen, omdat het 
bij verkiezingen vooral dient te gaan over de am
bities en beleidsvoornemens van partijen afzon
derlijk’.

Over het verkiezingsprogramma: ‘Het verkie
zingsprogramma kent een sterk technische in
slag en de sociaal-economische problematiek 
domineert’.

Over de verhouding fractie-kabinet en fractie- 
leider-premier: ‘...dat de partij niet als eenheid 
overkwam (...) is de spanning gegroeid tussen ka- 17
binet en Tweede-Kamerfractie (...) Invitaties voor 
het torentjes-overleg werden gaandeweg een be- 
langrijker graadmeter voor politiek gewicht en 
gezag dan een authentieke vertolking van her
kenbaar christen-democratische standpunten 
(...) Het bracht de Tweede Kamer fractie en zijn 
voorzitter namelijk in een loyaliteitsprobleem 
dat langzaam maar zeker heeft geleid tot een uit
zonderlijk monistische stellingname, waarbij de 
standpuntbepaling van de fractie aan democra-
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tisch gehalte verloor (...) Wel moet daarbij wor
den bedacht dat de speelruimte voor de fractie
voorzitter in die zin inderdaad gering was, dat 
een door hem geforceerde breuk met het kabinet 
al snel als een overmaatse broedertwist zou zijn 
geduld, waaraan profileringsdrang ten overstaan 
van de zeer populaire minister-president ten 
grondslag zou hebben gelegen.’

Over de uitstraling van de partij en de politiek 
in het algemeen; ‘Voorts heeft de commissie 
kunnen vaststellen dat in de afgelopen tijd het 
beeld is ontstaan van het c d a  als een afstande
lijke besmurderspartij (...) dat er bij de burgers in 
toenemende mate tegen het politieke bedrijf is 
aangekeken als een geheel waarin de macht als 
doel vooropstaat, soms ook voor persoonlijk ge
win’.

En tenslotte over de campagne: ‘Het verwoor
den van onrust, het stellen van vragen over za
ken die mensen raken, is veronachtzaamd (...) 
Voorts was er van een daadwerkelijke verbreding 
van de campagne tot de eerste v ijf kandidaten 
geen sprake (...) De campagne was sterk gericht 
op de landelijke lijsttrekker en kende een natio
nale opzet’

We wisten dit dus allemaal en toch konden 
we het niet voorkomen. Zo wilden we een dash 
tussen Melkert en Kok (als tussen Brinkman en 
Lubbers) vermijden, maar betaalden we daarvoor 
een prijs in de vorm van een fractie(leider) die 
aan herkenbaarheid moest inleveren omdat de 
confrontatie met het kabinet niet gezocht mocht 
worden. Het is op zijn minst een aardig gedach
tenexperiment om je eens voor te stellen hoe het 
zou zijn gegaan als Ad Melkert niet van de in
stemming van de partijtop (i.c. Wim Kok) afhan
kelijk zou zijn geweest om lijsttrekker te wor
den, maar dat had moeten waarmaken in een 
ledenraadpleging. Zou het streven naar herken
baarheid dan niet meer hebben uitbetaald?

4 .  WE WARE N EEN BANGE PARTIJ  GEWORDEN

Ikherinner me het laatste radio-interview met 
Formynh Een BNN-stagiaire vroeg hem of hij 
niet iets kon doen voor die arme studenten voor

wie de bioscoopkaartjes te duur waren. Fortuyn 
antwoordde: ‘Natuurlijk niet, laat ze een baan ne
men.’ Mij bekroop het angstige gevoel dat een ge
middelde PvdA-politicus een wijdlopig verhaal 
zou hebben gehouden over ov-jaarkaarten, sm- 
dentenhuisvesting en smdiebeurzen om uitein
delijk via het gedogen van soft drugs erop uit te 
komen dat de PvdA voor studenten toch echt de 
beste partij is.  ̂En waarom? Omdat we waar
schijnlijk doodsbang zouden zijn geweest dat 
een antwoord a la Fortuyn ons studentenstem
men zou hebben gekost.

Het is het beeld van een partij 
en een gedachtegoed in 
transitie. We hebben geroken 
aan tal van nieuwe thema’s 
en dilemma’s maar nog 
onvoldoende door durven 
pakken

Dit is namurlijk maar een minuscuul onder
werp. Maar ik kan de gedachte niet van mij afzet
ten dat het symbool staat voor iets breders, na
melijk de manier waarop we onze herkenbaar
heid in discussies verliezen door vaak 
omzichtigheid te verkiezen boven duidelijkheid.

Het is mijn stellige overmiging dat mensen 
het feilloos doorhebben wanneer problemen 
niet worden benoemd (‘onveiligheid in oude wij
ken’), als schijnoplossingen niet worden doorge
prikt (‘het Openbaar Vervoer kan de files oplos
sen’), als de zuivere analyse sneuvelt uit angst (‘er 
is niets aan de hand met de hypotheekrente-af- 
trek’), als belangenbehartigers naar de mond 
worden gepraat en als bepaalde discussies wor
den gemeden (‘is immigratie nuttig en nodig?’). 
En al helemaal als dat gebeurt uit angst om er
gens een stem te verspelen. De enige geloof
waardige uitweg is door duidelijk te maken wat 
je  idealen zijn en welke problemen er komen kij-
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ken bij het verwezenlijken daarvan. Radicaal in 
de analyse en het ideaal, praktisch en realistisch 
met betrekking tot de vaak moeizame weg daar 
naartoe. Als we een onderwerp als immigratie/ 
integratie bekijken, moeten we constateren dat 
we beide niet gedaan hebben en ergens in een 
kleurloos midden zij n blijven hangen.

5.  DE BETEKENIS V AN 11 SEPTEMBER IS DOOR  

ONS LANG ONDERSCHAT

Het is duidelijk dat de manier waarop wij ons 
hebben opgesteld rond het thema immigratie/ 
integratie ons parten heeft gespeeld. Dat de dis
cussie rond dat thema radicaal veranderde na 
11 september hebben we te laat onderkend en in 
ieder geval hebben we er nauwelijks op weten te 
reageren. Ook zelf besefte ik overigens pas ten 
volle hoe de verbanden mssen 11 september, 
allochtonen, de multiculturele samenleving en 
veiligheidsproblemen door sommigen gelegd 
werden nadat ik het volgende meemaakte. Het 
weekend na de moord op Fortuyn was ik samen 
met Hans Wiegel te gast bij Harry Mens in 
Business Class. Mens wilde een eerbetoon aan For- 
myn brengen en deed dat door een opname te la
ten zien van een eerdere aflevering van Business 
Class, vlak na ii september, met daarin Fortuyn’s 
reactie op de aanslag. Fortuyn begint zijn column 
door op staatsman-achtige wijze commentaar te 
leveren op het menselijk drama en de enorme 
vragen over veiligheid, vrede en internationale 
betrelckingen die het op zal roepen. Maar dan 
stoomt hij in één vloeiende beweging door naar 
een betoog over de islam als grootste bedreiging 
van de wereldvrede en wat dat dient te beteke
nen voor de eisen die we moeten stellen aan (de 
integratie van) allochtonen in de Nederlandse 
samenleving. Een radicaal, nietsontziend en po
lariserend betoog waarin Formyn zeer expliciet 
verbanden legde die ik al die tijd op zijn best im
pliciet had horen rond zoemen. Een betoog dat 
vlak na 11 september was gehouden, maar dat ik 
dus pas op 11 mei zag. Had ik toch vaker naar 
Business Class moeten kijken? Hoe het ook zij, ik 
schrok van wat ik zag en hoorde. Gelukkig gold

dat ook voor Hans Wiegel en Harry Mens. Ter 
plekke werd besloten om dit fragment toch maar 
niet in zijn geheel uit te zenden.

6. GEEF DE EOCUS-GROEPEN MAAR DE SCHULD?

Een aantal commentatoren weet de bange hou
ding van de PvdA die ik hierboven beschreef, aan 
het overmatig gebruik van focusgroepen: de 
PvdA zou teveel volgen en te weinig overtuigen.
Het lijkt mij nog steeds alleszins verdedigbaar 
om focusgroepen te gebruiken om te kijken wat 
er leeft bij mensen en hoe een boodschap het 
beste gebracht kan worden. En dat is inderdaad 
heel iets anders dan de inhoud van je boodschap 
te laten bepalen door die focusgroepen.
Overigens denk ik dat focusgroepen niet nood
zakelijk leiden tot voorzichtigheid maar eerder 
tot versimpeling. Juist radicale, maar uiterst 
simpele boodschappen (‘einde aan de staats
schuld’ o f ‘einde aan de wachtlijsten’) vallen vaak 
goed in focusgroepen.

7.  WA S  KOK SUCCESVOL GENOEG?

Onderzoek van Jan Kleinnijenhuis (Vrije Univer- 
siteit) laat zien dat in de laatste weken voor de 
verkiezingen de PvdA de enige partij was die nog 
met paars (of een derde paars kabinet) werd ge- 
identificeerd en wel in negatieve zin .3 De vraag 
die mij intrigeert is waarom wij er niet in slaag
den de successen van paars, en de successen van 
de PvdA-ers binnen paars te claimen? Zalen vol 
mensen die klaagden over wachtlijsten, files en 
onveiligheid en wij maar betogen dat acht j aar 
Paars geleid had tot een begrotingsoverschot en 1 9 
een einde van de werkloosheid. Waarom over
tuigde dat verhaal niet? Ik kan me minstens drie 
redenen indenken.

Allereerst waren wij de minst overtuigende 
vaders van het succes op het gebied van de open
bare financiën en werkgelegenheid. Zalm was 
dat wel (en ook Kok), maar hadden wij juist Zalm 
en zijn strenge begrotingsbeleid niet altijd aan
gevallen? Werden we daarmee niet ongeloof
waardig als we de successen ook wilden claimen?
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Onze geloofwaardigheid was, denk ik, ook om 
een tweede reden in het geding. Op een aantal 
terreinen was er immers nauwelijks sprake van 
eenheid van profiel en beleid bij de PvdA-ers in 
de twee kabinetten-Kok. Herfkens brak het be
leid van Pronk af, Adelmund kwam terug op 
beslissingen van Netelenbos en Vermeend had 
duidelijk andere prioriteiten dan Melkert. Alle
maal PvdA-ers, allemaal paars, maar waar was de 
verbindende identiteit?

Tenslotte heeft naar mijn overtuiging de on
balans mssen ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’ ons par
ten gespeeld."*- Als beroerde openbare financiën 
de burger in de portemonnee raken, krijgt de po
litiek al snel de schuld; maar als de politiek het 
begrotingstekort wegwerkt zullen mensen dit 
op individueel niveau niet snel ervaren, laat 
staan het de politiek als een succes toedichten. 
Als iemand werldoos wordt, is het al snel de 
schuld van de politiek; maar als de werkloosheid 
spectaculair gereduceerd wordt, ligt dat al snel 
aan de eigen verdiensten, het bedrijfsleven of de 
internationale conjuncmur.

Onze successen werden, met andere woor
den, nauwelijks op individueel niveau ervaren 
en zo dat wel het geval was, niet als een verdien
ste van de politiek gezien. Daar stond tegenover 
dat er veel problemen waren die zich bij uitstek 
in het publieke domein afspeelden, waar dus bij 
uitstek de politiek verantwoordelijk voor werd 
gehouden, die zeer individueel voelbaar waren 
(wachtlijsten, files, onveiligheid) en die niet op
gelost leken te worden. Voeg daarbij dat de 
meeste Nederlanders altijd wel met één van die 
problemen in het publieke domein te maken 

20 hadden en we zien ook een puur kwantitatieve 
reden waarom de successen van de kabinetten- 
Kok minder indruk maakten dan het beeld van 
'puinhopen’ en ‘wederopbouw’. Donner schreef 
in het Regeerakkoord: ‘En bij alle aandacht voor 
structuren en grote vraagsmkken, hebben bur
gers vaak het gevoel dat er weinig wordt gedaan 
aan hun problemen, hun directe omgeving en 
hun samenleving. De kwaliteit van publieke 
dienstverlening en de sociale samenhang zijn 
niet voelbaar verbeterd.’ Het is die asymmetri

sche beleving van successen en problemen die 
ons parten heeft gespeeld. Maar waarom ons 
meer dan anderen?

8. DE POLITIEK WERD AFGEREKEND OP

‘ s o c i a a l - d e m o c r a t i s c h e ’ p u n t e n

Paars werd afgerekend op punten waar sociaal
democraten traditioneel hun profiel zoeken en 
horen te zoeken. Als Donner schrijft dat de kwa
liteit van de publieke dienstverlening en de soci
ale samenhang niet voelbaar verbeterd zijn, dan 
treft hij ons in het hart. Daar waren wij toch van? 
Hoe kan het dat onze inzet op die punten niet 
over het voetlicht kwam?

Ik denk dat ook hier (een gebrek aan) geloof
waardigheid en herkenbaarheid een rol heeft ge
speeld. Ik heb in dat verband al gewezen op het 
feit dat de politiek leek te falen op die terreinen 
waar men juist de PvdA had verwacht en dat er 
een aantal redenen waren waarom wij — met 
name in Den Haag — niet in staat waren een 
herkenbare en dus geloofwaardige positie in te 
nemen bij een aantal (nieuwe) problemen waar 
mensen mee te maken hadden gekregen.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat waar we 
met nieuwe ideeën kwamen, we ook niet altijd 
even geloofwaardig waren. In ons programma 
zetten wij bijvoorbeeld, zoals zoveel andere par
tijen, de burger centraal. Hetbesmur moest 
terug naar de burger. Hoe verhoudt dat uitgangs
punt zich tot het feit dat juist wij wanneer het 
bijvoorbeeld gaat om scholen of ziekenhuizen 
geassocieerd worden met het streven naar 
schaalvergroting? Beroerde Formyn hier de 
juiste snaar toen hij begon over de ‘menselijke 
maat’? Jeroen Dijsselbloem e.a. halen elders het 
voorbeeld van de besmurlijke herindelingen 
aan: altijd was de PvdA de smgge verdediger van 
herindelingen, vaak tegen de wil van de lokale 
bevolking in. Hoe overtuigend ben je dan in plei
dooien om het bestuur dichter bij de burger te 
brengen?

Of lees het programma als het gaat om markt
werking. Daaruit blijkt een forse scepsis over 
marktwerking, maar tegelijkertijd pleiten we
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voor persoonsgebonden budgetten en concurre
rende zorgverzekeraars; bestaat daar geen 
enorme spanning tussen? En misschien het 
meest duidelijke voorbeeld, hoe geloofwaardig is 
ons pleidooi voor een grotere invloed van leraren 
en ouders in het onderwijs? Zouden de grote her
vormingen in het onderwijs, alle totstandgeko
men onder verantwoordelijkheid van PvdA-be- 
windslieden (basisvorming, studiehuis, v m b o ) 

er ooit gekomen zijn als er geluisterd was naar 
ouders en leraren?

9. WERKEN A A N  VERTROUWEN,  OOK WIJ

In vergelijking met vier jaar geleden zijn we het 
vertrouwen van een miljoen mensen kwijtge
raakt. Daarbij hebben tal van factoren een rol 
gespeeld. Sommige zullen incidenteel zijn ge
weest, andere aanmerkelijk fundamenteler. 
Rode draad in die laatste categorie, waarvan hier 
slechts enkele voorbeelden zijn aangestipt, lijkt 
me dat we in een nieuwe wereld nog teveel leu
nen op oude oplossingen en onvoldoende in 
staat zijn gebleken onze klassieke waarden van 
vrijheid, solidariteit en emancipatie te vertalen 
naar aansprekende politiek.

Teveel oude vormen en gedachten, teveel 
spanning tussen woorden en daden en grote 
moeite met veeleisende burgers die zich niet 
meer 1-2-3 laten overmigen door een politicus 
die weet wat goed voor ze is. Het is het beeld van 
een partij en een gedachtegoed in transitie.
We hebben geroken aan tal van nieuwe thema’s

en dilemma’s maar nog onvoldoende door dur
ven pakken. We zien dat burgers mondiger wor
den, maar vinden het moeilijk te luisteren.
We weten dat onze oude achterban nieuwe pro
blemen heeft en merken dat we het moeilijk vin
den om daarmee om te gaan. We merken dat 
mensen niet meer exclusief op de overheid zijn 
aangewezen, maar weten niet hoe we de over
heid ook voor hen aantrekkelijk kunnen houden. 
We begrijpen dat mensen meer keuzen willen, 
maar vinden het moeilijk om dat te rijmen met 
solidariteit. We geloven in vrijheid maar zien 
daardoor ook hufterigheid en normloosheid ont
staan. We streven naar emancipatie, maar wor
den geconfronteerd met conservatieve elemen
ten in nieuwe culmren.

Te vaak zijn we halverwege blijven hangen. 
Soms omdat we de debatten niet voerden, soms 
omdat we de keuzen niet durfden te maken. 
Maar in beide gevallen ontstond het beeld van 
een partij die de aansluiting was kwijtgeraakt bij 
wat grote groepen in de samenleving beroerde; 
een partij ook die in de halfslachtige manier 
waarop debatten (niet) werden gevoerd en keu
zen (niet) werden gemaakt uiteindelijk voor ve
len vlees noch vis bleek. Het zou makkelijk zijn 
om na een analyse van de verkiezingsnederlaag 
in termen van vertrouwen en geloofwaardig
heid, te concluderen dat het dus alleen maar een 
kwestie van vorm is: andere gezichten, ander 
taalgebruik, andere media. Niets is minderwaar. 
It’s substance, stupid!

Noten

1. Deze anekdote heb ik al eerder 
aangehaald in de n r c  van 13 
mei

2. Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat bij dit soort voor 
politici typerende antwoorden.

ook media-trainingen een rol 
spelen. Eén van de eerste dingen 
die je daar namelijk leert is dat 
de vraag er niet toe doet, maar 
datje ervooral op gespitstmoet 
zijn om te zeggen watje — on
geacht de vraag — toch al wilde 
zeggen.

3. Dit wordt natuurlijk ook deels 
verklaard door het feit dat wij 
geen voorkeurscoalitie aanga
ven.

4. Bij dit en het volgende punt 
maak ik dankbaar gebruik van 
enkele inzichten van Paul 
Schnabel.
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De inhoudelijke 
vernieuwing van de PvdA
Terug naar gemeenschapsidealen

JET B U S S E M A K E R  & E D I T H  M A S T E N B R O E K

22

De politieke aardverschuiving van 15 mei wordt 
door sommigen vergeleken met de revolutie van 
de jaren zestig tegen de gevestigde orde. Maar 
waar de jaren ’6 o-revolte er een was van een 
kleine groep hoog opgeleide jonge mensen, is dit 
er een van de gewone man. De gewone man, die 
het discussiëren over politiek doorgaans aan an
deren overlaat, heeft op 15 mei de gevestigde po
litiek massaal de rug toegekeerd. Het is verleide
lijk het verlies van de gevestigde partijen, de 
PvdA in het bijzonder, te wijten aan de leider- 
schapswisseling of aan de opkomst van die ene 
man die louter met zijn uitstraling een grote 
groep mensen aan zich wist te binden. Maar 
daarmee slaan we de plank mis. De kiezer die 
zich op 15 mei massaal afwendde van de ge
vestigde politiek reageerde op complexe maat
schappelijke veranderingen die onvermijdelijk 
zijn, maar waar hij zelf nooit voor gekozen heeft. 
De PvdA heeft deze ontwikkelingen onvol
doende van een (progressief) antwoord voorzien, 
terwijl aanknopingspunten daarvoor konden

Over de auteurs Jet Bussemaker is PudA-Tiveede 
Kamerlid en teuens uerbonden aan de afdeling politi
cologie uan de Vrije Uniuersiteit in Amsterdam;
Edith Mastenbroek is politicologe en Herbonden aan 
‘Infodrome’, een denktank uoor de informatiesamen- 
leuing

Noten Zie pagina zg

worden gezocht in haar eigen traditie van actief 
burgerschap en gemeenschapszin.

Niet dat de PvdA blind is voor maatschappe
lijke verandering. Het laatste verkiezingspro
gramma van de PvdA werd ingeleid met een uit
gebreide beschrijving van de wijze waarop onze 
samenleving van aanzien verandert. ‘Het is nog 
maar kort geleden dat de Nederlanders hun iden
titeit vooral ontleenden aan het besef dat ze 
moesten leven binnen tastbare landsgrenzen. 
Die grenzen zijn bijna tot fictie verschrompeld’. 
Nederland is onderdeel van een wereldwijde eco
nomische orde. Mondiale immigratiestromen 
hebben van Nederland een multi-etnische 
samenleving gemaakt. Ook technologische voor
uitgang verandert de samenleving drastisch. In
formatie wordt de drijvende kracht achter econo
mische ontwikkeling, en dus wordt kennis 
steeds belangrijken Economisch succes vraagt 
een voortdurend aanpassingsvermogen van zo
wel instituties en bedrijven, als werknemers. De 
tijd datje ‘plaats in de samenleving’ vast lag, is 
voorgoed voorbij. Familiebanden worden losser, 
religie boet in aan belang, en vaste verhoudingen 
mssen man en vrouw zijn op de kop gezet. Ge
zagsverhoudingen zijn de afgelopen decennia 
drastisch veranderd. Mensen worden, al dan niet 
gedwongen door de economische ontwikkeling, 
steeds flexibeler.

Deze maatschappelijke veranderingen heb-
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ben een keerzijde. Mensen ervaren een gevoel 
van verlies van sociale binding en gemeen
schapszin. De maatschappij wordt steeds ano
niemer, en mensen voelen zich onveilig. Met het 
afnemen van werkloosheid en het zelfs over
spannen raken van de economie is ‘tij d’ voor ve
len een schaars goed geworden. In de steeds 
complexer wordende maatschappij voelt men 
zich steeds gehaaster en onmachtiger.

Niet alleen de burger wordt onmachtiger. Hij 
ziet ook hoe de overheid zichtbaar moeite heeft 
met het beheersen van maatschappelijke proble
men. Het lijkt onmogelijk een harde kern pro
bleemjongeren aan te pakken. De ene na de an
dere voedselcrisis volgt elkaar op. Lokale overhe
den blijken wantoestanden op het gebied van 
veiligheid op een slordige manier te gedogen. De 
treinen komen stracmreel te laat. Wachtlijsten 
blijven bestaan, ondanks miljardeninvesteringen. 
Iets verder van huis bleken de almachtige CIA en 
FBI niet in staat de aanslagen van ii september te 
voorkomen. Terroristen blijken asielprocedures 
te misbruiken om hun destructieve acties dicht 
bij hun slachtoffers te kunnen voorbereiden.

Sociologen als Beek en Giddens omschrijven 
de maatschappij zoals ze anno nu functioneert 
als een ‘risicomaatschapij’. Giddens ziet globali
sering, onttraditionalisering en individualise
ring als onvermijdelijke krachten achter deze 
maatschappelijke veranderingen. In de risicosa- 
menleving zijn, anders dan in de traditionele so- 
ciaal-democratische visie, veranderingen niet 
zonder meer beheersbaar. Het is niet zo dat naar
mate we meer leren over de sociale en materiele 
realiteit, hoe meer we deze realiteit kunnen be
heersen en sturen. Integendeel, hoe meer we we
ten over de sociale realiteit, over de werking van 
de namur, over de techniek, hoe complexer de 
maatschappij wordt. Hoe meer men met opge
dane kennis intervenieert in het verloop van de 
geschiedenis, hoe moeilijker het wordt om ont
wikkelingen te controleren en te sturen. Van
daag de dag wordt de wereld eerder gekenmerkt 
door een groeiende mate van onzekerheid dan 
door een gevoel van controle. Het soort van reac
tie die dit oproept kan volgens Giddens het best

worden omschreven als beperking van de schade 
of wens tot herstel van het oude vertrouwde.

Paars was vooral het symbool van de succes
volle kant van de modernisering en maatschappe
lijke verandering. Van economische voorspoed, 
van dalende werkloosheid, van materiële wel
vaart. Mensen met een individualistische en kos
mopolitische instelling voelden zich thuis bij de 
Paarse benadering van immateriële kwesties, het 
homohuwelijk en euthanasie. De kiezers die op 
15 mei een revolte veroorzaakten herkennen zich 
niet in dit positieve beeld, maar identificeren zich 
met de negatieve aspecten, zoals de toegenomen 
onveiligheid, geconfronteerd worden met onbe
kende culmren die bij gebrek aan communicatie 
onbekend bleven, en toegenomen tijdsdruk.

I DE NTITEI TSVERLIE S  EN ESCAPISME

Onderzoeksbureau Motivacnon kwam medio vo
rig jaar al tot de conclusie dat een grote groep 
mensen in Nederland ambivalent staat tegeno
ver maatschappelijke ontwikkelingen zoals hier
boven beschreven. Het bureau onderscheidde 
drie ontwikkelingen die bepalend waren voor 
het leefklimaat in Nederland. Een toegenomen 
maatschappelijke bezorgdheid en angst voor ver
lies van sociale binding, een afnemende identifi
catie met werk en een afnemend streven naar 
economische status, en een toenemende tijds
druk waardoor het privé-leven onder druk komt 
te staan. Dit leidt weer tot escapisme. ‘De ver
warde, onmachtige en altijd gehaaste burger, die 
in feite op zoek is naar geborgenheid, sociale 
binding, gemeenschapszin, zich zorgen maakt 
om de toenemende individualisering, zich ang- 23 
stig voelt vanwege een in zijn of haar ogen toene
mende onveiligheid. En die burger wordt gevoed 
in dat gevoel van onveiligheid door het dagelijks 
beeld dat hem via de t v  wordt voorgeschoteld.’

De invloed van ’ii september’ mag in dit ver
band niet worden onderschat. Gevoelens van on
veiligheid en onzekerheid, onmacht en gebrek 
aan sociale binding culmineerden na de aansla
gen op het WTC. Toen werd letterlijk in één klap 
duidelijk dat de wereld een onveilige plaats is.
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waar het kwaad plotseling kan toeslaan, schijn
baar op ieder moment en op iedere plek. Het ‘be
grip’ dat sommige moslims in Nederland voor de 
aanslag hadden, en de discussie die daar vervol
gens over ontstond, hebben veel kwaad bloed ge
zet. Boven op de ergernissen die sommige men
sen al voelden over de multiculturele samenle
ving, ging angst een rol spelen. De Marokkanen 
die om de hoek wonen zijn voor velen in Neder
land ineens moslims geworden. En daarmee 
wordt de discussie over de multiculturele 
samenleving veel breder dan het was: het wordt 
een fundamentele discussie over identiteit en 
normen en waarden.

In een globaliserende wereld wordt ironisch 
genoeg de directe omgeving, het lokale, steeds 
belangrijker voor mensen. Mondialisering en in
dividualisering lijken de behoefte aan een ge
meenschappelijke, lokale of nationale identiteit 
eerder te versterken dan te verminderen, De lo
kale en regionale televisiezenders zijn in op
komst. Het ‘kleine’ en ‘herkenbare’ van program
ma’s als 5 in het land slaat aan. IM F was het suc
cesvolle Nederlandse antwoord op de mondiale 
muziekzender Mtv , die geen Nederlandstalige 
muziek wilde uitzenden.

Mensen die zich onzeker en angstig voelen, 
die hun idee over wat een gemeenschap zou moe
ten zijn in de verdmlcking zien, reageren dit wel
licht af op datgene dat hun verlies aan identiteit 
en sociale binding het meest zichtbaar maakt: de 
groeiende aanwezigheid van allochtonen, en van 
moslims in het bijzonder. De hoofddoek, voor de 
één een trotse uiting van met geloofsgenoten ge
deelde waarden, is voor de ander een symbool 

24 van vrouwenonderdrukking, en voor het gebrek 
aan identiteit en bindende kracht van de Neder
landse samenleving. Dit terwijl de oorzaken van 
het gebrek aan sociale binding juist in veel bre
dere maatschappelijke ontwikkeling gezocht 
moet worden. Maatschappelijke verandering 
waar de multiculturalisering van Nederland im
mers ook een gevolg van is, en geen oorzaak.

Pim Formyn wist het ongenoegen over de 
nieuwe onzekerheid en de geringe sociale bin
ding op knappe wijze uit te buiten door een rare

mengeling van conservatieve verlangens naar 
buurt- en familieleven (‘langs het minpad van 
mijn vader...’), internationale neo-liberale econo
mische dynamiek, en retro-nationalisme ten aan
zien van migranten en asielzoekers. Jan Peter Bal
kenende wist daarbij aan te sluiten door te wijzen 
op het belang van waarden en normen, door de 
Nederlandse culmur in de joods-christelijke tra
ditie te plaatsen waarin geen plaats is voor welke 
andere godsdienst dan ook en door assimilatie 
voorop te stellen, en vooral door op cmdale mo
menten (zoals na de aantijgingen tegen Melkert 
en Rosenmöller) zijn mond te houden.

P ROGRE S SI E ï  GEMEE NSCHAPSDE NKEN

De PvdA zal afstand moeten blijven nemen van 
de inhoudelijke standpunten die door deze heren 
naar voren zijn gebracht. Maar ze moet de onder
liggende emoties serieus nemen en daarop een 
eigen antwoord formuleren. De klassieke links
rechts tegenstelling schiet daarbij te kort. De cul- 
mrele tegenstelling conservatisme-progressi- 
viteit is minstens zo belangrijk geworden. Voor 
de PvdA is het belangrijk daarin herkenbaar te 
zijn. Dat kan door gemeenschap, sociale binding 
en actief burgerschap centraal te stellen. Dat geeft 
aanknopingspunten voor het voeren van een 
scherpe maar inhoudelijke oppositie. Want het is 
bijzonder ironisch dat het antwoord op de door 
kiezer aangezwengelde discussie over sociale co
hesie, gemeenschapszin en identiteit komt in de 
vorm van een kil en neo-conservatief kabinet.

Het gemeenschapsdenken kent traditioneel 
twee invalshoeken. Een nostalgisch-conserva- 
tieve en een sodaal-progressieve. Met name het 
CDA heeft de afgelopen jaren geprobeerd zich te 
ontdoen van het imago van conservatieve ge- 
meenschapspartij. Daar is ze in de campagne re
delijk in geslaagd, onder andere door gemeen
schapszin, emancipatie en eigen verantwoorde
lijkheid centraal te stellen. Opvallend is dat dit 
jonge kiezers aansprak. De PvdA kwam vooral 
naar voren als technocratische besmurderspartij 
die in termen van ‘markt-overheid’ in plaats van 
waarden dacht.
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De PvdA staat nu voor de uitdaging een visie 
te ontwikkelen op het zelforganiserend vermo
gen van de samenleving. Ze zal op een aantal 
voor haar cruciale terreinen een sociale, progres
sieve invulling moeten geven aan sociale bin
ding en actief burgerschap, gekoppeld aan eman
cipatie en meer zeggenschap voor mensen. Bur
gers zijn immers niet alleen zelfbewuste en 
mondige individuen, zij zoeken hun kracht ook 
in verbondenheid met anderen en accepteren 
verantwoordelijkheid voor elkaar.'

Het huidige politieke klimaat wordt gedomi
neerd door consumentisme. Het antwoord 
daarop moet in gemeenschapsbesef en actief 
burgerschap gezocht worden. Kiezers lijken con
sumenten geworden die de overheid als een 
supermarkt beschouwen. Alles moet in vele vari
anten direct voorradig zijn, en als dat niet het ge
val is gaat men op zoek naar een nieuw merk. Te 
weinig wordt beseft dat het invullen van allerlei 
wensen ook een verantwoordelijkheid van men
sen zelf is. Politici kunnen, zoals Marijke Lin
thorst terecht stelt (Socialisme er'Democratie 5/6 
2002, p. 55), geen sterke samenleving creëren. 
Burgers zelf hebben hierin een grote verant
woordelijkheid. Ook politici doen te weinig een 
beroep op mensen zelf Door valse beloften te 
doen wordt de schijn van mogelijke overheids
controle juist in stand gehouden.

Het stimuleren van burgerschapsidealen be
tekent allerminst dat van bovenaf directieven 
het land in worden gestuurd over wat mensen 
moeten doen. Het betekent juist ruimte geven 
aan oordeelsvermogen van mensen zelf en het 
organiseren van beleid van onderop door, bij
voorbeeld in de vorm van experimenten, samen 
met burgers beleid te ontwikkelen. Het bena- 
dmkken van gemeenschapsidealen — met 
emancipatie, verantwoordelijkheid en burger
schap als kernwaarden — zou de sociaal-demo- 
cratie weer aan een herkenbaar progressief pro
fiel kunnen helpen. Wij noemen hier kort drie 
terreinen die zouden kunnen profiteren van zo’n 
visie: het arbeidsbestel, veiligheid, en de multi
culturele samenleving.

1 .  EEN O NT S P A N N E N ARBEIDSBESTEL

De sociaal-democratie heeft altij d pal voor het 
recht op werk gestaan. Dat is van grote betekenis 
en waarde, maar niet voldoende. Met name sinds 
de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
is duidelijk geworden dat we meer nodig heb
ben. Tij ds-armoede, het spitsuur van het leven, 
de combinatie-stress; dat zijn allemaal termen 
die aangeven dat met het recht op werk de kwa
liteit van het bestaan nog niet gegarandeerd is. 
Paars heeft burgerschap verengd tot arbeid. Het 
zou de PvdA te denken moeten geven dathet cda  
goed gescoord heeft bij een groep jongere vrou
wen die veel waarde hechten aan het thema ar
beid en zorg.

Binnen de PvdA wordt al langer nagedacht 
over de vormgeving van een ontspannen ar
beidsbestel, waarin arbeid een belangrijk recht 
is, maar waarin ook nadrukkelijk publieke 
waardering wordt gegeven aan andere activitei
ten. Zo beschreef Bas van Stokkom in 19 9 2  een 
(partieel) basisinkomen als een impuls voor par
ticipatie van burgers in breedste zin. In de nota 
Sociale Zekerheid bij de tijd uit 1996 werden 
interessante opties voorgesteld om de combina
tie van werken, zorgen, leren en samenleven uit 
te werken in nieuwe verhoudingen mssen verze
keren en sparen. Enkele jaren geleden wist Mar- 
greeth de Boer een gevoelige snaar te raken met 
haar pleidooi voor onthaasting. Meer recentelijk 
hebben een aantal Tweede Kamerleden deze ge
dachten concreter uitgewerkt in de vorm van een 
nieuwe levensloopverzekering.

We moeten beter onderkennen dat betaalde 
arbeid verweven is geraakt met verantwoorde
lijkheden buiten de arbeid. Denk aan de zorg 
voor kinderen, vrienden en ouders, maar ook aan 
vrijwilligerswerk en simpelweg tijd voor jezelf 
hebben. Nieuwe voorzieningen zijn nodig om 
betaalde arbeid met een evenwichtig privé-leven 
te combineren. Dat betreft regelingen voor deel
tijdarbeid, verlof goede en betaalbare kinderop
vang, zeggenschap over arbeidstijden, erkenning 
van kwalificaties die men buiten de arbeids
markt heeft opgedaan, een betere afstemming
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van schooltijden, arbeidstijden, winkels en 
sociale voorzieningen, en een beleid dat arbeid 
meer evenwichtig over de levensloop spreidt. 
Maar er is meer nodig. Er is ook vooral een an
dere houding nodig. Een die meer uitgaat van be
grip en luisteren naar degenen die het niet lukt 
van alles en nog wat te combineren, bijvoorbeeld 
voor de moeders die niet werken (nog altijd 
meer dan 50% van alle moeders!) en voor vrou
wen die een kleine deeltijdbaan hebben. Het be- 
leidsjargon over tweeverdieners en anderhalf- 
verdieners laat dat onvoldoende zien. Paais — en 
ook de PvdA — wordt teveel geassocieerd met 
financiële arbeidsparticipatie bevorderende 
maatregelen, en lasten voor tweeverdieners (zo
als ex-staatssecretaris Verstand die steeds ha
merde op de diensten die tweeverdieners uit 
handen genomen moeten worden, zonder zich 
af te vragen wie dat werk dan moet doen). De 
PvdA zal moeten laten zien dat ze er ook is voor 
andere groepen, dat ze ook herkenbaar is als par
tij die het opneemt voor vrijwilligers, mantelzor- 
gers, oppasopa’s, en herintreedsters. Arbeidspar
ticipatie is een belangrijk recht en economisch 
goed, maar geen panacee voor alle kwalen.

2.  VEILIGHEID

De grote aandacht voor veiligheid wordt niet al
leen verklaard door hogere criminaliteitscijfers. 
Een ‘gevoel van onveiligheid’ hangt tevens sa
men met een hoger risicobewustzijn, kenmerk 
van een postmoderne (risico)maatschappij. 
Mensen ergeren zich met name aan de ‘kleine’ 
criminaliteit. Het gaat dan bij uitstek om vor- 

2 6 men van criminaliteit die floreren in een geano
nimiseerde, geïndividualiseerde samenleving. 
Het wegvallen van de ouderwetse ‘sociale con
trole’ leidt tot meer vrijheid van het individu, 
maar heeft als keerzijde dat de samenleving 
schijnbaar machteloos staat ten opzichte van 
asociaal gedrag, vandalisme en zinloos geweld. 
Ook hier sloeg het laatste PvdA-verkiezingspro- 
gramma, met een pleidooi tegen de ‘hufterig- 
heid’, de spijker op de kop.

De kiezer vertaalt het gevoel van onveiligheid

in een roep om meer politie, een einde aan de ge- 
doogculmur en strengere straffen. Zij kijkt dus 
primair naar de overheid. Maar veiligheidsbeleid 
komt, zoals Hans Boutellier terecht stelt, tot 
stand in samenspraak mssen overheid, markt en 
gemeenschap. Om de begrenzing van wat de 
overheid kan doen en watje van de overheid mag 
verwachten, pleit hij voor een normatief sociaal 
beleid waarin een nadrukkelijker koppeling ms
sen de sociale sector en het veiligheidsvraagsmk 
gelegd wordt. Volgens het model van concentri
sche cirkels hebben daarin diverse geledingen 
een eigen verantwoordelijkheid: burgers als bui
tenste cirkel; maatschappelijke organisaties als 
scholen en bedrijven als tweede; specifieke ver
bindingen mssen politiek, justitie, opbouwwerk 
e.d. gericht op specifieke risicogroepen als derde; 
en het strafrecht in  een binnenste vierde cirkel 
gericht op daders. ^

Een normatieve gerichtheid op het veilig- 
heidsviaagsmk zou de PvdA kunnen helpen pre
ventief en repressief beleid op een evenwichtige 
manier met elkaar te verbinden. Actief burger
schap, gemeenschap en eigen verantwoordelijk
heid zijn daarin centrale begrippen. Zo kan 
‘kleine’ criminaliteit kan alleen floreren in een 
context van maatschappelijke onverschilligheid. 
Ook op het gebied van veiligheid zal de PvdA dus 
mensen moeten aanspreken op hun eigen ver
antwoordelijkheid. Vanuit een communitaristi- 
sche gedachtegang is het van belang gezamen
lijke initiatieven van burgers te ondersteunen. 
Het beleid dat beginjaren negentig door de 
CDA/PvdAregering (Lubbers/Kok) met betrek
king tot sociale vernieuwing is gemaakt verdient 
vanuit dat oogpunt een nieuwe impuls.

Wij pleiten voor een stimuleringsprogramma 
voor publieke activering. Daaruit zouden initia
tieven van mensen gestimuleerd en onder
steund kunnen worden die gericht zijn op de 
versterking van het sociale weefsel in een buurt 
(vooral in wijken waar allochtonen en autochto
nen samen leven een bittere noodzaak), verbete
ring van sociale controle.

Dergelijke initiatieven ontwikkelen zich van 
onderop, zoals in de Haagse Schilderswijk waar
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bewoners een wachtdienst instelde die proble
men signaleert en aan de politie doorgeeft. Of 
denk aan de Marokkaanse vaders in Amsterdam- 
West die op straat toezicht houden op hun eigen 
kinderen en ingrijpen waar het misgaat. Het 
voorbeeld van de Marokkaanse vaders laat zien 
hoe belangrijk het is dat degenen die controleren 
weten hoe je daders moet aanspreken. Dat laat 
ook de gang van zaken rond station Lelylaan in 
Amsterdam zien. Daar is sinds kort het private 
bedrijf‘To Serve and Protect’ mede verantwoor
delijk voor de beveiliging. Zij zijn geslaagd in wat 
de politie niet lukte: het station weer redelijk vei
lig maken. Het bedrijf heeft mensen in dienst die 
de groep criminelen weet aan te spreken, en voor 
een deel zelfs een verleden delen. Daarmee laat 
dit project nog iets anders zien, namelijk dat 
kleinschalige samenwerkingsprojecten tussen 
politie en private beveiligingsdiensten in de 
openbare ruimte vruchtbaar kunnen zijn. Vol
gens ons past hier dan ook een pragmatische 
houding. Het principieel afwijzen van private be
veiliging in de openbare ruimte past niet meer 
bij de huidige samenleving, en een privaat bevei
ligd station is nog geen hellend vlak op weg naar 
Gated Communities.

3. DE MULTI CULTURELE S A M E N L E V I N G

Verreweg het scherpste verwijt valt de PvdA te 
maken ten aanzien van de multiculturele samen
leving. Hier heeft het de afgelopen jaren aan een 
eigen visie ontbroken. In de praktijk kwam de 
houding van de PvdA neer op het uit de weg gaan 
van moeilijke keuzes en het ontkennen van pro
blemen. Hiermee versterkte de PvdA de onver
schilligheid en stond ze oogluikend toe dat groe
pen in Nederland langs elkaar heen leven.

De multiculmrele samenleving stelt de PvdA 
dan ook voor immense problemen. Frans Becker 
en René Cuperus schetsen in Sê D nr. 5/6 de ge
volgen hiervan voor welke burgers/kiezersgroe- 
pen de PvdA kan representeren. Met de poging 
door te breken naar het sociologische midden is 
de PvdA er volgens hen onvoldoende in geslaagd 
de traditionele arbeidersklasse, migranten en

autochtonen aan de onderkant van de samenle
ving aan zich te binden. Wij delen hun opvatting 
dat immigratie en integratie de splijtzwam zijn 
geworden in een nieuw representatie-dilemma 
voor de sociaal-democratie, namelijk dathet voor 
links, de PvdA voorop, moeilijkeris geworden 
om succesvolle en robuuste allianties te smeden 
mssen laagopgeleiden en hoogopgeleiden, ar
men en rijken, middenklasse en minder geprivi
legieerde groepen — van autochtone en alloch
tone herkomst’.

Dit dilemma kan niet worden overstegen 
door, zoals Paul de Beer elders in dit nummer van 
SfrD beweert, een puur sociaal-economische aan
pak. Zo stelt hij onomwonden; Als er niet langer 
verschil zou zijn in werkloosheidspercentage, 
uitkeringsafhankelijkheid, arbeidsparticipatie, 
inkomen en carrièrekansen, zou de aanwezig
heid van niet-westerse allochtonen in ons land 
waarschijnlijk niet langer als een probleem wor
den ervaren’ (voorpublikatie in n r c  Handelsblad 
van 6 juli 2002). Als dat waar is zou het Paarse ka
binet veel positiever beoordeeld moeten worden.
Het werkloosheidspercentage onder allochtonen 
is de afgelopen jaren gedaald van 28 naar 10 %, 
een veel grotere daling dan onder autochtonen.

Namurlijk moet de PvdA haar sociaal-econo
mische oriëntatie niet loslaten. Ze zal in de oppo
sitie juist de leiding moeten nemen tegen het ge
brek aan initiatief van het nieuwe kabinet voor 
degenen die minder goed in staat zijn voor zich
zelf te zorgen. Maar daarnaast zal ze een sociaal- 
culmrele visie moeten ontwikkelen als antwoord 
op de behoefte aan sociale binding, saamhorig
heid en verdraagzaamheid.

De traditie van gemeenschapsbenaderingen 27 
biedt aanknopingspunten. Niet door culturele 
verschillen uit te vergroten en op zichzelf te be
schouwen, zoals in de verzuilingstraditie past, 
maar door te pleiten voor het onderkennen van 
overeenkomsten en het waarderen van individu
ele keuzevrijheid. De eerste benadering fixeert 
verschillen, belemmert daardoor emancipatie en 
leidt er toe dat mensen alleen nog maar als on
derdeel van een groep gezien worden. De tweede 
benadering erkent verschillen, maar eerst en

s 8/ d 7/8 I 2002



Na de dreun. Het vervolg Jet BussemakerSc Edith Mastenbroek De inhoudelijke uernieuuiing uan de PudA

vooral binnen gedeelde gemeenschapswaarden. 
Zo moet duidelijk zijn dat bijvoorbeeld gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en van 
homo- en heteroseksuelen door iedereen geres
pecteerd moet worden.

Zelforganisaties werken soms emancipatiebe- 
vorderend, zoals blijkt uit onderzoek naar poli
tieke activiteiten van migranten. Maar er is een 
duidelijke grens aan integratie via eigen organi
saties. Het leidt tot gesegmenteerde integratie en 
creëert maatschappelijke categorieën die eenzij
dig afhankelijk zijn. Daarom moet gesegmen
teerde integratie, zoals volgens het oude verzui- 
lingsmodel, vermeden worden, maar zal het 
binnen algemene kaders erkennen van verschil
len de verdraagzaamheid mssen bevolkingsgroe
pen kunnen doen toenemen.

Hoe valt zo’n visie te vertalen in concrete be
leidsvoornemens? In ieder geval niet door dichte 
grenzen, het opzeggen van internationale ver
dragen, beperking van gezinsvorming en een 
uitruil tussen het terugnemen van illegalen en 
ontwikkelingssamenwerking, zoals het regeer
akkoord van het kabinet-Balkenende stelt. Voor 
de PvdA moet uitgangspunt zij n dat Nederland 
defacto een immigratiesamenleving is. Het 
tweede uitgangspunt is dat er juist daarom aan 
immigranten én de Nederlandse samenleving ei
sen gesteld moeten worden. Aan immigranten 
kunnen eisen als actief burgerschap gesteld wor
den; aan de samenleving de eis dat ook mogelijk 
te maken. Het derde uitgangspunt is dat ver
schillen als organisatiegrond erkend kunnen 
worden, maar alleen op vrijwillige basis, en inge
bed in een kader van universele waarden.

28 Het WRR-rapport Nederland als immigratiesa
menleving uit 2001 biedt hier aanknopingspun
ten. Dit rapport gaat uit van Nederland als imm i
gratieland en stelt vervolgens drie beginselen 
centraal: participatie, eigen verantwoordelijk
heid en ontmoeting. Participatie impliceert dat 
immigranten meedoen en bijdragen aan de 
Nederlandse samenleving: dit vereist in het bij
zonder participatie via arbeid en onderwijs. Het 
stelt tegelijkertijd eisen aan de toegankelijkheid 
van de instituties van de Nederlandse verzor

gingsstaat, en aan de actieve bestrijding van een 
etnisch gesegregeerde onderklasse. Eigen ver
antwoordelijkheid is een vereiste bij het realise
ren van participatie van het individu en de be
vordering van burgerschap geldt als voorwaarde 
voor een geëmancipeerde samenleving.

De WRR wil dat ontmoeting en confrontatie 
worden bevorderd en culturele diversiteit wordt 
gerespecteerd, maar dat participatie die zich be
perkt tot gescheiden segmenten van de samenle
ving wordt tegengegaan. Zij keert zich hiermee 
tegen een ‘leven en laten leven’- mentaliteit, 
maar bepleit een interactieve omgang van men
sen met een verschillende achtergrond. Een 
voorbeeld van ‘ontmoeting en confrontatie’ is de 
discussie zoals die onlangs ontstond over uitin
gen van enkele imams in Nederland. Open maat
schappelijk debat over dit soort zaken is drin
gend noodzakelijk om de theoretische visie op 
‘culturele verschillen binnen gedeelde waarden’ 
concreet invulling te geven en de grenzen van 
wat wel en niet acceptabel is te verkennen. Een 
ander voorbeeld daarvan is de wijze waarop door 
sommige migranten aangekeken wordt tegen 
gezinsvorming. Een partner uit het land van her
komst halen moet mogelijk zijn en blijven, maar 
we mogen niet langer gedogen dat sommige 
mannen een vrouw naar Nederland laten komen 
om haar vervolgens op culmrele of religieuze 
gronden te verbieden te participeren in de 
samenleving.

Op grond van deze uitgangspunten stelt de 
WRR voor het restrictieve toelatingsbeleid voort 
te zetten, en om mensensmokkel te ontmoedi
gen. Maar ze wil tevens het uitzettingsbeleid, dat 
thuishoort op het nationaal niveau, verscherpen. 
Terecht legt de w r r  hier een probleem van Paars 
bloot; het uitzettingsbeleid werkte niet goed. 
Zeggen dat mensen weg moeten en vervolgens 
niets doen is ongeloofwaardig. Tegelijkertijd 
pleit de w r r  voor het vergroten van de mogelijk
heden van werk en onderwijs voor degenen die 
in procedure zijn. De PvdA pleit hier al langer 
voor en zal dat moeten blijven doen, ook vanuit 
het perspectief van participatie en eigen verant
woordelijkheid. De WRR wil de eisen voor ge-
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zinsvorming en gezinshereniging niet aanscher
pen, maar wel stimuleren dat de partner in staat 
is in de Nederlandse samenleving te participe
ren. Dat betekent daadwerkelijk recht èn plicht 
op inburgering. Het adequaat beheersen van de 
Nederlandse taal is een eerste vereiste voor actief 
burgerschap. Aan de Nederlandse samenleving 
dan vervolgens de plicht om inburgering ook se
rieus ter hand te nemen. Iemand onder het mom 
van inburgering leren hoe een strippenkaart 
werkt, terwijl hij net met de hus naar de cursus is 
gekomen, stimuleert uitval. Analfabeten in één 
klas zetten met academisch geschoolden ook.

Ten aanzien van participatie en eigen verant
woordelijkheid pleit de w r r  vooral voor vereen
voudiging en effectieve inburgering van nieuw
komers, kwalitatief goed onderwijs en bevorde
ren van economische participatie. Helaas mist in 
dit rijtje politieke participatie; het uitbreiden 
van kiesrecht voor migranten zou voor de PvdA 
een prioriteit moeten blijven. De w r r  wil ruimte 
voor ontwikkeling en instandhouding van eigen 
(etnische) organisaties, maar wil hiervoor van 
overheidswege geen specifieke voorzieningen 
en aparte geldstromen meer. Daar valt veel voor 
te zeggen. Zelforganisaties zullen hun eigen be
staansrecht moeten bewijzen. Dan gaat het daad
werkelijk om vrijwillige associaties, zoals De 
Tocqueville de gemeenschapsverbanden in de 
samenleving zo mooi uitdrukte, en niet om op
gelegde en disciplinerende organisaties, zoals we 
die uit de tijd van de verzuiling kennen.

De w r r  gaat moeilijke keuzes niet uit de weg. 
Veel verdient concretere uitwerking, maar de 
uitgangspunten sluiten goed aan bij ons pleidooi 
voor een sociaal-culturele visie op de multicultu

rele samenleving, waarin emancipatie en bur
gerschap centraal staan. De karikatuur die Van 
der Zwan in een eerder nummer van S&D (nr 4, p. 
45) van dit rapport heeft gemaakt, namelijk dat 
het toelatingsbeleid in onduidelijkheden zou 
blijven steken, terwijl de integratieproblematiek 
op een ontwijkende manier behandeld zou wor
den, snijdt bepaald geen hout. Eerlijk gezegd 
spreekt de concrete uitwerking van het WRR-rap- 
port ons meer aan dan de summiere maar on
samenhangende voorstellen van Van der Zwan, 
zoals het voeren van geboortepolitiek en afschaf
fing van de kinderbijslag (voor iedereen? voor 
allochtonen?).

Het zal nog veel werk kosten om de hier ge
schetste contouren verder in te vullen. De PvdA 
zal haar visie op de relatie tussen overheid, markt 
en samenleving opnieuw vorm moeten geven. 
Actief burgerschap kan niet worden gestimu
leerd door vanuit Den Haag nieuwe wet- en regel
geving te introduceren. De PvdA zal dan ook haar 
wantrouwen jegens decentralisatie van verant
woordelijkheid los moeten laten. Alleen door 
middel van experimenten valt te zien of het ne
men van verantwoordelijkheid door burgers zelf 
kan bijdragen aan het oplossen van maatschappe
lijke problemen. Op een aantal essentiële terrei
nen zal de PvdA haar inhoudelijke profiel moeten 
versterken. Wat ons betreft niet door anderen 
rechts dan wel links in te halen. Maar wel door 
sociaal-democratische inspiratiebronnen op
nieuw te herijken. Waarden als gemeenschaps
zin en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
zijn te belangrijk om aan het c d  a  over te laten.
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JAN B R E MA N

Het gaat niet goed met de armoedebestrijding in 
de wereld, ook al suggereert ons voormalig mi
nisterie van Ontwikkelingssamenwerking het 
tegendeel.^ Een vijfde van de mensheid moet 
zien rond te komen van minder dan een dollar 
per dag en bijna de helft heeft minder te beste
den dan twee dollars per dag. De kloof tussen rijk 
en arm is nog nooit zo groot geweest als op dit 
ogenblik en neemt nog steeds toe. Meer dan 
veertig jaar heb ik doorgebracht met de besmde- 
ring van armoede en afhankelijkheid op de bo
dem van het bestaan in Azië. Bij het opmaken 
van de balans moet ik constateren dat de vooruit
gang matig en niet aanhoudend is geweest.^ De 
verbetering is grotendeels beperkt gebleven tot 
delen van de bevolking die ook voorheen boven 
de armoedelijn leefden. De lichte voomitgang in 
de jaren zeventig en tachtig heeft zich voor de 
meeste mensen daaronder niet doorgezet. Die 
terugval volgde op het uitleveren van de econo
mie aan de vrije markt onder gelijktijdige terug- 
treding van de staat.

Het eerdere scenario voor oplossing van de 
sociale kwestie op wereldschaal ging uit van bij
stand van rijk aan arm door middel van ontwik
kelingshulp, en meer in het algemeen de inrich
ting van een mondiaal bestel gebaseerd op vrij
heid, gelijkheid en verbondenheid. Het kapitaal 
dat wordt verschaft om aan sociaal-economische

Over de auteur Jan Breman is emeritus-hoogleraar 
comparatieue sociologie 

Noten Zie pagina 35

onderontwikkeling een einde te maken blij ft ver 
achter bij wat nodig is om de groei te versnellen 
en ervoor te zorgen dat de onderbedeelden als 
eersten daarvan profijt trekken. Het ontbreekt 
niet aan oproepen om honger, ziekte en andere 
misère te bestrij den, maar het mankeert aan 
daadkracht om de waarde en waardigheid van al
len te vergroten.

HET HEIL V A N  DE MARKT

Mensen zijn gewend hun lot met dat van ande
ren te vergelijken. In plaats van in gebrek te blij
ven leven gaan velen op zoek naar een beter be
staan elders. Overal in de wereld vindt een mas
sale trek plaats van het platteland naar de steden, 
van streken en landen waar armoede heerst naar 
welvarender gebieden. De meeste migranten 
leggen geen al te grote afstanden af, zijn meer in 
eigen land op pad dan op weg naar het buiten
land. Toch is ook de internationale migratie 
binnen alle continenten sterk toegenomen. 
Groeiende aantallen — niet de armsten maar de 
meer kapitaalkrachtigen of kredietwaardigen ~  
slagen er zelfs in om als economische vluchtelin
gen het rijke westen te bereiken. Geheel en al in 
overeenstemming met de voorspelling die Tin
bergen een kwart eeuw geleden deed: als ontwik
keling in eigen huis uitblijft, ligt het voor de 
hand om dit bij de bron zelf te gaan halen.

Tot de spelregels van het ontstane wereldbe
stel behoort dat het verkeer van kapitaal vrij is, 
maar niet dat van arbeid. Dezelfde overheid die
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op vrij kapitaalverkeer welwillend toeziet, werpt 
barrières op tegen de toestroom van ongenode 
gastarbeiders indachtig het vol-is-vol motto. Het 
is geen toevallige samenloop van omstandighe
den dat de minister van (Anti-) Vreemdelingen
beleid in het nieuwe kabinet aantreedt, terwijl 
de minister van (Pro-) Ontwikkelingssamenwer
king het veld ruimt. Die beleidskentering ge- 
migtvan een harde, afwijzende opstelling jegens 
het deel van de mensheid dat in achterstand ver
keert. Wat is het sociaal-democratische oordeel 
over die koersverlegging? Het antwoord hangt af 
van de uiteenlopende waardering die er bestaat 
van de uitwerking die de kapitalistische orde
ning mondiaal heeft gehad. Onmiskenbaar is er 
de laatste halve eeuw sprake van een enorme ver
rijking in het type samenleving waartoe ook 
Nederland behoort. De welvaartsverhoging heeft 
in wat als de derde wereld placht te worden aan
geduid veel ongelijker uitgewerkt. De verschil
len tussen landen en gebieden daarbinnen is 
sterk toegenomen en dit geldt nog nadrukkelij
ker voor de ongelijkheid in de maatschappelijke 
verdeling. Nu al staat vast dat de armoede in het 
komend decennium veel minder snel zal dalen 
dan was beoogd. De zekerheid dat de doelstelling 
van halvering in 2015 van het aantal mensen dat 
wereldwijd beneden het bestaansniveau leeft 
niet gehaald zal worden vloeit mede voort uit de 
dalende omvang van ontwikkelingshulp. Het 
rijke deel der mensheid keert het arme deel de 
rug toe. De Millenniumverklaring met de plech
tige belofte ziekte en honger te bestrijden, kinde
ren niet naar werk maar naar school te sturen en 
een mondiger bestaan tot een recht voor allen te 
maken, is nu al een loze belofte gebleken. Met 
apostolische ijver houden Wereldbank en IMF 
vol dat onbelemmerde marktwerking de enige 
remedie is om de waarde te vergroten van men
sen die nog geen of onvoldoende economisch 
nut hebben. De Bank zegt haar missie te hebben 
bijgesteld in het licht van de rampzalige uitwer
king op de minst draagkrachtigen. Van correctie 
op hoofdlijnen is evenwel geen sprake. En deze 
transnationale instellingen hebben ook hun 
adepten binnen de breed gespreide sociaal-de

mocratische familie. De vertrolcken minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking is een hard
nekkige gelovige in de neo-liberale leer en haar 
beleid sloot naadloos aan bij de Wereldbankcate- 
chismus.

CRI SI S  I N  HET WERE LDKAPI TALI SME?

Het vertrouwen in het ongebreidelde kapita
lisme als de beste waarborg voor zowel vermeer
dering als spreiding van welvaart ontmoet 
binnen de socialistische beweging niet alleen 
maar bijval. De kritiek ter linkerzijde tegen deze 
door de vrije markt gedreven productiewijze is 
nooit helemaal verstomd geraakt. Voor die oppo
sitie staat het werk van de socioloog Immanuel 
Wallerstein model. Volgens hem verkeert het 
wereldkapitalisme in een terminale crisis.^ De 
voortgang in de kapitaalsaccumulatie waarop 
deze productiewijze berust stagneert als gevolg 
van de sterk gedaalde winstmarges. Debet daar
aan zijn drie factoren: ten eerste, loonstijging 
over de hele wereld als gevolg van de invoeging 
van de arbeidende massa in het kapitalistisch re
gime en de overgang die daarop volgt van de in
formele naar de formele sector van de economie; 
ten tweede de noodzaak voor het bedrijfsleven 
om de kosten van milieudegradatie zelf te dra
gen in plaats van die te externaliseren; tenslotte, 
opvoering van de belastingheffing ten gunste 
van publieke herverdeling in onderwijs, gezond
heidsvoorzieningen en sociale zorg. Wallerstein 
herleidt deze ontwikkeling tot de behoefte van 
overheden om besmur en beleid te legitimeren 
terwille van het behoud van maatschappelijke 
stabiliteit. Daarachter schuilt de groeiende hin- 
derkracht van de onderklassen in het wereldbe
stel. Vrees voor omverwerping van de bestaande 
orde roept de noodzaak op concessies te doen 
aan de onderbedeelde massa die, zoals De Swaan 
voor een eerdere periode in het Atlantische 
samenlevingstype heeft betoogd, tot haar toela
ting en insluiting in de door burgers beheerde 
maatschappij leidt.^- Zowel analyse als gevolg
trekking laat ik voor rekening van Wallerstein. 
De ‘terminale crisis’ die naar zijn mening gaande
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is leest in feite als een succesvol sociaal-democra- 
tisch scenario voor armoedebestrijding en maat
schappelijke emancipatie. Die voorstelling 
strookt niet met de werkelijkheid en dynamiek 
die ik bij mijn onderzoek in Azië in kaart heb ge
bracht. Burgerij noch gevestigde politici lijken 
beducht voor een acuut gevaar dat van onderop 
dreigt en dat door ingrijpende sociale hervor
mingen moet worden afgewenteld.

De Swaan eindigde zijn belangwekkende stu
die met de vaststelling dat doorzetting op mon
diaal niveau van het collectiviseringsproces zoals 
dat zich op het westelijk halfrond heeft voorge
daan geen historische noodzaak is. De interde
pendentie mssen rijk en arm lijkt thans aan an
dere wetmatigheden onderhevig te zijn dan in 
een eerdere fase binnen het nationale verband 
van de industrieel-stedelijke staat het geval was. 
Het ontbreken van getransnationaliseerd pu
bliek besmur en de onwil van nationale regerin
gen om hiertoe alsnog over te gaan — de tegen
stand tegen het verdrag van Kyoto en het Inter
nationaal Strafhof zijn actuele voorbeelden — 
verklaren waarom een wereldwijde formulering 
en oplossing van 'de sociale kwestie’ uitblijft.
Dit gebrek aan gouvernementele daadkracht 
staat niet los van een wezenlijk andere perceptie 
dan in het verleden op de dreiging die van les 
classes dangereuses zou uitgaan. Wallerstein wijst 
in zijn betoog op de trend om de bescherming 
van eigen veiligheid (weer) in eigen private han
den te nemen. Maar de mogelijkheid geweld toe 
te passen is ongelijk verdeeld. Armen missen 
meer dan niet-armen de middelen om zich te 
verdedigen.

Daarin ligt misschien ook de oorzaak van de 
afgenomen hinderkracht van dat deel van de 
mensheid dat op de bodem van het bestaan vege
teert. Het povere wapenarsenaal van de zwakken 
gebruiken zij vooral om weerstand te bieden. De 
constructie van de 'buitengesloten Ander’ tot vij
and heeft tot functie gevoelens van agressiviteit 
jegens hen op te wekken.5 Door hen voor te stel
len als horden die in opstand kunnen komen 
wordt voldoende rechtvaardiging gevonden om 
al bij voorbaat tot hun tuchtiging met harde

hand over te gaan. Voor wat als een overtollige 
ballast in de wereldeconomie wordt ervaren gaat 
de toekomst meer in de richting van uitdrijving 
dan van insluiting. Ikben geneigd die benade
ring als een teragkeer van het credo van sociaal- 
darwinisme op wereldschaal op te vatten. Die 
leer boette aan het einde van de tg^ eeuw aan 
overtuigingskracht in toen het leger van niet- 
respectabele armen als arbeidskrachten alsnog 
ingeschakeld bleek te kunnen worden in het 
toen nog weinig kapitaalintensieve industriali- 
satieproces.

Het behoeft geen betoog dat 
de wederopleving van een 

Untermenschen-doctrine 
haaks op het sociaal
democratische gedachtegoed 
staat. Toch is een krachtig 
antwoord op het ‘eigen volk 

eerst’-principe uitgebleven

SOLIDARITEIT OVER DE GRENZEN HEEN

Het behoeft geen betoog dat de wederopleving 
van een Untermenschen-doctrine haaks op het so- 
ciaal-democratische gedachtegoed staat. Toch is 
een krachtig antwoord op het 'eigen volk eerst’- 
principe uitgebleven. Terwijl de mondialisering 
van de Nederlandse economie een grote sprong 
voorwaarts in het toch al redelijk comfortabele 
bestaan heeft opgeleverd is in reactie daarop een 
naar binnen gerichte politiek gevoerd. De aan
sluiting van de PvdA bij de Derde We^-koers kreeg 
uitwerking in het poldermodel. De opsluiting in 
dit Hollandse landschap heeft ook in letterlijke 
zin het zicht ontnomen op wat zich buiten de dij
ken afspeelt. Zoals ik eerder schreef: op de Derde 
Weg is de derde wereld weg. In de niet-geïndustria- 
liseerde landen waar tegen het kapitalisme geen 
tegenkracht op basis van collectieve actie tot ont-
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plooiing is gekomen ondervindt de aanzet daar
toe meer tegenwerking dan waarop de arbeids- 
beweging in de vroegere fase van westerse in
dustrialisatie stuitte.

Het is niet een moment van onachtzaamheid 
geweest waarop de sociaal-democratie heeft ver
zaakt aan haar beweging en doelstelling een 
internationale grondslag te geven en aldus met 
de oproep tot solidariteit voorbij de grenzen van 
het eigen beveiligde bestaan te reiken. Het ac
cent ligt daarentegen op behoud en verdere uit
bouw van de verkregen welvaart. De kapitalisti
sche bedrijvigheid heeft een uitgesproken specu
latieve inslag gekregen en de opwaardering van 
bezit is tot ver boven de reële productiewaarde 
ervan gestegen. De calculerende burger heeft de 
gedaante van een potverterende burger aangeno
men en is, aangejaagd door de markt, in mate
loze consumptiedrift vervallen. Het is een men- 
taliteitsomslag waarin weinig mededogen be
staat met de gekende mensen die het in de eigen 
samenleving niet zo goed gaat, laat staan met de 
massa’s onbekenden ver van huis.

Hiermee kom ik toe aan wat naar mijn me
ning de echte crisis van het kapitalisme is: de on
wil om tot markruitbreiding over te gaan door 
zowel de productiekracht als de koopkracht van 
de arme mensheid in de mondiale economie 
drastisch te verhogen. Het eerste betekent meer 
en beter werk scheppen, het laatste houdt de ver
plichting in daarvoor een fatsoenlijke prijs te be
talen.® De logica van deze optie volgt uit de ideo
logie van sociale gelijlcheid die zowel aan de ver
kleining van de tegenstelling tussen arm en rijk 
voorafgaat als ook de uitwerking daarvan is.
Maar is het dichten van de enorme welvaarts- 
kloof echt een oprecht verlangen van degenen 
die in vaak obsceen aandoende welstand leven? 
Als we al bij voorbaat de opdracht tot armoedebe
strijding niet alleen als hopeloos, maar boven
dien als schadelijk voor ons eigen welzijn nu of 
in de toekomst beschouwen, laten we dan ook 
niet langer lippendienst bewijzen aan de stelling 
dat armoede de grootste kwaal is waaronder de 
wereldeconomie lijdt.

De ideologie van maatschappelijke ongelijk

heid is terug van weggeweest. Niet alleen nemen 
de tegenstellingen binnen onze eigen samenle
ving weer sterk toe, maar de eerdere verlegen
heid met, dan wel relativering van, de oplopende 
afstand mssen top en basis maken plaats voor 
opvattingen dat met ongelijkheid niets mis is. 
Integendeel, de voorstanders van die cultuur- 
breuk staat een conservatieve renaissance voor 
ogen waarin wordt afgerekend met de schade
lijke effecten van een gelijkheidheidsstreven dat 
op geïndividualiseerde en genivelleerde vrijblij
vendheid is uitgelopen.7 Die denktrant heeft ze
ker aanhang en dan vooral toegepast op de grote, 
weinig geciviliseerde buitenwereld: het domein 
van Moslims, Hindoes en ander vreemd volk be
hept met een culturele erfenis die niet tegen die 
van ons is opgewassen. Het ethisch reveil heeft 
geen boodschap aan mede-aansprakelijkheid 
voor de oplossing van het ontwikkelingsvraag
stuk.

De kloof tussen arm en rijk in de wereld is in 
de zienswijze van haar apostelen geen naijlend 
gevolg van kolonialisme of van voortgaande uit
buiting en onderschikking maar ligt aan kwalen, 
zoals corruptie, die nu eenmaal inherent zijn aan 
dat soort landen. Eigen schuld en falen van over
heden en civiele instituties daar pleiten vrij van 
de plicht om bijstand anders dan uit liefdadig
heid te verlenen.

HET SLUITEN VAN DE KRING

Het sociaal-democratisch weerwoord hierop kan 
nooit een verwerping zijn van het universele ge
lijkheidsideaal. Dat zou immers verraad zijn aan 
een nalatenschap die vanaf de geboorte van de 33
beweging is opgebouwd. Voortgaande op de 
marsroute van de Derde We  ̂geeft Paul de Beer in
vulling aan de noodzakelijke begrenzing van 
lotsverbondenheid.^ Met hem ben ik van me
ning dat het tot stand brengen van rechtvaardige 
sociaal-economische verhoudingen de voor
naamste inspiratiebron moet blijven. Ook deel 
ik zijn opvatting dat bijstand aan kansarmen de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers, met in
begrip van de kansarmen zelf, onverlet laat. On-
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eens ben ik het daarentegen met zijn variant van 
het eigen-volk-eerst-principe. Solidariteit aan de 
kansarmen in ons midden, zo schrijft De Beer el
ders in dit nummer, moet ten koste gaan van so
lidariteit met de kansarmen in de derde wereld. 
Ik ga er maar aan voorbij dat de kansarmen hier, 
juist door de opkomst van de verzorgingsstaat, 
in een wezenlijk andere positie verkeren dan de 
veel grotere massa’s daar die net of net niet het 
hoofd boven water kunnen houden. De uitweg 
die De Beer zoekt uit wat hij een duivels di
lemma noemt is gebaseerd op een drogreden, 
het argument namelijk dat wij niet rijk genoeg 
zijn om de rest van de wereld te onderhouden. 
Wij, inwoners van Nederland? Of wij, de rijken 
in de wereld die hun welgesteldheid mede in
standhouden door de miljarden armen op aarde 
van een menswaardig bestaan uit te sluiten?

De eerste taakstelling valt natuurlijk af. 
Nederland alleen is uiteraard niet in staat de be
lofte van universele emancipatie te verwezenlij
ken. De sociaal-democratische opgave blijft ech
ter onverminderd om op basis van collectieve ac
tie in de boven-nationale sfeer ontwiklceling 
voor allen tot stand te brengen. Dat dient te ge
beuren door de vrije marktwerking te temmen 
met een regelgeving die in plaats van het recht 
van de sterkste voorop te stellen stoelt op recht
vaardigheid en gelijkwaardigheid. Verder is pu- 
bliekbestuur op mondiaal niveau vereist voor 
het arrangeren van sociale zorg en bevordering 
van duurzame ontwikkeling. De eis vzngoodgo- 
vemance, eenzijdig aan arme landen gesteld, 
geldt in niet mindere mate voor onszelf en dient 
zich tot voorbij de nationale staat uit te strekken.

34 De hier geschetste agenda is niet nieuw, maar — 
in de context van een politiek-economisch kli
maat dat van neo-liberaal naar neo-reactionair 
doorslaat — dringend aan heractivering toe.

De opdracht tot bij stand over de grenzen van 
het eigen maatschappelijkbestelheen gaat terug 
op de klassieke sociaal-democratische ideologie. 
Maar een andere reden om naar wereldwijde 
ontwikkeling te streven is het veiligstellen van 
het eigenbelang. Bij alle waardering voor het ka
pitalisme als krachtige motor voor economische

groei mag de ontwrichtende en vernietigende 
uitwerking van deze productiewijze in verleden 
of heden niet uit het oog worden verloren. De 
schadelijke gevolgen van onbeteugeld kapita
listisch ondernemen gelden voor zowel milieu 
als mensen die geen profijt aan de ontketende 
dynamiek ontlenen maar er juist het slachtoffer 
van worden. Losgemaakt van sociaal geïnspi
reerde beheersing, waarbij maximering van het 
onmiddellijke voordeel afgewogen wordt tegen 
verwaarlozing van toekomstige nadelen, loopt 
kapitalisme het risico aan duurzaamheid en re- 
gerenerend vermogen te verliezen. De voort
gaande premie op verschillen tussen rijk en arm 
roept een wereldbeeld op waarbij een elitaire bo
venlaag haar welgesteldheid en macht slechts 
kan handhaven door de stemloze en bezitloze 
klasse op de bodem van het mondiale bestel met 
harde hand te disciplineren. Wellicht voorkomt 
dit de mobilisatie van hinderkracht vanuit deze 
uitgesloten massa’s tegen de extreme ongelijk
heid in heerschappij en rijkdom. Maar ook dan 
lijkt het onwaarschijnlijk dat de bereikte kwa
liteit van het bestaan — gekenmerkt door demo
cratie, verdraagzaamheid en pluriformiteit — 
binnen een dergelijke egelstelling van welvaart 
onaangetast kan blijven. Aan de barbaarse bui
tenwereld zal waakzaamheid geboden moeten 
worden, soms zullen incidentele of stelselmatige 
confrontaties ermee onvermijdelijk zijn; dit zal 
het nodig maken vergaande concessies te doen 
aan de gelijkheid en het recht op meebeslissen in 
eigen kring.

ONTWIKKELING IN MONDIAAL PERSPECTIEF

De politieke draai naar rechts in Nederland heeft 
een kabinet opgeleverd met weinig aandacht 
voor het vraagstuk van duurzaamheid. De milieu- 
en ontwikkelingslobby heeft al van grote zorg 
over deze verwaarlozing blijk gegeven. Naar mijn 
mening terecht. De uitspraak dat in ieder geval 
aan het budget voor ontwikkelingssamenwer
king niet getornd wordt gaat samen met de ge
ruststellende suggestie dat er een breed maat
schappelijk draagvlak is voor instandhouding
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van dit volume. Die indmk bevat een hoog ge
halte aan wensdenken. De non-gouvernementele 
organisaties die met overheidsgeld uitgemst hun 
werkterrein vooral in landen van de derde wereld 
zoeken, zouden er verstandig aan doen zich voor
taan minder als een verlengstuk van het departe
ment te laten gebruiken en hun activiteiten meer 
naar eigen land te verleggen. Zelf heb ik nooit 
veel fiducie gehad in projecten die zijn bedoeld 
om de bewustwording op plaatselijk niveau in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika te stimuleren. 
Waarin voorzien moet worden is de behoefte aan 
scholings- en vormingswerk dicht bij huis, dat 
het besef demonstreert van mondiale lotsverbon
denheid. Daarbij hoort ook een welwillender be
oordeling van het nieuwe activisme, ten onrechte 
als 'anti-globalisering’ voorgesteld. De voorhoede 
van deze beweging komt in feite op voor mondia
lisering met een menselijk gezicht.

Een sociaal-democratische plaatsbepaling 
binnen de mondiale schaalvergroting maakt het 
noodzakelijk grenzen te stellen aan het verlan
gen naar zelfverrijking. De onlesbare consump
tiedrang die daarmee samengaat moet worden 
vervangen door een ethiek van soberheid. Maar 
was dat ook niet de essentie van sociaal-demo
cratie? De keuze voor het herijken van de poli
tieke strategie leidt niet alleen voorbij het hui
dige kabinet, maar misschien ook voorbij vol
gende kabinetten. Het is immers duidelijk dat 
zo’n herpositionering een kwestie van lange 
adem zal zijn. Er is in elk geval voldoende gele
genheid en aanleiding voor een herbezinning op 
een koers die zicht moet geven op een betere toe
komst in eigen land en vooral in de rest van de de 
wereld.

Noten

Zie Armoedebestrijding: Neder
lands beleid in kort bestek. Mi
nisterie van Buitenlandse Za
ken, Den Haag 2002. Het rap
port is geschreven in de 
kordate, ietwat blijmoedige 
toonzetting die zo kenmerkend 
is voor de voormalige bewinds
vrouw. Voor lezers bekend met 
de Wereldbankdocumentatie 
biedt het document geen 
nieuws.
In boekvorm heb ik verslag ge
daan van de laatste uitkomsten 
van mijn veldwerk aan de voet 
van de Indonesische en Indiase 
samenleving, zie resp. Good Ti
mes and Bad Times in Riiral Java 
(samen met G.Wiradi), KITLV 
Press, Leiden 2002; The Labou- 
ring Foor in India; Pattems ofEx- 
ploitation and Exclusion. Oxford 
University Press, Delhi 2002. 
Een beknopt overzicht biedt 
zijn recente artikel ‘Globaliza- 
tion or the Age of Transition;

A Long-Term View of the Traj ec- 
tory of the World System', Inter
national Sociology, vol. 15/2, 
2000:251-67.

4. A. de Swaan — Zorg en de staat; 
welzijn, onderwijs en gezondheids
zorg in Europa en de Verenigde Sta
ten in de nieuwe tijd. Uitgeverij 
Bert Bakker, Amsterdam 1989.

5. Zie J.C. Scott— Domination and 
the Arts ofResistance; Midden Tran- 
scripts. Yale University Press, 
New Haven/London 1990.

6. lUustratiefvoorhetnieuwegedo- 
gen van onbehoorlijke arbeidsprak- 
tijken is een stuk verschenen in The 
Guardian en overgenomen in de 
Volkskrant (2 juli jl.). De auteur 
verwijt ngo-activisten op een 
consumentenboycot aan te 
dringen met het doel aan het ge
bruik van kinderarbeid door 
multinationale ondernemingen 
een einde te maken. Het argu
ment is dat zonder die tewerk
stelling het lot van de kinderen, 
onder beroerde omstandighe
den tewerkgesteld, nog veel

slechter zou zijn. De schrijver 
wil afrekenen met linkse war
hoofden die vanuit het westen 
actie voeren en hun gelijk over 
het hoofd van de jonge slachtof
fers halen die het brood uit de 
mond wordt gestoten. De exces
sief lage lonen voor volwasse
nen zijn namurlijk de belang
rijkste reden voor kinderarbeid, 
maar daaraan gaat het artikel 
voorbij. Het is tekenend voor de 
veranderde houding tegenover 
problemen in de derde wereld 
dat de Volkskrant besloot dit arti
kel over te nemen, maar niet 
eerdere beschouwingen in The 
Guardian met een meer genuan
ceerde strekking over hetzelfde 
onderwerp.

7. Zie P.Cuyvers in NKC Handels
blad 12 juli jl. en in de zelfde 
krant van 13 juliT.J. Meeus — 
'Conservatisme’.

8. Zie elders in dit nummer en de 
vóórgepubliceerde samenvat
ting van dit artikel in n r c  Han
delsblad van 6 /7 juli jl.
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Het nieuwe regeerakkoord?
Niet anders, niet beter. Neem de Zorg

M A R G O V L I E G E N T H A R T & A N N E M I E K  WOR T MA N

36

Na alle verkiezingsretoriek over puinhopen en 
wederopbouw, is het opvallend te noemen dat in 
de zorgparagraaf van het nieuwe Regeerakkoord 
het beleid van Paars in grote mate voortgezet 
wordt. Althans in woord. Het regeerakkoord is 
financieel zo dichtgetimmerd dat het zeer de 
vraag is of de mooie woorden ook echt in daden 
omgezet kunnen en zullen worden.

Eerst de verrassende continuïteit in de tekst 
van het Regeerakkoord: wie echt verwacht had 
dat er na deze verkiezingen een nieuwe wind 
zou gaan waaien in de zorg, komt bedrogen uit. 
Balkenende heeft in zijn bundel lezingen wel be
loofd dat alles Anders en beter' zou worden, maar 
het kabinet Balkenende borduurt in het regeer
akkoord rustig voort op het beleid dat door paars 
II is ingezet. Dat beleid was blijkbaar toch zo 
slecht nog niet. Zo worden de bouwstenen voor 
het nieuwe zorgstelsel benut, gaan de moderni
sering van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (aw b  z) en de curatieve zorg dóór en ook 
de aanpak van de wachtlijsten blijft op dezelfde 
leest geschoeid.

Met de nota Vraag aan bod droeg het kabinet 
Kok de bouwstenen aan voor de herziening van 
het zorgstelsel. Die herziening is hard nodig om 
het aanbod van zorg beter te laten aansluiten bij

Over de auteurs Margo Vliegenthart & Atinemiek 
Wortman waren respectieuelijkstaatssecretaris en 
politiek assistent op het ministerie uan Volksgezond
heid, Welzijn en Sport tijdens het kabinet Kok II. 

Noten Zie pagina 39

de vraag en om binnen publieke randvoorwaar
den, die door de overheid worden gesteld, verze
keraars en zorgaanbieders de ruimte te geven 
meer zorg en meer zorg op maat te leveren.

Waar het ging om het pakket en de premie 
moesten na de verkiezingen nog belangrijke 
knopen worden doorgehakt. De onderhande
laars hebben die knopen doorgehakt. De afspra
ken over het nieuwe zorgstelsel werden tijdens 
de formatie als een grote doorbraak gepresen
teerd. Maar een echte doorbraak laat, naar het 
zich laat aanzien, door het grote aantal haken en 
ogen bij de gemaakte afspraken nog wel even op 
zich wachten.

TWEE LASTIGE KWESTIES VOOR DE NIEUWE 
MINISTER

De eerste lastige kwestie voor de nieuwe mi
nister van vw s is hoe de compensatie van de no
minale premie vorm te geven. Het is evident dat 
invoering van een nominale (dus voor iedereen 
gelijke) premie hele forse inkomenseffecten met 
zich mee brengt. Het cda  wilde echter dat de in
komenseffecten beperkt zouden zijn en had een 
eigen voorstel voor de invoering van een fiscale 
zorgkorting. Zalm vond dat echter zo’n verwer
pelijk idee dat er uiteindelijk een compromis is 
uitgekomen. Dat compromis komt materieel erg 
dichtbij een inkomensafhankelijke premie, 
maar brengt in de uitvoering enorme bureaucra
tie met zich mee. Blijkbaar wordt het gezond ver
stand opzij gezet om alsjeblieft maar niet het
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woord inkomensafhankelijke premie te hoeven 
gebmiken.

Het voorstel in het regeerakkoord werkt als 
volgt: in de toekomst betalen mensen een vaste 
premie en krijgen vervolgens een inkomensaf
hankelijke tegemoetkoming, een zorgtoeslag. 
Wat resteert is een inkomensafhankelijk bedrag 
aan lasten, defacto een inkomensafhankelijke 
premie. Het mag duidelijk zijn dat het gemakke
lijker is om gewoon inkomensafhankelijke pre
mies te innen en dan Idaar te zijn, dan nominaal 
te innen, vervolgens vast te stellen op welke 
zorgtoeslag men recht heeft, dat weer uit te ke
ren en bij iedere wijziging van het inkomen de 
toeslag weer te moeten aanpassen en zo door.
Het is opmerkelijk dat de voormalige minister 
van Financiën, vvn -onderhandelaar Zalm, de in
gewikkelde uitvoering van de zorgtoeslag abso
luut niet door zijn ‘eigen’ Belastingdienst wilde 
laten uitvoeren. Terwijl die wel over de beno
digde inkomensgegevens beschikt. Dus moet 
daar weer een hele nieuwe club voor worden op- 
gemigd, en kunnen daar ambtenaren aan de slag 
die elders moeten verdwijnen. Wat men zich bo
vendien moet realiseren is dat de inkomensaf
hankelijke compensatie niet sluitend hoeft te 
zijn, want deze wordt gebaseerd op een genor
meerde nominale premie en niet op basis van de 
feitelijke premie. Verzekerden met een relatief 
dure zorgverzekeraar betalen de meerkosten 
zelf.

De tweede lastige kwestie behelst de vraag of 
de nieuwe basisverzekering publiek- of privaat
rechtelijk wordt uitgevoerd. Paars ii heeft heel 
nadmkkelijk voor een verzekering op publiek
rechtelijke grondslag gekozen, omdat wetgeving 
de kaders dient te stellen voor de acceptatieplicht 
van verzekerden, pakket, premiestelling en risi- 
coverevening tussen verzekeraars. En het Euro
pese recht stelt beperkingen aan de mogelijkhe
den voor overheidsinterventie in de markt. In 
een privaatrechtelijke context wordt het dus heel 
erg lastig om de publieke belangen van gelijke 
toegang tot de zorg, beschikbaarheid en betaal
baarheid te kunnen waarborgen. Is het een soci
ale verzekering, een publiekrechtelijke regeling

dus, dan gelden die beperkingen niet. Het is ge
makkelijker om in een publiekrechtelijke con
text prikkels te introduceren, gericht op een effi
ciënte uitvoering van de verzekering, dan om in 
een privaatrechtelijke context waarborgen in te 
bouwen voor publieke belangen. Dat laatste is 
namelijk in strijd met het Europese recht. Daar 
zal dus wel weer opnieuw op gesmdeerd moeten 
worden en dat zal de snelheid van invoering van 
het nieuwe stelsel op de proef stellen. Het is te 
hopen dat ‘nieuwe politiek’ betekent dat men op 
deze onmogelijke combinatie van elementen uit 
het regeerakkoord durft terug te komen.

Het nieuwe kabinet is ook van mening dat de 
modernisering van de a w b z  en de curatieve zorg 
door moeten gaan. Vooruitlopend op het nieuwe 
zorgstelsel is door Paars ii reeds een aanvang ge
maakt met een omslag naar een vraaggerichte 
bekostiging van de zorg, waarbij patiënten meer 
keuzevrijheid krijgen en verzekeraars en zorg
aanbieders meer ruimte om hun werk goed te 
doen. In de a w b  z heeft het persoonsgebonden 
budget zich de afgelopen jaren zeer sterk ontwik
keld en liggen er bovendien voorstellen klaar 
voor invoering op i januari 2003, die een aan
merkelijke deregulering en vereenvoudiging 
van de uitvoering zullen betekenen. Het is ver
heugend dat het nieuwe kabinet ook hiermee wil 
doorgaan.

DE AANPAK VAN DE WACHTLIJSTEN

Ook bij de aanpak van de wachtlijsten kiest de 
nieuwe coalitie voor continuïteit: het herstel van 
het verzekeringskarakter van de a w b  z en de Zie
kenfondswet (zFw) wordt ook de komende peri- 37
ode doorgetrokken^. Kort gezegd komt dit er op 
neer dat verzekeraars die de aw b  z en z fw (of: de 
toekomstige basisverzekering) uitvoeren een 
wettelijke zorgplicht voor hun cliënten hebben.
Zij moeten die aanspraken op zorg verzilveren.
Het bestaan van wachtlijsten staat daarmee na- 
murlijk op gespannen voet. Daarom is in de vo
rige kabinetsperiode, eerst op het terrein van de 
AWBZ, later ook in de curatieve zorg, de afspraak 
gemaakt dat verzekeraars en zorgaanbieders de
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mogelijkheid kregen om zoveel mogelijk zorg te 
leveren en dus te contracteren om daarmee de 
wachtlijsten terug te dringen. Zij waren niet 
meer op voorhand gebonden aan een macrobud
get. Deze politieke doorbraak, waarmee het ver
zekerde recht op zorg hersteld werd, mag in alle 
bescheidenheid op het conto van een bestuur
lijke afspraak tussen mij (Margo Vliegenthart, 
red.) en Hans Wiegel geschreven worden. Het is 
daarom nogal vreemd om de nieuw aangetreden 
vws-minister Bomhoff in al zijn optredens voor 
de buis te horen zeggen dat dit een verworven
heid van het nieuwe kabinet zou zijn.

Concreet houdt de afspraak in dat, als extra 
zorg geleverd wordt én op basis van een transpa
rante verantwoording blijkt dat daarvoor extra 
geld nodig is, Taoter bij de vis' door de overheid 
betaald wordt. Geen extra geld in een bodemloze 
put dus, maar wel de garantie dat wanneer er 
extra zorg geleverd kan worden, daar ook de fi
nanciële middelen voor beschikbaar zijn. Binnen 
de marges van de Zalmnorm zijn de afgelopen 
tijd honderden miljoenen beschikbaar gekomen 
voor de wachtlijstaanpak en met resultaat. Er is 
fors extra zorg geleverd, waardoor in de gehandi
captenzorg de wachtlijsten fors zijn gedaald. In 
de ouderenzorg zijn de wachtlijsten licht ge
daald, ondanks de zeer sterke stijging in de vraag 
naar zorg.

EEN FINANCIEEL DICHTGETIMMERD
AKKOORD

Een knappe minister van Financiën die kan uit
leggen waarom verpleegsters en dokters die klaar 

3 8 staan om te opereren en te verplegen dat niet mo
gen doen omdat het plafond van het Budgettair 
Kader Zorg is bereikt. Toch is dat wat Hans Hoog- 
ervorst de komende tijd zal moeten doen. Waar 
de nieuwe regering in woorden belijdt dat de 
wachtlijsten wéggewerkt moeten worden in deze 
kabinetsperiode, is tegelijk duidelijk dat de 
financiële middelen die daarvoor beschikbaar 
worden gesteld, volstrekt ontoereikend zijn. Om 
te beginnen wordt uitgegaan van 2,5 % volume
groei in de zorgsector. De 5,3 miljard euro die

daarmee gemoeid is, gaat schoon op aan de op
vang van de demografische ontwikkeling (door 
de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg); aan de 
volumegroei voor genees- en hulpmiddelen en 
aan de stijging van de prijs van de bouw. Let wel: 
dan is er dus nog geen extra geld uitgetrokken 
voor het wegwerken van de wachtlijsten of de 
verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Dat geld zit in de zogenaamde financiële en
veloppe: bewindslieden van vw s mogen zelf aan
geven hoe dat extra geld besteed gaat worden. In 
2003 is helemaal geen extra geld beschikbaar, in 
2004170 miljoen euro, oplopend tot 350 miljoen 
euro in 2005 en 520 miljoen euro in 2006. Daar 
staan ombuigingen in dezelfde orde van grootte 
tegenover, waarvan 100 miljoen euro strucmreel 
is ingeboekt voor efficiency winst: bovenop de 13 6 
miljoen euro die dit jaar al was ingeboekt voor 
dat doel.

Als klap op de vuurpijl zijn de financiële spel
regels verder aangescherpt: voor de sectoren 
rijksbegroting, sociale zekerheid e ' arbeidsmarkt 
en zorg, wordt een afzonderlijk reëel uitgaven
plafond ingesteld. Dat betekent dat meevallers in 
andere sectoren niet meer aangewend mogen 
worden voor de zorg. Dat betekent ook dat tegen
vallers opgevangen moeten worden door bezui
nigingen in de eigen sector. Concreet betekent 
dit bijvoorbeeld, dat de meevallers op de uitke
ringen van werkzoekenden die in de zorgsector 
aan de slag gaan, in de toekomst niet meer voor 
zorg kunnen worden ingezet. Het is geen toeval 
dat de onderhandelaars het extra geld dat ze 
moesten uittrekken voor geleverde zorg in zie
kenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen in 
2001 en 2002, als ‘onvermijdelijke tegenvallers' 
en ‘lijken in de kast van vw s’ presenteerden. Dit 
is goed besteed geld, een uitkomst van beoogd 
beleid om zoveel mogelijk zorg te leveren als mo
gelijk is en mensen op de wachtlij st te helpen. En 
er zijn inderdaad gelukldg veel meer mensen ge
holpen dan geraamd bij de begrotingsopstelling. 
Voor de mensen die zorg nodig hebben een bij
zondere meevaller. Het is maar hoe je het bekijkt.

Alleen al in het huidige tempo doorgaan met 
de aanpak van de wachtlijsten, kost meer geld
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dan nu in het regeerakkoord wordt uitgetroklcen, 
laat staan wanneer mende wachtlij sten zou wil
len wegwerken. Verzekeraars en zorgaanbieders 
krij gen echter ook van dit kabinet de ruimte om 
recht te doen aan de zorgplicht die ze hebben 
tegenover individuele verzekerden die aanspraak 
kunnen maken op de a w bz  of de zfw . Het verho
gen van de efficiency in de zorgsector ter waarde 
van 100 miljoen euro is onvoldoende om de on
vermijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen.

Het is bovendien de vraag of verzekeraars en 
zorgaanbieders op basis van dit regeerakkoord 
het vertrouwen hebben om in maximaal tempo 
door te gaan met het leveren van zorg. Het is ook 
de vraag hoeveel mimte overblijft voor investe
ringen in het personeel in de zorg, ondanks — 
opnieuw — mooie woorden in het regeerak
koord over het meer aantrekkelijk maken van 
het werken in de zorg. Voor arbeidsvoorwaarden 
is geen cent uitgetrokken, voor kinderopvang 
ook niet (jammer voor die belofte van het cd a 
om te zorgen voor lo o. o o o extra kindplaatsen in 
de kinderopvang).

Namurlijk is de financieel-economische 
situatie op dit moment een stuk minder roos

kleurig dan in de afgelopen j aren, en moeten 
scherpe keuzen en afwegingen worden gemaakt. 
Burgers hechten — terecht — sterk aan een ste
vige aanpak van de wachtlijsten. Met de uitspra
ken die hierover door met name Fortuyn en Bal
kenende tijdens de verkiezingscampagne zijn 
gedaan, zijn verwachtingen gewekt. Het cd a 
heeft vanuit de oppositie in de Eerste en Tweede 
Kamer, en ook in haar verkiezingsprogramma^, 
gepleit voor het afschaffen van het Budgettair Ka
der Zorg: de patiënten, niet ‘Den Haag’ zouden de 
omvang van de behoefte aan zorg moeten bepa
len. Het CDA heeft dus in elk geval veel uit te leg
gen over dit financieel dichtgetimmerde ak
koord. De titel van het regeerakkoord luidt Wer
ken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken. De 
beperkte financiële ruimte voor de zorg maakt 
van dat ‘aanpakken’ een hoogst ingewikkelde 
kwestie. Anders wordt het niet: het kabinet Balke
nende kiest voor voortzetting van het beleid dat 
door Paars ii in gang werd gezet. Het is aan de 
nieuwe minister van vws om binnen de uiterst 
beperkte financiële ruimte, de belofte dat het be
ter wordt, in te lossen.

Noten

Jan Peter Balkenende, Anders en 
beter, Pleidooi vooreen andere aan
pak in de politiek vanuit een 
Christen-democratische visie op de 
samenleving, overheid en politiek, 
Aspect, 2002.
De formulering in het Regeerak
koord: 'Het Budgettair Kader 
Zorg blij ft ook op langere ter
mijn relevant als macrokader 
voor de toetsing van de collec
tieve uitgaven voor zorg. Dit 
laat echter de individuele aan
spraken op grond van de awb z 
en de verplichte basisverzeke
ring onverlet.’
Relevante passages uit het cda 
verkiezingsprogramma: ‘Uit
gangspunt in de zorg moet weer

zijn dat mensen snel geholpen 
worden als zij ziek zijn of ver
zorging nodig hebben. Daar zijn 
ze voor verzekerd, niet om te 
wachten. Het jaarlijkse budget 
voor de zorginstellingen en bij
voorbeeld het aantal operaties 
dat een ziekenhuis per j  aar mag 
uitvoeren, worden niet langer 
centraal bepaald. De gezond
heidszorg moet ingericht zijn 
op basis van de vraag naar zorg.’; 
‘Het CDA kiest voor een nieuw 
stelsel in de gezondheidszorg; 
het door de overheid gesmurde 
aanbodmodel (budgetfinancie
ring) wordt omgebouwd naar 
een door burgers bepaald vraag- 
gesmurd stelsel via een privaat
rechtelijk verzekeringsstelsel 
onder publieke waarborgen.

Dit betekent een verplicht hoog
waardige, transparante stan
daardpolis met daarboven de 
keuzevrijheid voor extra zor- 
gopties, beide aangeboden door 
concurrerende verzekeraars. De 
overheid blijft verantwoordelijk 
voor het toezicht op de kwaliteit 
en toegankelijkheid van de 
zorg. Met daarnaast de noodza
kelijke aandacht voor effecti
viteit en efficiëntie.'; 'De instel- 
lingsbudgettering en —bekosti
ging worden vervangen door 
financiering op basis van de ge
leverde zorg tegen transparante 
en reële kostprijzen. Kleinscha
ligheid wordt dan niet langer 
ontmoedigd.’
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De blinde vlek
E D .  V A N  T H I J N

Wat opvalt in ‘Na de Dreun’ — de lezenswaar
dige special die S&'D onmiddellijk na de verkie
zingen uitbracht — is de onderschatting van de 
internationale dimensie hij de speurtocht naar 
verklaringen voor de nederlaag van de PvdA. En 
misschien is die onderschatting wel de belang
rijkste verklaring. De diverse auteurs brengen 
een reeks van interne en externe redenen in 
kaart die de bar slechte uitkomst zouden kunnen 
hebben veroorzaakt, variërend van de oligarchi
sche bestuurscultuur, het gebrek aan een links 
profiel, de wachtlijsten van Paars tot de bodylan- 
guage van Ad Melkert. Al die factoren hebben een 
rol gespeeld. Een dergelijke opsomming zou ze
ker toereikend zijn om een fors verlies van 5 a lo 
zetels, die na het wegvallen van de premierbonus 
toch al verwacht werd, te verklaren. Maar dit was 
niet zomaar een nederlaag. Dit was een totale in
eenstorting: eerst van Paars en toen van de PvdA. 
Een historisch dieptepunt: 30 zetels minder dan 
in de zo vaak verguisde j aren '70.

Opmerkelijk was ook het abrupte karakter 
van de omslag. In het najaar van 2001 leek alles 
nog botertje bij de boom. Op 6 september publi
ceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau nog 

40 een onderzoek waaruit moest blijken dat ons 
land blaakt van tevredenheid. De opiniepeilin
gen voor Paars waren onverkort gunstig. Paars- 
dragende partijen als v v d  en PvdAleken blijmoe
dig af te stevenen op een nek-aan-nekrace om het 
predikaat ‘grootste partij’. Natuurlijk legt menig
een een verband met de terroristische aanslagen

Over de auteur Ed. van Thijn is houder van de
Den Uyl-leerstoel van de Wiardi Beekman Stichting 
aan de Uniuersiteit uan Amsterdam.

op de 11*̂  september. ‘De mokerslag die alles ver
anderde kwam vijf dagen later, op 11 september. 
De schok is tot de dag van vandaag voelbaar, di
rect en indirect, ook in ieders dagelijks leven. 
Allerlei zekerheden zijn gaan wankelen ‘(Duives- 
teijn). ‘De “elfde september” heeft diepere sporen 
achtergelaten dan wij wel willen geloven‘ (Van 
den Berg). Philip van Praag lijnt cijfermatig uit 
hoe de ‘schok van 11 september’ ook (en met 
name) de PvdA-kiezers in grote beroering bracht. 
‘Vanaf oktober brokkelde het electoraat potenti
eel af, daalde de waardering voor de partij en 
nam de trouw van de kiezers af.’

Toch dringt ook in deze analyses niet écht 
door hoezeer vanaf dat moment de internatio
nale component de ontwikkelingen, ook in 
Nederland, is gaan beheersen. Dat moge blijken 
als men kijkt naar de verkiezingen elders in 
Europa. Wat dat betreft had Denemarken al als 
gidsland gefunctioneerd. In deze eerste verkie
zingen na de september voltrok zich een 
aardverschuiving naar rechts en werden de soci- 
aal'democraten — tot dat moment de grootste 
partij — weggevaagd. Vergelijkbare ontwikke
lingen voltrokken zich in Italië, Portugal en — 
pal voor onze verkiezingen — in Frankrijk.

Illustratief waren ook de reportages van het 
Europese Waarnemingscentmm tegen racisme 
en vreemdelingenhaat over de publieke reacties 
in de maanden na de 11^ september. In alle eu- 
lidstaten (met uitzondering van Griekenland, 
Luxemburg en Oostenrijk) tekende zich een golf 
van moslimhaat af, gepaard gaande met geweld
daden tegen moskeeën, islamitische winkels, 
asielzoekerscentra en individuele moslims. 
Nederland scoorde met 80 incidenten het hoog-
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ste, maar dat kan ook te maken hebben met het 
feit (we hechten nu eenmaal aan ons positieve 
zelfbeeld) dat de registratie van dat soort voorval
len hier betrouwbaarder is dan in andere landen, 
zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken zei 
in een officiële reactie. In de maanden daarna 
werden ook de effecten van de escalatie in het 
Midden-Oosten zichtbaar. In diverse landen 
kwam op pijnlijke wijze een explosief mengsel 
van islamophobie en antisemitisme aan het 
licht, die de verhoudingen mssen verschillende 
bevolkingsgroepen verder op de proef stelde.

AMERIKA IN DE BAN VAN DE ANGST

De ii^ september heeft de wereld, onmiskenbaar, 
een ander aanzien gegeven. De vs reageerde, be
grijpelijkerwijs, als door een adder gebeten. Voor 
het eerst in de geschiedenis had een vij and haar 
in het hart getroffen. ‘We were so damned se
cure’, zei een historicus tijdens één van de vele ex
pertmeetings die ik in de weken na de aanslag in 
NewYorkbijwoonde (ik was daar ter gelegenheid 
van de Algemene Vergadering van de VN). Vanaf 
dat moment was het land in oorlog tegen het ter
rorisme. Heel het land stond in dat teken. De ont
reddering in New York was groot. De angstvoor 
nieuwe aanslagen eveneens. Het patriottisme 
nam ongekende vormen aan. Men bereidde zich 
voorop een lange strijd. Maar wie is de vijand, zo 
was de vraag. Men was onthutst over de felle haat 
tegen het Westen, zoals die zich had gemanifes
teerd? ‘Waaraan hebben wij, Amerikanen, dat te 
danken?’ vroeg menigeen zich in vertwijfeling af.

‘Dit is een oorlog tegen het terrorisme, niet te
gen de Islam’, zo verklaarde president Bush keer 
op keer, maar het is de vraag of deze boodschap 
iedereen wel bereikte. Terwijl de VN haar zitting 
wijdde aan ‘de dialoog tussen beschavingen’, een 
thema dat nota bene geëntameerd was door pre
sident Kathami van Iran, spookte in de hoofden 
van tal van mensen de dash ofdvilisations, zoals 
enkele jaren eerder door de Harvard-politicoloog 
Huntington was voorspeld. Amerika was in de 
ban van angst.

Toen ik in december weer terug was in Neder

land trof mij het enorme klimaatsverschil. In de 
Nederlandse politiek leek de dorpse rust van het 
poldermodel weer teruggekeerd. Weliswaar had 
ook de Nederlandse regering een grootscheeps 
actieplan tegen het terrorisme voorbereid maar 
al gauw ging het politieke debat over de bolletjes
slikkers en werd heel het gezagsapparaat met on
orthodoxe middelen in staat van paraatheid ge
bracht om dit grote euvel af te wenden.

Het is tekenend voor de kloof tussen de ge
vestigde politiek en de kiezers, die op 15 mei zo 
schrijnend in beeld kwam, dat de oorlog tegen 
het terrorisme op de Haagse agenda nauwelijks 
nog een rol speelde. Erger is dat men tegelijker- 
tijd ook weinig oog had voor de effecten die de 
ii^ september teweeg bracht in de gemoedstoe
stand van de mensen. ‘Nederland is bang’, 
schrijft Marleen Barth. Wouter Gortzak legt, te
recht, een verband met het — in onze partij — 
nooit echt op gang gekomen debat over het ‘mul
ticulturele drama’ en de (vaak stille) weerzin te
gen de Islam. De 11^ september doorbrak voor 
veel mensen dat taboe. ‘De afschuw van funda
mentalistische terreur vloeit te vaak over in even 
fundamentalistische agressie tegen ‘de ander’, en 
vooral tegen de Islam’ (Duivesteijn). Maar dat 
was, zoals zoveel van deze beschouwingen (ook 
de mijne) wijsheid achteraf.

In dat ‘onuitgesproken’ klimaat van angst, er
gernis en vooroordeel — een door weinigen op
gemerkte veenbrand — trad Pim Formyn, op 
weergaloos mediagenieke wijze, naar voren en 
verklaarde — temidden van een reeks andere, 
aansprekende strijdpunten (hij was zeker geen 
‘one issue’-politicus) — de Koude Oorlog aan de 
Islam. De kiezer had aan een half woord genoeg 
(Nederland is druk...). ‘Eindelijk iemand die zegt 
wat wij denken’, was de algemene teneur van 
menig straatinterview. De ster van Fortuyn rees 
met de dag.

De PvdA had op dat punt geen antwoord en 
zag ook niet in dat dit nodig was. De ii® septem
ber en de daaruit voortvloeiende onvrede over de 
Islam was een blinde vlek bij de campagnelei
ding van de PvdA. Typerend was de sprekersdo- 
cumentatie die ik —- via een zijlijn — ontving
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naar aanleiding van het uitkomen van De Puin
hopen van Paars, de geloofsbelijdenis van Fortuyn. 
Alle hoofdstukken waren van een puntig com
mentaar voorzien, met uitzondering van het 
hoofdsmk over het vreemdelingenbeleid.

Deze blinde vlek is een typisch voorbeeld van 
wat in de besmurskunde entrapment heet 
(verstrikking). Besmurders die zich afsluiten 
voor onwelgevallige signalen. Wouter Gortzak 
spreekt over ‘verstening’. ‘Gevangen in de schijn
werpers van Formyn bleef de PvdA-leiding als 
versteend in eerder uitgezette patronen ver
strikt’. Philip van Praag laat zien hoe het cam- 
pagneteam krampachtig vasthield aan de cam- 
pagnestrategie die in 1994 zijn diensten had be
wezen, maar nu een averechtse uitwerking had.

De wereld wentelt om zijn as, maar de PvdA- 
karavaan trekt verder alsof er weinig of niets ge
beurd was. Zo was men ook totaal overrompeld 
door de — voor Nederland inderdaad ongebrui
kelijke — verruwing van het publieke debat. Po
litieke correctheid — een basisprincipe in De fat
soenlijke samenleving v^nAvish^i Margalit (Van 
Gennep 2002) werd plotseling tot het grootste 
scheldwoord dat de ‘linkse kerk’ naar het hoofd 
geslingerd kon krijgen. Alle remmen gingen los. 
Verschijnselen als islamophobie en, van de weer
omstuit, antisemitisme (voor mij loten van één 
stam) doken op in het Nederlandse straatbeeld. 
In het politieke debat werd, met name door For
myn, de vrijheid van meningsuiting tot een ab
soluut grondrecht verheven dat zou prevaleren 
boven het anti-discriminatiebeginsel als neerge
legd in artikel 1 van de Grondwet. Belediging van 
bevolkingsgroepen, tot dan toe toch algemeen 

42 geaccepteerd (ook in het Europese Verdrag van
de Rechten van de Mens) als een uitzonderings
grond, werd daarmee ‘salonfahig’. Ook de rechter 
liet zich niet onbemigd door de Rotterdamse 
Imam El Moumni, die homosexuelen ‘min
derwaardiger dan varkens’ had genoemd, op ba
sis van de in dit land heersende godsdienstvrij
heid vrij te spreken. Dat de Islam een ‘achterlijke 
culmur’ werd genoemd, ging er in als zoete koek.

Het zou onzinnig zijn om de weerzinwek
kende moord op Pim Formin uit deze vermwing

van het politieke klimaat te ‘verklaren’ (deze to
taal on-Nederlandse misdaad is niet te verkla
ren), maar zeker is dat de politieke verhoudingen 
na de 6® mei zich op ongekende wijze verscherp
ten. Dat onze politieke leiders begeleid door bo
dyguards naar de stembus gingen heb ik zelfs in 
het door een burgeroorlog geteisterde Bosnië- 
Hercegowina, waar ik in 1996 de internationale 
verkiezingswaarneming mocht organiseren, 
niet meegemaakt. De strafvervolging die de ad
vocaten Spong en Hammerstein mede namens 
het LPF tegen enkele van hen (alsmede tegen de 
hoofdredactie van n rc  Handelsblad) aanspanden, 
omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt 
aan ‘demonisering’ van Formyn, stond haaks op 
diens verabsolutering van het grondrecht van de 
vrijheid van meningsuiting.

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

In ‘Na de dreun’ wijzen vrijwel alle auteurs op de 
noodzaak het gestolde debat over de multiculm- 
rele samenleving binnen onze partij een nieuwe 
impuls te geven. Die les is in ieder geval geleerd. 
Maar de diversiteit aan beschouwingen belooft 
weinig goeds. Vrijwel alle auteurs betogen dat de 
PvdA beter moet luisteren naar de ‘onderlig
gende boodschap die burgers met hun ontvre- 
denheid verwoorden ‘(Marijke Linthorst). ‘Im
migratie en integratie zijn de splijtende thema’s 
geworden ‘(Becker Cupems). ‘Sociaal-demo- 
cratische standpunten moeten beter aansluiten 
bij de problemen die kiezers in wijken, dorpen 
en steden ervaren ‘ (Koole). Rottenberg, die 
school maakte met een iv-serie over de Akbar- 
straat in de Amsterdamse Bos en Lommerbuurt 
spreekt over integratie als een ‘levensleugen’.

Het lijkt erop dat de visie van de partij op de 
toekomst van de multiculmrele samenleving — 
voorzover ooit echt uitgedragen — (het verkie
zingsprogramma zwijgt erover in alle talen) vér 
verwijderd is van de belevingswereld van onze 
traditionele achterbanen nietbestand bleek te
gen de pijlsnelle radicalisering na de 11'  ̂septem
ber, De vraag of het hier ging om een ‘allang be
staande onderstroom ‘(Tromp) of de ‘opgefokte
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sfeer’ die het gevolg was van de n ® september 
(Van den Berg) is van minder belang. Cruciaal is 
de vraag of de PvdA gehoor moet geven aan de 
‘revolte van de burgerij, veel groter dan de re
volte in de jaren zestig’ (Becker e- Cuperus) of dat 
‘luisteren naar de burgers’ volstaat omdat deze 
donders goed beseffen dat dit nog niet betekent 
datje 'doet wat zij zeggen’(Middel).Terecht con
stateert Koole dat het één het ander niet uitsluit. 
Een ‘open gedachtevorming, een onorthodoxe 
aanpak zonder taboes’ moet wel sporen met ‘be
ginselen van gelijkwaardigheid van mensen en 
solidariteit mssen mensen’, althans als het om de 
sociaal-democratie gaat.

Dat is geen simpele opdracht, zeker niet in 
hellicht van de internationale ontwikkelingen 
— ik breng nog één keer deze, voortdurend 
onderschatte, dimensie onder de aandacht. De 
strijd tegen het terrorisme is nog maar in een be
ginstadium. Het Britse Institute of Race Rela
tions geeft in een recente publicatie, getiteld The 
bidden cost of september 11, een benauwend over
zicht van de anti-terroristische maatregelen die 
in het ‘Vrije Westen’ worden getroffen, vaak ten 
detrimente van de beginselen van de democrati
sche rechtstaat en de burgerlijke vrijheden. In 
heel Europa wordt, onder druk van de aanzwel
lende intolerantie, de immigratiewetgeving aan
gescherpt en het asielbeleid aan verdere beper
kingen onderworpen. Integratie staat in toene
mende mate gelijk aan gedwongen assimilatie.

Ook in onze partij zal, gezien de beschouwin
gen in ‘Na de dreun’ nog een zware wijs op gaan. 
Alhoewel veel auteurs, als het om een concretise
ring van het beleid gaat, hun kruit nog droog 
houden, gaan hier en daar toch stemmen op om 
met betrekking tot het diversiteitsbeleid de teu
gels aan te halen. Zo verwijt Wouter Gortzak in 
een bevlogen analyse de partij met haar ‘half
zacht gekwezel’ (doelend op de ‘onnozele' rappor
ten Wisselwerking i en 2) weinig te hebben bijge
dragen aan een ‘soepeler invoeging’ van migran
ten in de voor hen nieuwe samenleving. Zeker 
gelet op de snelle groei in ons sterk-geseculari- 
seerde land, van een ‘overal ter wereld geestelijk- 
imperialistisch opererende godsdienst.’ Overi

gens wordt de soep niet zo heet gegeten als opge
diend. Ook Gortzak erkent dat Nederland blij
vend nieuwe (sub) culturen zal herbergen, maar 
tekent daarbij aan dat die eigen cultuur, ook als 
men die wil behouden, niet in strijd kan zijn met 
de normen die in onze Grondwet zijn vastgelegd.

Dat laatste raakt nu juist de kern van de rap
porten ‘Wisselwerking 1 en 2’. Daarin worden 
met een keur van argumenten zowel het doodse 
begrip van een multiculturele samenleving als 
optelsom van (sub) culmren (Balkenende had 
zich goed gedocumenteerd) als het scenario van 
een gedwongen assimilatie afgewezen. Gekozen 
wordt voor‘interculturalisatie’ (wisselwerking), 
waarin actief en gemeenschappelijk gezocht 
wordt naar gemeenschappelijke normen en 
waarden. De kernwaarden van onze rechtstaat, 
gebaseerd op de universele mensenrechten, 'zijn 
uitgangspunt en niet onderhandelbaar’.

Wat is hier onnozel aan? Wie de rapporten 
goed op zich laat inwerken zal tot de ontdekking 
komen dat de PvdA ten tijde van de verkiezingen 
ten onrechte de indruk heeft gewekt in het multi 
(inter)culturele debat met lege handen te staan.
Naar mijn mening is de daar ontwikkelde visie, 
ook in tijden van zwaar weer, stressbestendig en, 
bij nadere uitwerking, alleszins bruikbaar om de 
sociaal-democratie, op basis van haar beginselen, 
in staat te stellen leiding te geven aan het pu
blieke debat. En weerstand te bieden tegen de, 
ook internationaal, oprukkende assimilatie-ide- 
ologie. Deze sluit immers naadloos aan bij de 
clash ofcivilisations, een heilloze, destabiliserende 
weg, zowel mondiaal als lokaal. Wat dat betreft 
zou de sociaal-democratie zich beter thuis moe
ten voelen bij een recent betoog van Buruma en 43
Margalit onder de titel ‘Occidentalisme’ (New 
York Review o/Books van 15/4,2002) waarin deze 
oproepen ervoor te waken dat 'beschavingen’
(zoals de Islam) over één kam worden geschoren.
Het gaat juist om de strijd binnen beschavingen: 
tussen modernisten en fundamentalisten, tus
sen pluralisten en puristen. Tussen ‘inclusion ra- 
ther than exclusion’. Die strijd woekert ook in 
het Westen. Op die strijd moeten wij ons als 
sociaal-democratie voorbereiden.
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Heeft de sociaal-democratie 
nog bestaansrecht?

44

P A U L  D E  B E E R

De analyses van de verkiezingsnederlaag van de 
PvdA, waarvan het vorige nummer van S&D een 
aardige staalkaart bood, zijn er in twee soorten: 
'wij hebben gefaald’ en ‘zij hebben gefaald’. De 
eerste soort is hoofdzakelijk afkomstig van PvdA- 
politici, de tweede van waarnemers aan de zij
lijn. Blijkbaar zijn beide groepen het dus in grote 
lijnen met elkaar eens: de kiezer heeft een ver
nietigend oordeel over de PvdA geveld en de kie
zer heeft altijd gelijk, dus... De belangrijkste op
dracht voor de Partij van de Arbeid is daarom om 
weer in contact te komen met de mensen in het 
land en het vertrouwen van de kiezer te herwin
nen. Maar hoe? Hoe maakje van de potpourri 
van ongenoegen, onveiligheidsgevoelens, ran
cune, vreemdelingenangst en onbehagen die on
der de kiezers leeft, herkenbare sociaal-democra- 
tische politiek?

De analyses van wat ‘de kiezer’ heeft bewogen 
om het paarse kabinet een forse afstraffing te ge
ven, lijken mij daarvoor van weinig nut. Ze gaan 
allemaal uit van de gedachte dat de voornaamste 
taak van een politieke partij is om zoveel moge
lijk kiezers te trekken. Als dit zo is, dan is de PvdA 
echter nog altijdheel wat succesvoller dan de sp 
en had niet Ad Melkert maar Jan Marijnissen 
moeten terugtreden. Het is tekenend voor de 
dominantie van het (neo)liberale denken dat het 
succes van politieke partijen louter wordt afge-

Over de auteur Paul de Beer is uerbonden aan de
Wetenschappelijke Raad uoor het Regeringsbeleid 
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meten aan winst en verlies van marktaandeel. 
Politieke partijen zijn echter geen ondernemin
gen met winst als hoogste doel. De meeste poli
tieke partijen — en dit geldt zeker voor de soci- 
aal-democratische — zijn ooit opgericht om de 
maatschappij te hervormen — of juist te voor
komen dat dit gebeurt. De bestaansreden van 
een politieke partij is dan ook in de eerste plaats 
gelegen in haar visie op de gewenste samenle
ving. Pas daarna gaat het erom de kiezers ervan 
te overtuigen datje de meest aantrekkelijke visie 
hebt.

Sinds het midden van de j aren tachtig lijkt de 
Partij van de Arbeid deze logica echter te hebben 
omgedraaid. Zij heeft haar eigen sociaal-demo- 
cratische visie op de samenleving, in een poging 
een dominante positie in het politieke krachten
veld te veroveren, geleidelijk aangepast aan de 
veranderde omstandigheden. Zij is steeds meer 
naar het midden opgeschoven om met het cda  
en de v v d  de strijd aan te gaan om de ‘modale’ 
kiezer. Het politieke programma werd daarmee 
ondergeschikt aan de electorale strategie. Het 
ergste van de verkiezingsuitslag van 15 mei is 
niet dat deze strategie volkomen mislukt is, 
maar dat de PvdA nog niet het begin van een con
sistent en herkenbaar programma heeft waar
mee zij de oppositie tegen het kabinet-Balken- 
ende kan ingaan. De halvering van het zetelaan
tal valt in het niet bij de verwatering van het 
eigen gedachtegoed in de laatste vijftien jaar.

Wat opvalt aan de vele analyses van de crisis in 
de PvdA is, dat slechts weinigen het bestaansrecht
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van de partij ter discussie hebben gesteld. Dit nu 
is precies waar het om gaat. Zelfs als de PvdA met 
een aansprekende lijsttrekker en een pragmati
sche koers in de volgende verkiezingen een deel 
van het verlies weet terug te winnen, is daarmee 
het bestaansrecht van de PvdA als sociaal-demo- 
cratische partij nog niet aangetoond. Want wat is 
een sociaal-democratische partij die het louter 
moet hebben van haar leider en van de flexibi
liteit waarmee zij haar standpunten aanpast aan 
de laatste opiniepeiling of focusgroep? Wil er in 
Nederland nog plaats zijn voor een sociaal-demo
cratische partij die die naam met ere draagt, dan 
zal de PvdA zich de komende tijd grondig moeten 
herbezinnen op haar programma.

Met dit artikel wil ik hieraan een steentje bij
dragen. Ik zal betogen dat er voor de PvdA weinig 
andere keus is dan zich te blijven profileren op 
sociaal-economische thema’s. Om niet te blijven 
steken in abstracties doe ik enkele suggesties 
voor een moderne sociaal-democratische visie 
op sociaal-economische problemen. Tot slot laat 
ik zien dat een dergelijke aanpak ook bruikbaar 
is om de problemen van de multiculturele sa
menleving te benaderen.

SOCIAAL-ECONOMISCHE VISIE

Veel analytici hebben betoogd dat de Partij van 
de Arbeid zich in de verkiezingscampagne te 
zeer heeft gericht op sociaal-economische the
ma’s, terwijl de kiezer zich voornamelijk druk 
maakte om problemen als onveiligheid, verloe
dering en immigratie. Namurlijk stonden deze 
thema’s de laatste weken voor de Tweede Kamer
verkiezingen centraal in het debat. Toch is het 
mijns inziens een misvatting dat de PvdA meer 
afstand had moeten nemen van de traditionele 
sociaal-economische thema’s. Daar zijn verschil
lende redenen voor.

In de eerste plaats ontleent de sociaal-demo- 
cratie eenvoudig haar bestaansrecht aan sociaal- 
economische problemen en scheidslijnen. Het is 
zeer de vraag of er nog plaats is voor een sociaal
democratische beweging als de wezenlijke maat
schappelijke problemen nog slechts een cultu

reel of etnisch karakter hebben. Want op grond 
van welke sociaal-democratische beginselen zou 
je een visie op (multi)culturele problemen kun
nen formuleren, tenzij daaraan sociaal-economi
sche factoren ten grondslag liggen? Zo was het in 
het verleden ook met de ‘volksverheffing’ en de 
emancipatie van de arbeiders. Daarbij speelden 
culturele aspecten weliswaar een belangrijke rol, 
maar aan de basis van de sociaal-democratische 
politiek lag toch een sociaal-economische ana
lyse van de maatschappelijke verhoudingen. Er is 
alle reden om een t}rpisch sociaal-democratische 
benadering van de problemen van de multicultu
rele samenleving en het vraagstuk van immigra
tie eveneens te baseren op een sociaal-economi
sche analyse van de huidige maatschappelijke 
verhoudingen. En in die benadering zal een soci
aal-democratische visie op de rechtvaardige 
samenleving een belangrijk leiddraad moeten 
zijn. Anders valt niet goed in te zien hoe de soci- 
aal-democratie nog een eigen visie op deze vraag
stukken zou kunnen ontwikkelen.

In de tweede plaats vloeit het problematische 
karakter van immigratie en de aanwezigheid van 
een groot aantal allochtonen vooral voort uit de 
(negatieve) sociaal-economische gevolgen ervan. 
Discussies over allochtonen gaan immers nooit 
over de 700.000 allochtonen van westerse af
komst in Nederland. Niemand stoort zich aan de 
130.000 Duitsers, 45.000 Britten, 40.000 Belgen 
en 20.000 Amerikanen in ons land.^ Nu kan men 
nog tegenwerpen dat het hier gaat om cultureel 
zeer verwante allochtonen. Toch zijn velen van 
hen de Nederlandse taal niet machtig, hetgeen 
bij niet-westerse allochtonen alom als een eerste 
voorwaarde voor integratie wordt beschouwd. 45
Enhoezithetdanm etdiey.oooJ apanners in 
Nederland, die toch allerminst een in onze 
samenleving geïntegreerde groep uitmaken, 
maar wier aanwezigheid geen enkele weerstand 
oproept? De verklaring hiervoor is eenvoudig
weg dat het economisch succesvolle groepen be
treft die vooral daardoor ook in andere opzichten, 
zoals criminaliteit, geen grotere problemen ver
oorzaken dan de gemiddelde autochtone Neder
lander. Daarmee is niet gezegd dat de problemen
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van de multiculturele samenleving louter een so- 
ciaal-economisch vraagsmk vormen. Wel bete
kent het dat een oplossing van deze problemen 
— in ieder geval in een sociaal-democratische 
visie — in de eerste plaats vraagt om een doel
treffende aanpak van de sociaal-economische 
achterstand van deze groepen.

In de derde plaats kan het gebrek aan belang
stelling voor sociaal-economische thema’s bij de 
laatste verkiezingen niet los worden gezien van 
de gunstige economische simatie van de laatste 
jaren. Na achtjaar van onafgebroken economi
sche groei, dalende werkloosheid en gestage in
komensverbetering voor bijna alle groepen, is 
het niet verwonderlijk dat de onvrede van de be
volking — en dus het belangrijkste motief om 
een stem uit te brengen — zich niet op sociaal- 
economische thema’s richt. Dit betekent echter 
allerminst dat sociaal-economische onderwer
pen definitief hebben afgedaan als richtingge
vende politieke kwesties. Mocht de huidige eco
nomische stagnatie langere tijd aanhouden en 
de werkloosheid weer fors oplopen, dan lijdt het 
nauwelijks twijfel dat het politieke debat 
binnenkort weer voornamelijk in het teken van 
sociaal-economische en financiële kwesties zal 
staan.

Het probleem was niet dat de PvdA zich teveel 
op sociaal-economische thema’s richtte, maar dat 
zij niet in staat was op dit gebied met een over
tuigend en aansprekend verhaal te komen. Juist 
op sociaal-economisch gebied heeft de sociaal- 
democratie de laatste vijftien jaar haar eigen ge
zichtverloren. In de jaren tachtig opponeerde de 
PvdA nog fel tegen het sociale en financieel-eco- 

46 nomische beleid van de eerste twee kabinetten-
Lubbers (1982-1989): de bevriezing van de uit
keringen en andere bezuinigingen op de sociale 
zekerheid en op de publieke sector, de prioriteit 
voor sanering van de overheidsfinanciën en ver
laging van de lastendruk boven bestrijding van 
de werkloosheid en het beleid van deregulering 
en meer marktwerking. Vanaf het moment dat 
de PvdA in 19 8 9 weer ging meeregeren, heeft zij 
echter bijna al deze punten van kritiek ingeslikt 
en loyaal meegewerkt aan voortzetting van het

bekritiseerde sociaal-economische beleid van de 
voorgaande regeringen. Dit zou nog tot daar aan 
toe zijn geweest indien deze omslag in het den
ken de uitkomst was geweest van een grondige 
interne discussie en afweging van verschillende 
opties. Deze radicale koerswijziging werd echter 
simpelweg door de partijtop afgekondigd, zon
der de achterban daarover te raadplegen.

In 1991 wreekte zich dit toen de aankondiging 
van harde ingrepen in de w ao  grote opschud
ding in de PvdA veroorzaakte die de positie van 
partijleider Wim Kok aan het wankelen bracht. 
Ternauwernood wist hij zich staande te houden 
door het boetekleed aan te trekken en — we le
ven nu eenmaal in Nederland — een commissie 
in te stellen die onder leiding van DikWolfson 
een nieuwe visie op de verzorgingsstaat moest 
formuleren.^ De rust in de PvdA mocht daarmee 
zijn hersteld, het voorkwam niet dat in 1994 de 
afrekening door de kiezers volgde in de vorm 
van een record stemmenverlies. Alleen door de 
nog grotere electorale klap voor het c d a  viel 
Wim Kok onverhoopt het premierschap in de 
schoot. In plaats van in deze verkiezingsuitslag 
reden te zien om zich grondig over haar koers te 
beraden, waren de vorming van het Paarse kabi
net en de acht jaren van Wim Kok als premier 
een excuus voor de partijleiding om iedere se
rieuze inhoudelijke discussie uit de weg te gaan. 
Zou de kiezersgunst in 1994 echter nog iets ge
ringer zijn geweest waardoor de PvdA in de op
positie was beland, dan zou de crisis waarmee de 
PvdA zich nu geconfronteerd ziet, zich al acht 
j aar eerder voluit hebben gemanifesteerd.

Symptomatisch voor de opstelling van de 
PvdA-top is de wijze waarop hij omsprong met 
de opstelling van een nieuw beginselpro
gramma. Al lang werd erkend dat het radicale be
ginselprogramma uit 1977 niet meer voldeed. 
Vanuit de achterban was herhaaldelijk aange
drongen op een nieuwe formulering van de soci
aal-democratische beginselen. De partijleiding 
had hieraan echter geen enkele behoefte. Begin
selen zijn immers een blok aan het been van 
pragmatische politici die gewoon willen regeren 
en niet lastig gevallen willen worden met princi-
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pes en idealen. Niettemin werd uiteindelijk on
der leiding van senator Willem Witteveen een 
concept-beginselprogramma opgesteld,3 dat 
weliswaar geen pronkstuk was van inspirerende 
denkbeelden, maar in ieder geval een basis bood 
voor een serieuze discussie. Die discussie is ech
ter nooit van de grond gekomen. Toen het partij
congres van maart 2001 het concept-beginselpro
gramma als onvoldoende inspirerend van de 
hand wees, was dit dan ook een welkome aanlei
ding om het hele onderwerp geruisloos van de 
agenda af te voeren. Immers, de verkiezingen be
gonnen te naderen en het laatste w atje dan kunt 
hebben is een interne discussie over de eigen 
grondslagen. De kiezer zou eens kunnen denken 
datje niet weet waar je voor staat... Nu de kiezers 
toch met de PvdA hebben afgerekend, zal deze 
discussie met een paar jaar vertraging hopelijk 
alsnog een aanvang nemen.

EEN MODERNE INTERPRETATIE VAN DE
SOCIAAL-DEMOCRATISCHE BEGINSELEN

Waarin zou deze discussie over de uitgangspun
ten en de koers van de Partij van de Arbeid nu 
moeten resulteren?"! Ongetwijfeld zullen velen 
de komende tij d in dit blad en elders een duit in 
het zakje doen door hun overlevingsrecept en vi- 
taliseringsstrategie voor de PvdA te schetsen. Als 
de voortekenen niet bedriegen zal de teneur 
daarvan zijn dat de PvdA zich moet vernieuwen 
door afstand te nemen van oude idealen en senti
menten en veel pragmatischer en doelgerichter 
moet omgaan met de problemen in het land.

Haaks hierop, maar in lijn met de voorgaande 
analyse, wil ik ervoor pleiten dat de Partij van de 
Arbeid zich weer rekenschap geeft van haar oor
spronkelijke bestaansreden: een gedegen ana
lyse en kritische beoordeling van de heersende 
sociaal-economische verhoudingen. Nu zijn die 
verhoudingen in de raim honderd jaar waarin de 
sociaal-democratie als georganiseerde beweging 
in Nederland bestaat, natuurlijk ingrijpend ver
anderd. De motieven en idealen die een eeuw ge
leden ten grondslag lagen aan de sociaal-demo
cratie hebben daarmee echter nog niet afgedaan

als inspiratiebron voor een moderne sociaal-de- 
mocratische partij. De Partij van de Arbeid staat 
voor de opdracht om te bepalen welke betekenis 
deze idealen hebben voor de wereld waarin wij 
nu leven. Dit vereist allereerst een gedegen ana
lyse van het hedendaagse kapitalisme. Daaraan 
heeft het de afgelopen vijftien jaar in de PvdA 
ontbroken.

Na de val van De Muur heeft de PvdA enthou
siast het kapitalisme en de markt omhelst als 
economische ordeningsmechanismen. De over
heid is er nog slechts om correcties aan te bren
gen wanneer de private sector en/of de markt te
kortschieten. De PvdA sloot zich aan bij het 
(neo)liberale pleidooi voor marktwerking en pri
vatisering, waartegen zij zich decennialang had 
verzet. Het kan toch nauwelijks een verrassing 
heten dat de kiezer zich toen niet meer in de 
PvdA herkende.

Dit is nog geen pleidooi voor een temgkeer 
naar de opvattingen over sociaal-economische 
politiek uit de j aren zeventig. Waar de PvdA de 
laatste tien jaar teveel heil verwacht van de pri
vate sector en de markt, wees zij destijds de over
heid en de collectieve sector te gemakkelijk als 
oplossing voor alle problemen aan. Voor een so- 
ciaal-democratische partij dient overheid noch 
markt een doel op zich te zijn, maar slechts een 
mogelijk instrument om de eigen idealen dich
terbij te brengen. De soms overspannen ver
wachtingen van de overheidsrol uit de jaren ze
ventig zijn onvoldoende reden om nu kritiekloos 
de markt en het particuliere bedrijfsleven te om
helzen.

Het is onmogelijk om hier een diepgravende 
analyse van het huidige kapitalisme te geven — 47
voor een aantal interessante aanzetten verwijs ik 
naar Het twintigste jaarboek voor het democratisch- 
socialisme.5 In kort bestek kan wel het volgende 
worden gezegd (zie voor eenuitgebreidere argu
mentatie mijn artikel ‘Voorbij het 
kapitalisme?’®).

In beschouwingen over het kapitalisme wor
den het particuliere bezit van productiemidde
len en de markt te gemakkelijk op een hoop ge
gooid. Het betreft hier echter twee verschillende
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zaken die niet onlosmakelijk met elkaar verbon
den zijn. Het economische succes van het kapita
lisme is niet zozeer te danken aan het particulier 
kapitaalbezit, maar vooral aan het marktmecha
nisme. Daarbij gaat het niet om de statische 
markt uit de economieboekj es, die wordt geken
merkt door 'volkomen’ maar ‘vreedzame’ concur
rentie, maar om de dynamische markt van 
Schumpeter, waarop bedrijven voortdurend 
strijd leveren om de marktmacht. Dit is de motor 
achter het mechanisme van ‘creatieve destructie’, 
dat ervoor zorgt dat de ‘beste’, meest vernieu
wende bedrijven overleven. Het is deze drij
vende kracht achter de gestage welvaartsstijging 
in kapitalistische landen die de voormalige cen
traal geleide economieën in Oost-Europa misten. 
Particulier bezit van productiemiddelen — ofte
wel private bedrijven — zijn daarvoor een vol
doende noch een noodzakelijke voorwaarde. De 
sociaal-democratie zou daarom nadrukkelijk 
onderscheid moeten maken tussen bevordering 
van marktwerking en privatisering. Marktwer
king kan een belangrijk middel zijn om econo
mische efficiëntie te bevorderen. Maar privatise
ring is een neoliberale preoccupatie, die alleen 
welvaartsverhogend kan zijn indien zij samen
gaat met een goed functionerende markt. De er
varingen uit het recente verleden hebben geleerd 
dat aan deze voorwaarde maar al te vaak niet 
wordt voldaan, waardoor privatiseringen eerder 
welvaartsverlies dan welvaartswinst opleveren.

Het gaat sociaal-democraten echter niet alleen 
om economische efficiëntie, maar ook om een 
eerlijke verdeling van de opbrengst daarvan. Een 
keuze mssen meer welvaart die ten goede komt 

48 aan de meest kansrijke groepen of wat minder
welvaart waarvan vooral de kansarmen profite
ren, zou voor sociaal-democraten niet moeilijk 
moeten zijn. Economische groei kan in een soci- 
aal-democratische visie nooit een doel op zich 
zijn.

Marktwerking dient daarom altijd vergezeld 
te gaan van maatregelen om rechtvaardige soci- 
aal-economische verhoudingen te realiseren. In 
principe kan men daarvoor twee wegen bewan
delen; het bevorderen van een gelijke uitgangs

positie op de markt en het corrigeren van de uit
komst van het marktproces. Vanwege het belang 
van goed functionerende markten voor de eco
nomische efficiëntie, heeft de eerste weg in be
ginsel de voorkeur. Het instrument bij uitstek 
hiervoor is het onderwijs. Het is dan ook niet 
voor niets dat de sociaal-democratie altijd veel 
belang heeft gehecht aan de toegankelijkheid 
voor iedereen van kwalitatief goed onderwijs. 
Dat er onder Paars twijfel is gerezen over de prio
riteit die het waarborgen van de kwaliteit en toe
gankelijkheid van het onderwijs krijgen, dient 
de PvdA zichzelf dan ook zeer aan te rekenen.

Het onderwij s is vooral van belang voor het 
realiseren van gelijke uitgangsposities op de ar
beidsmarkt. Aangezien sociaal-economische ver
schillen ook verband houden met ongelijkheid 
in vermogensbezit, zou de sociaal-democratie in 
de toekomst tevens meer oog moeten hebben 
voor de vermogensverhoudingen. Merkwaardig 
genoeg heeft de PvdA zich, sinds het mislukken 
van de vermogensaanwasdeling (v a d ) in deja- 
ren zeventig, nooit meer serieus met dit onder
werp beziggehouden. In een tijd waarin steeds 
meer burgers over een fors eigen vermogen be
schikken in de vorm van (collectieve) pensioen- 
verzekeringen, een eigen huis en spaargeld en 
beleggingen, ontbreekt het de sociaal-democra
tie ten enenmale aan een samenhangende visie 
op de vermogensverhoudingen. Het is hoog tijd 
dat de PvdA zich hierin weer eens serieus gaat 
verdiepen.

Als onderdeel hiervan zou zij in ieder geval 
een visie moeten ontwikkelen op aandelenbezit 
door werknemers. Nu de traditionele scheidslijn 
tussen arbeid en kapitaal grotendeels haar bete
kenis heeft verloren, verdient de mogelijkheid 
van het ‘werknemerskapitalisme’ als volgende 
fase van het kapitalisme serieuze overweging 
door sociaal-democraten. Met werknemerskapi
talisme bedoel ik een systeem waarin een groot 
deel van het ondernemingskapitaal in handen is 
van de werknemers. Naast hun loon verwerven 
zij daarmee niet alleen een nieuwe bron van in
komen, maar vooral ook zeggenschap over het 
bedrijf waarin zij werken. Het aloude idee van
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‘arbeiderszelfbesmur’ zou hiermee in een eigen
tijdse vorm weer een centrale doelstelling van 
sociaal-democratische politiek kunnen worden 
(zie hierover verder mijn eerder genoemde arti- 
kel'Voorhij het kapitalisme?’).

Aangezien markten nooit perfect functione
ren, zal de sociaal-democratie een belangrijke 
plaats moeten blijven inruimen voor instrumen
ten om de marktuitkomsten te corrigeren. Van 
oudsher zijn de sociale zekerheid en het be
lastingstelsel daarvoor de aangewezen instru
menten. Er is geen reden waarom dit in de toe
komst anders zou zijn. In de achterliggende peri
ode heeft de PvdA echter steeds meer afstand 
genomen van deze instrumenten als middel 
voor herverdeling van inkomens en vermogens. 
Zo is zij er niet in geslaagd duidelijk te maken 
wat het typisch sociaal-democratische was van 
de ingrijpende belastingherziening van 2001. De 
vermindering van de progressie in de inkom
stenbelasting door het toptarief te verlagen van 
6 o % naar 5 o % werd louter ingegeven door (over
dreven) zorgen over de internationale concur
rentiepositie en stimulering van de economie, 
en beslist niet door het streven naar rechtvaardi
ger inkomensverhoudingen. Ook de schier ein
deloze reeks hervormingen van het stelsel van 
sociale zekerheid en de uitvoeringsorganisatie 
stonden de laatste tien jaar uitsluitend in het te
ken van terugdringing van de aanspraken en be
heersing van de uitgaven. De PvdA kan eigenlijk 
alleen het herstel van de koppeling mssen lonen 
en uitkeringen op haar conto schrijven, 
waardoor de uitkeringen in de jaren negentig 
weer gelijk op gingen met de CAO-lonen (maar 
overigens niet met de werkelijk verdiende lonen, 
waarvan de stijging die van de CAO-lonen vaakte 
boven gaat). Dit kon echter niet voorkomen dat 
de inkomensongelijkheid in de jaren negentig 
groeide en het percentage huishoudens onder de 
armoedegrens nauwelijks daalde.^ Terwijl dus 
afscheid is genomen van belasting en sociale ze
kerheid als belangrijke instrumenten voor inko
menspolitiek, blijkt de werkzaamheid ervan als 
middel om arbeidsparticipatie en economische 
groei te bevorderen op zijn zachtst gezegd discu

tabel. De snelle werkgelegenheidsgroei werd 
voornamelijk veroorzaakt door de loondruk- 
kende werking die in ons vermaledijde polder
model uitgaat van een hoge werkloosheid en de 
massale toetreding van vrouwen tot de arbeids
markt.®

Dit alles mondt niet uit in een pleidooi voor 
een temgkeer naar de stelsels van sociale zeker
heid en belastingheffing uit de jaren zeventig. 
Het probleem daarmee was niet zozeer dat ze een 
te groot beslag legden op het nationale inkomen, 
maar dat ze te ongedifferentieerd alle inkomens
verschillen reduceerden. Een moderne sociaal
democratische partij dient het oude ideaal van so
lidariteit met de kansarmen te combineren met 
een nadmk op de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. Niet op alle inkomensverschillen 
dient het etiket ‘onrechtvaardig’ te worden ge
plakt. Inkomensverschillen kunnen immers ook 
het resultaat zijn van eigen keuzen van mensen 
waarvoor zijzelf verantwoordelijk zijn. Wellicht 
de belangrijkste fout die de sociaal-democratie in 
het verleden heeft gemaakt, is dat zij uit soli
dariteit met de kansarmen hen tegelijkertijd 
onmondig heeft verklaard. Daardoor werden 
enerzijds de keuzemogelijkheden van mensen 
die afhankelijk waren van overheidssteun vaak 
onnodig ingeperkt, en werden zij anderzijds niet 
verantwoordelijk gehouden voor keuzen die zij 
wel degelijk konden maken om hun aanspraken 
op die steun te beperken en hun lot in eigen han
den te nemen. Het bevorderen van de activerende 
werking van de sociale zekerheid kan weliswaar 
worden gezien als een poging om aan het tweede 
bezwaar tegemoet te komen, maar heeft door de 
vaak bureaucratische en bemttelende werkwijze 
van uitvoeringsorganen het eerste bezwaar eer
der verergerd dan verminderd.

Twee ideeën die recent regelmatig in discus
sies over de sociale zekerheid opduiken, bieden 
hier interessante aanknopingspunten. Het eer
ste, minst vergaande idee is dat van het per
soonsgebonden reïntegratiebudget: geef uitke
ringsgerechtigden de beschikking over een be
paald bedrag waarmee zij een keuze kunnen 
maken uit verschillende reïntegratieactiviteiten.

49
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Daarmee worden uitkeringsgerechtigden niet al
leen meer verantwoordelijk gemaakt voor hun 
eigen reïntegratie, maar tegelijkertij d wordt hen 
ook de mogelijkheid geboden naar eigen inzicht 
aan die verantwoordelijkheid vorm te geven. 
Empowermem wordt dit met een modieuze term 
wel genoemd.

Een veel verdergaand idee, dat overigens uit
stekend op het voorgaande kan aansluiten, is dat 
van de integratie van verschillende socialezeker- 
heidsregelingen in een levenslooprekening.9 
Een dergelijke individuele rekening combineert 
verzekeren tegen onvrijwillige inkomensder- 
ving (wegens werkloosheid, ziekte en arbeidson
geschiktheid) met sparen voor vrijwillige inko- 
mensderving (wegens pensioen, loopbaanonder
breking, zorg- of scholingsverlof e.d.). Het 
voordeel van integratie van verschillende rege
lingen voor inkomensderving in één levensloop- 
rekening is, dat het de individuele verzekerde 
c.q. spaarder zowel meer eigen verantwoorde
lijkheid als meer keuzemogelijkheden biedt. Zo 
is het denkbaar dat men in geval van inkomens
derving tot op zekere hoogte zelf de hoogte en 
duur van de uitkering kan bepalen. Naarmate 
men minder aanspraak maakt op de regeling, 
hoeft men minder in te teren op het kapitaal dat 
men bij elkaar heeft gespaard en waarvan men 
later gebruik kan maken voor bijvoorbeeld verlof 
of (vervroegd) pensioen. Overigens dient een 
dergelijke levenslooprekening in een sociaal-de- 
mocratische visie niet te worden verengd tot een 
zuiver individueel spaarpotje, aangezien daar
mee de solidariteit russen kansarmen en kans
rijken zou worden verbroken. Het dient nadruk- 

5 o kelijk te gaan om een mengvorm van sparen en 
verzekeren waarin individuele keuzemogelijk
heden en eigen verantwoordelijkheid worden 
gecombineerd met (en beperkt door) het solida
riteitsprincipe.

Ook bij andere (semi-)collectieve voorzienin
gen zouden sociaal-democraten meer nadruk 
moeten leggen op keuzevrijheid en eigen verant
woordelijkheid. Nu doet zich de vreemde situa
tie voor dat veel mensen klagen over de kwaliteit 
van publieke voorzieningen en zeggen bereid te

zijn daarvoor meer te betalen, maar de overheid 
hen verhindert de daad bij het woord te voegen. 
De budgetten voor zorg en onderwijs worden 
immers in Den Haag vastgesteld binnen het ka
der van strikte begrotingsregels. De individuele 
burger die daarmee niet tevreden is, heeft zo 
goed als geen mogelijkheid om zich op eigen 
kosten extra voorzieningen te verschaffen. Het 
argument dat sociaal-democraten daarvoor door
gaans aanvoeren is dat er anders een tweedeling 
in het onderwijs of de zorg ontstaat. Maar de 
consequentie van deze opstelling is wel dat men 
er geen bezwaar tegen maakt als hogere inko
mensgroepen een jacht of een tweede huis 
kopen, maar wel als zij extra geld aan zorg of 
onderwijs besteden. Voor een partij die zich de 
laatste j aren weinig gelegen heeft laten liggen 
aan rechtvaardige inkomensverhoudingen, is dit 
een merkwaardige prioriteitsstelling. Deze op
stelling bergt bovendien het gevaar in zich dat de 
rijkste groepen geleidelijk het publieke bestel 
verlaten om hun eigen particuliere voorzienin
gen te scheppen. De steun voor het publieke stel
sel dreigt daardoor te worden ondergraven, 
waardoor men juist het tegenovergestelde be
reikt van wat men beoogde.

Sociaal-democraten zouden beter hun fixatie 
op volstrekt gelijke toegang tot semi-publieke 
voorzieningen — die toch al een fictie is gezien 
de voorrang in de zorg voor vip’s als topsporters 
en leden van het koninklijk huis en de overver
tegenwoordiging van hogere inkomensgroepen 
in het voortgezet en hoger onderwijs — kunnen 
opgeven om zich aan te sluiten bij het recht- 
vaardigingscriterium van John Rawls.^° Dit cri
terium, het difference principk, houdt in dat onge
lijkheden gerechtvaardigd zijn mits zij ten goede 
komen aan de minst bevoorrechten. Het gaat er 
dan niet langer om of hogere inkomensgroepen 
meer zorg of beter onderwijs kunnen kopen dan 
lagere inkomensgroepen, maar of dit bij draagt 
aan verbetering van het voorzieningenniveau 
voor de minder draagkrachtigen. Door meer 
ruimte te maken voor het profijtbeginsel en voor 
eigen bijdragen in ruil voor een ruimer aanbod 
of hogere kwaliteit, lijkt de kans groter dat de rij-
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ken zullen blijven bijdragen aan het publieke 
stelsel en niet hun eigen particuliere stelsel zul
len creëren. Er is dan meer kans dat de financiële 
basis voor het publieke bestel in stand kan wor
den gehouden dan wanneer voor iedereen de
zelfde uniforme voorzieningen van minimale 
kwaliteit beschikbaar zijn.

Ook in een stelsel met meer keuzevrijheid en 
eigen bij dragen kan en dient de solidariteit tus
sen hogere en lagere inkomensgroepen en tus
sen ‘goede’ en ‘slechte’ risico’s echter in stand te 
worden gehouden. Men kan daartoe bijvoor
beeld een inkomensafhankelijke premie voor 
ziektekostenverzekeringen hanteren waarin te
vens bepaalde keuzemogelijkheden zijn inge
bouwd. Om de gedachten te bepalen: de premie 
voor een maximumpakket van medische ver
strekkingen zou bijvoorbeeld voor iedere inko
mensgroep het dubbele kunnen bedragen van de 
premie voor een minimumpakket. Maar zowel 
de maximum- als de minimumpremie zou wel 
inkomensafhankelijk moeten blijven.'^ In het 
onderwijs kan men aan soortgelijke combinaties 
van keuzevrijheid en (inkomens)solidariteit 
denken. De keuzevrijheid kan daar worden be
vorderd door een combinatie van vouchers en 
eigen bijdragen, die desgewenst kunnen worden 
gerelateerd aan het inkomen.

Niet bij alle collectieve voorzieningen is het 
echter mogelijk ruimte te bieden voor indivi
duele keuzevrijheid en eigen verantwoordelijk
heid. Over zuiver publieke goederen, zoals de
fensie en justitie, kan immers alleen collectief 
worden besloten. Toch zou men ook hierbij kun
nen experimenteren met mogelijkheden om de 
burger meer zeggenschap te geven over de beste
ding van de publieke middelen. Zou het niet een 
aardig idee zijn om bij het jaarlijkse belastingbil
jet een enquêteformulier te voegen, waarmee 
men kan aangeven aan welke voorzieningen 
men het liefst zijn/haar belastinggeld zou spen
deren? Ik wil niet voorstellen om onmiddellijk 
het gehele overheidsbudget op deze wijze te ver
delen, maar men zou ermee kunnen beginnen 
om bijvoorbeeld tien procent van de belasting
inkomsten op deze manier toe te wijzen.

Dit zijn niet meer dan enkele suggesties die 
nadere discussie en uitwerking behoeven.
Hopelijk maken ze duidelijk dat er voor sociaal
democraten voldoende mogelijkheden zijn om 
individuele burgers meer keuzevrijheid te bie
den en eigen verantwoordelijkheid te laten dra
gen zonder daarmee het ideaal van solidariteit en 
gelijke kansen op te geven.

EEN SOCIAAL-DEMOCRATISCHE VISIE OP
IMMIGRATIE EN INTEGRATIE

Het voornaamste doel van de verzorgingsstaat 
mag dan zijn om de integratie en maatschappe
lijke insluiting van burgers veilig te stellen, ze 
valt alleen duurzaam te handhaven bij de gratie 
van uitsluiting van anderen. ‘Verzorgingsstaten 
zijn nationale staten; de verzorging is in elk land 
een nationale zaak, overal door landsgrenzen in
geperkt en voorbehouden aan de eigen burgerij’, 
zo begon Abram de Swaan in 1989 zijn Den Uyl- 
lezing.’  ̂Onze royale verzorgingsstaat, die als de 
belangrijkste verworvenheid van een eeuw soci- 
aal-democratische politiek moet worden be
schouwd, kan alleen in stand worden gehouden 
door de aanspraken erop te beperken. Die aan
spraken zijn tot nu toe strikt gebonden aan het 
Nederlandse burgerschap: alleen wie als ingeze
tene van Nederland wordt erkend heeft toegang 
tot de voorzieningen van de verzorgingsstaat.
Of, in de woorden van De Swaan: ‘de verzor
gingsstaat is naar zijn aard exclusief en anti- 
internationaal.’ Hierdoor is de toekomst van de 
verzorgingsstaat direct gerelateerd aan het im
migratie- en integratievraagstuk. Een van de be
langrijkste redenen waarom onbeperkte immi- 51 
gratie geen reële optie is, is dat daardoor de ver
zorgingsstaat niet lang stand zou kunnen 
houden. Met al zijn gebreken is onze verzor
gingsstaat naar internationale maatstaven im
mers nog altijd zo genereus, dat hij een on
weerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op 
mensen in minder welvarende landen. Solida
riteit met de milj arden kansarmen in de rest van 
de wereld staat daardoor onvermijdelijk op ge
spannen voet met de solidariteit met de kans-
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armen in het eigen land. Voor dit duivelse dilem
ma hebben sociaal-democraten, die traditiege
trouw ook de internationale solidariteit hoog in 
hun vaandel schrijven, nog geen bevredigende 
uitweg gevonden. Dit verklaart in belangrijke 
mate de wankelmoedigheid van sociaal-demo
craten ten aanzien van de thema’s van immigra
tie en integratie.

Uiteindelijk is ervoor sociaal-democraten 
echter geen andere keuze mogelijk dan handha
ving van de verzorgingsstaat en de solidariteit 
met de kansarmen in eigen land boven solida
riteit met de kansarmen in de derde wereld. De 
rechtvaardiging daarvoor is, ten eerste, dat het 
een illusie is dat men met het openstellen van 
onze verzorgingsstaat voor ‘derden’ werkelijk 
een bij drage zou leveren aan het verminderen 
van de ongelijkheid op wereldschaal: wij zijn 
eenvoudig niet rijk genoeg om de rest van de 
wereld te ‘onderhouden’. Daar kan, ten tweede, 
aan worden toegevoegd dat daardoor wel het 
voortbestaan van onze eigen welvarende samen
leving op het spel zou worden gezet: het inko- 
mensoffer dat aan de eigen bevolking zou moe
ten worden gevraagd, zou iedere prikkel wegne
men om die welvaart in stand te houden.

Dit betekent niet dat sociaal-democraten 
moeten streven naar een immigratiesaldo van 
nul. Het betekent wel dat immigratie alleen ac
ceptabel is voor zover onze verzorgingsstaat er 
niet te zeer door onder druk komt te staan. Con
creet betekent dit dat slechts een beperkt aantal 
immigranten kan worden toegelaten en dat toe
gelaten immigranten zo snel mogelijk een pro
ductieve bijdrage moeten kunnen leveren aan de 

52 verzorgingsstaat. Naarmate men beter in het 
tweede doel slaagt, ontstaat er overigens meer 
ruimte voor het toelaten van migranten. Omge
keerd moet het feit dat migratie nu zo’n beladen 
politiek onderwerp is, in belangrijke mate wor
den toegeschreven aan het feit dat de economi
sche integratie van de eerder toegelaten imm i
granten zo lang is verwaarloosd. We worden 
geconfronteerd met een fors ‘achterstallig onder
houd’ dat de mogelijkheid om nu meer immi
granten toe te laten sterk beperkt. Het immigra

tiebeleid en het integratiebeleid hangen dus 
nauw met elkaar samen.

Ook sociaal-democraten hebben momenteel 
dus geen andere keus dan te pleiten voor een 
streng toelatingsbeleid.^ Hoe streng is moeilijk 
exact aan te geven. Natuurlijk zullen sociaal-de
mocraten altijd een gastvrij en veilig toevluchts
oord moeten bieden voor mensen die worden 
vervolgd. Maar bij andere categorieën immi
granten — die hier komen vanwege gezinsvor
ming, gezinshereniging, werk of onze sociale 
voorzieningen — ligt het in de rede een direct 
verband te leggen met de bijdrage die zij kunnen 
en willen leveren aan het instandhouden van 
onze verzorgingsstaat. Dit betekent dat naar
mate de perspectieven van een groep op econo
mische integratie in onze samenleving beter 
zijn, eerder tot toelating kan worden overgegaan. 
Toegepast op immigratie vanwege gezinsvor
ming impliceert deze redenering dat het recht 
om met een buitenlandse partner te huwen 
ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de 
eis dat die partner een goede kans heeft om te in
tegreren in en een bijdrage te leveren aan de 
samenleving waarin hij of zij terechtkomt. Over
komst van een partner uit een ander land is al
leen acceptabel indien verzekerd is dat deze snel 
een zelfstandige positie in onze samenleving zal 
kunnen verwerven. In de meeste gevallen is dit 
overigens ook in het belang van de partner die 
hier reeds aanwezig is. Zeker gezien de aard van 
de band mssen gearrangeerde huwelijkspartners 
en de beperkte duurzaamheid van moderne hu
welijksrelaties moet aan integratie in de samen
leving meer gewicht worden toegekend dan aan 
de private relatie met één andere persoon.

Misschien is het goed op te merken dat een 
streng immigratie- en integratiebeleid ook in 
het belang is van de allochtonen in ons land. De 
negatieve gevolgen van grote aantallen nieuw
komers die er niet in slagen een volwaardige po
sitie in ons land te verwerven, worden het eerst 
gevoeld door de al aanwezige allochtonen: zij 
zijn de eerste slachtoffers van negatieve beeld
vorming en verharding van het maatschappe
lijke klimaat ten aanzien van buitenlanders, be-
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zuinigingen op de verzorgingsstaat en concur
rentie van illegalen op de arbeidsmarkt.

Nu gaat bovenstaande redenering uit van de 
veronderstelling dat het daadwerkelijk mogelijk 
is de immigratie te reguleren. De ervaringen in 
het afgelopen decennium hebben echter geleerd 
dat beperking van legale toelating haast onver
mijdelijk gepaard gaat met een toename van het 
aantal personen dat illegaal in ons land verblijft. 
Dit feit is in het ‘Haagse’ debat lange tijd gene
geerd, om maar niet met het dilemma te worden 
geconfronteerd dat het toekennen van een offi
ciële verblijfsstatus automatisch toegang tot de 
voorzieningen van de verzorgingsstaat betekent. 
Doordat in- en uitsluiting van de verzorgings
staat zijn gelijkgesteld aan de formele in- en uit
sluiting van ons grondgebied, is het gemalckelij- 
ker om het bestaan van illegalen te ontkennen of 
te negeren.

Het nieuwe kabinet valt in ieder geval te prij
zen voor het feit dat zij het probleem niet langer 
ontkent. Of de oplossing die het voor ogen staat, 
namelijk de verwijdering van alle illegalen uit 
ons land, een reële optie is, staat echter te bezien. 
Niet alleen is het een schier onmogelijke opgave 
om de naar ruwe schatting 45 tot 115 duizend 
aanwezige illegalen op te pakken en het land uit 
te zetten, het is ook zeer de vraag of de opbrengst 
ervan opweegt tegen de enorme kosten, zowel 
van de opsporing en uitzetting als van het verlies 
van de bijdrage van illegalen aan de economie.

Het andere uiterste, namelijk een generaal 
pardon voor alle in Nederland aanwezige illega
len, biedt evenmin een oplossing. Het lost op 
korte termijn weliswaar veel problemen op een 
humanitaire wijze op, maar het biedt geen struc- 
mrele oplossing. Integendeel, er zal onvermijde
lijk een aanzuigende werking op nieuwe illega
len van uitgaan, óók als men aankondigt dat het 
een eenmalige operatie is die wordt gevolgd door 
een zeer restrictief toelatingsbeleid. Een derge
lijke uitspraak mist, gezien de ervaringen uit het 
verleden, immers iedere geloofwaardigheid.

Het lijkt verstandiger om eens een andere 
mogelijkheid in overweging te nemen, namelijk 
om aan illegalen een legale stams te geven zon

der hen automatisch toegang te bieden tot alle 
voorzieningen van de verzorgingsstaat waarop 
nu iedere legale ingezetene recht heeft. Er wordt 
dan als het ware een gedifferentieerd burger
schap ingevoerd. Wie zich pas kort in ons land 
bevindt, zou een ‘aspirant-burgerschapsstatus’ 
krijgen die slechts recht geeft op minimale voor
zieningen, bijvoorbeeld alleen strikt noodzake
lijke medische zorg. Na verloop van tijd zou men, 
als men bijvoorbeeld een bepaald aantal jaren le
gaal heeft gewerkt, meer aanspraken verwerven, 
zoals een uitkering in geval van ziekte of werk
loosheid, en nog weer later zou men het volle
dige burgerschap verkrijgen.

Het idee van verschillende niveaus van bur
gerschap is voor sociaal-democraten geen aanlok
kelijke gedachte. Het roept al snel het beeld op 
van eersterangs en tweederangs burgers — en 
daar hebben sociaal-democraten juist altijd tegen 
gestreden. Maar is daarvan in de huidige situatie 
in feite niet ook al sprake? Nu hebben de hier 
aanwezige illegalen feitelijk geen enkel recht en 
zijn zij aangewezen op malafide werkgevers en 
hulp van landgenoten en humanitaire instellin
gen, die zich soms gedwongen voelen tot op de 
rand van de illegaliteit te gaan. Een gedifferenti
eerd burgerschap moet niet worden vergeleken 
met het ideaal van een samenleving zonder ille
galen, maar met de feitelijke simatie waarin we 
nu verkeren. Het is een second best oplossing.

Het biedt ook mogelijkheden om iets ‘relax- 
ter’ met het immigratievraagsmk om te sprin
gen. Door de burgerschapsstams te koppelen aan 
de vraag of men zelfstandig en op legale wijze in 
het eigen levensonderhoud kan voorzien en 
daarmee aan de mate van sociaal-economische 53 
integratie, wordt alleen immigratie aangemoe- 
digd die onze verzorgingsstaat niet in gevaar 
brengt. Wie alleen naar Nederland komt om van 
de voorzieningen van de verzorgingsstaat ge
bruik te maken, zal daarvan immers juist wor
denuitgesloten.

Dit betekent niet dat de immigratie volledig 
vrij moet worden gelaten. Enerzijds zijn het im
mers niet alleen sociaal-economische overwegin
gen die een beperking van het aantal immigran-
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ten wenselijk maken en anderzijds moet er ook 
ruimte blijven om vreemdelingen toe te laten op 
andere gronden dan hun (potentiële) bijdrage 
aan de verzorgingsstaat, zoals politieke vluchte
lingen.

CULTURELE INTEGRATIE?

Kunnen sociaal-democraten volstaan met deze 
sociaal-economische benadering van immigratie 
en integratie? Of is daarnaast ook een sociaal-cul- 
mrele visie op de multiculmrele samenleving 
nodig? Geheel tegen de heersende trend in, 
meen ik dat in hoofdzaak met een sociaal-econo
mische aanpak kan worden volstaan. Ik zal dit 
standpunt verduidelijken met een gedachte- 
experiment. Stel u eens voor, dat de sociaal- 
economische positie van Marokkanen, Turken 
en andere etnische minderheden exact gelijk zou 
zijn aan die van de autochtone bevolking. Dat wil 
zeggen dat er niet langer verschil zou zijn in 
werkloosheidspercentage, uitkeringsafhanke
lijkheid, arbeidsparticipatie, inkomen, carrière
kansen, enzovoorts. Zou de aanwezigheid van 
niet-westerse allochtonen in ons land dan nog 
als een probleem worden ervaren? Het lijkt niet 
waarschijnlijk. Zij zouden zich dan immers in 
vrijwel niets onderscheiden van de hier woon
achtige Belgen, Duitsers, Amerikanen en Japan
ners, die evenmin als een probleem worden be
schouwd.

Stilzwijgend maak ik hierbij wel twee ver
onderstellingen. In de eerste plaats veronderstelt 
een gelijkwaardige sociaal-economische positie 
dat de culmrele verschillen met de autochtone 

54 bevolking niet al te groot zijn. In de tweede
plaats veronderstel ik dat economisch succes op 
zijn beurt weer bij draagt aan vermindering van 
de sociaal-culmrele verschillen met de autoch
tone bevolking. In het algemeen geldt, dat naar
mate de sociaal-economische positie van een 
groep beter is, de criminaliteit in die groep lager 
ligt, de maatschappelijke participatie (zoals op
komst bij verkiezingen) groter is en de steun 
voor de instimties van onze maatschappij ster
ker. Dit geldt in ieder geval binnen de autoch

tone bevolking en men mag aannemen dat het 
bij allochtonen niet anders zal zijn.

De eerste veronderstelling houdt wel in dat 
een zekere mate van culmrele integratie een 
voorwaarde is voor sociaal-economische integra
tie. Culmrele integratie is dan echter vooral een 
middel en niet zozeer een doel op zich.H Zo is be
heersing van het Nederlands over het algemeen 
een belangrijke voorwaarde om zich een positie 
op de arbeidsmarkt te verwerven. Dit geldt even
zeer voor een zekere aanpassing aan in Neder
land vanzelfsprekende gebruiken en omgangs
vormen. Net als de arbeiders in de eerste helft 
van de vorige eeuw de nodige taal en culmur 
moesten worden bijgebracht om deel te hebben 
aan de moderne economie, zo geldt dit nu voor 
de allochtone bevolkingsgroepen. En net als 
destijds zal ook nu het onderwijs hierbij een 
cmciale rol spelen.

Gezien het feit dat veel achterstanden al op 
zeer jonge leeftijd ontstaan, dient echter serieus 
te worden overwogen om al in de eerste levens
jaren een minimale opvoeding in de Nederlandse 
culmur verplicht te stellen. Ouders die niet aan
nemelijk kunnen maken dat zij een dergelijke 
opvoeding kunnen geven, zouden bijvoorbeeld 
verplicht kunnen worden hun kinderen enkele 
dagen per week naar een verantwoorde ‘Neder
landse’ kinderopvang te laten gaan. De beperking 
van het recht op vrije opvoeding door de ouders 
weegt in dit geval niet op tegen het belang van 
het kind om voldoende mogelijkheden te worden 
geboden om zich tot volwaardig burger in onze 
samenleving te ontwikkelen. Voor sociaal-demo
craten dienen in dit geval de rechten van het kind 
als toekomstige staatsburger prioriteit te krijgen 
boven de keuzevrijheid van de ouders.

Volgens velen gaat het in de hedendaagse poli
tiek niet meer om grootse vergezichten en 
samenhangende visies, maar vooral om persoon
lijkheden en een goede neus voor wat er leeft on
der de bevolking. Indien zij het gelijk aan hun 
kant hebben, is er geen plaats meer voor een 
sociaal-democratische partij die die naam eer 
aan doet. De Partij van de Arbeid zou dan het
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beste kunnen worden opgeheven om plaats te 
maken voor een nieuwe gematigd progressieve 
volkspartij die met alle winden meewaait. Het 
geringe succes van n 6 6, dat van de huidige par
tijen nog het meest aan dit profiel voldoet, maakt 
het overigens allerminst zeker dat een dergelijke 
strategie electoraal succesvol zou zijn.

Met dit artikel heb ik duidelijk willen maken 
dat er nog wel degelijk plaats is voor een begin- 
selpartij met een samenhangende sociaal-demo- 
cratische visie. Een partij die inspiratie put uit 
haar rijke verleden en tegelijkertijd openstaat

voor de typische problemen én mogelijkheden 
van de huidige tijd. Een partij die zich niet vast
bijt in overleefde dogma’s maar wel steun vindt 
in de principes en idealen die haar in het verle
den hebben gedreven. Dat biedt geen garantie 
voor electoraal succes. Het betekent niet dat de 
PvdA de volgende keer weer de grootste partij zal 
worden. Maar het biedt wel houvast om de toe
komst weer met vertrouwen tegemoet te zien en 
het politieke initiatief, dat op inhoudelijk terrein 
volledig verloren is gegaan, terug te winnen.
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Marokkaanse Buurtvaders 
blokkeren integratie
Frank van Gemert, antropoloog met kennis van de Rif-regio in Marokko, 

legt uit waarom het veelgeroemde Marokkaanse buurtvader-project in 

Am sterdam-West in de Nederlandse context contraproductieve integratie- 

effecten lijkt te sorteren. Sociale controle en vaderlijk gezag werken in 

Marokko wel, maar zijn verkeerde uitgangspunten in Nederland om de 

Marokkaanse ‘boefjes’ terug in het gareel te krijgen. Van Gemert zet zijn 

kaarten op de opmars van de tweede en derde generatie.

S6

FRAN K VAN G EM ERT

De laatste jaren is veel gesproken over de aanpak 
van criminaliteit van Marokkaanse jongens. In 
elke stad waar problemen spelen is gezocht naar 
een oplossing en ontelbare projecten zagen het 
licht. Toch zijn deze jongens nog steeds overver
tegenwoordigd in de politiestatistieken. Aanpak 
is er genoeg, maar het effect is nog onvoldoende. 
Enige jaren geleden riep toenmalig minister 
Sorgdrager de 'Commissie Marokkaanse Jeugd’ 
in het leven en meer recent stelden minister Van 
Boxtel en staatssecretaris Kalsbeek een ‘Interac- 
tieteam Marokkaanse Jongens’ in. Hieruit blijkt 
dat men toenadering tot de Nederlandse Marok
kanen van belang acht, maar het laat ook zien dat

Over de auteur Frank van Gemert is antropoloog en 
onderzoeker bij Regioplan en schreef als dissertatie: 
‘leder voor zich; Kansen, cultuur en criminaliteit van 
Marokkaansejongens’. Amsterdam: Spinhuis, 1998. 

Noten en literatuur Zie pagina 
Foto Buurtvaders lopen wacht in de wijk om Marok

kaanse jongens te corrigeren.
Jaco Klamer / Hollandse Hoogte

het merendeel van de initiatieven nog steeds 
wordt aangezwengeld door de Nederlandse over
heid. Moet de Marokkaanse gemeenschap zelf 
niet meer gaan doen om de jongens in het gareel 
te krijgen?

De ‘Marokkaanse Buurtvaders’ in het Amster
damse stadsdeel Slotervaart-Overtoomse veld 
vormen een voorbeeld van eigen initiatief. De 
buurtvaders lopen dagelijks door hun wijk en 
spreken jongens op straat aan op hun gedrag.' 
Dit project geldt als een groot succes. De ‘vaders’ 
ontvingen De Hein Roethofprijs en een Europese 
onderscheiding en flink wat delegaties van ste
den uit binnen- en buitenland hebben Amster- 
dam-West bezocht in de hoop er iets op te steken 
dat kan worden toegepast in de eigen wijken. 
Marokkaanse buurtvaders worden dus op het 
schild gehesen. Dat gebeurt in de verwachting 
dat deze aanpak de jongens weer in het gareel 
laat lopen en dat de afstand mssen Nederlandse 
samenleving en Marokkaanse gemeenschap in 
het algemeen erdoor verkleind wordt.

In deze bij drage wordt bezien of de buurt-
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vaders werkelijk het Ei van Columbus zijn en of 
zij de hooggespannen verwachtingen waarma
ken. Om dat te kunnen doen moeten we weten 
hoe de buurtvaders werken en hoe ze zijn ont
staan. Wat volgt is een historische schets, speci
fiek over de Amsterdamse casus en meer alge
meen over de sociaal-culmrele en politieke con
text. Als eerste gaat dit artikel in op het 
fenomeen van sociale controle binnen de Marok
kaanse gemeenschap dat centraal staat in de 
buurtvaders-aanpak. Biedt dit evenveel houvast 
in Nederland als voorheen in Marokko? Vervol
gens komt de moeizame relatie met de Neder
landse overheid aan bod die lange tijd initiatie
ven smoorde.

SOCIALE CONTROLE

Marokkaanse mannen kwamen in de jaren ’6o 
en ’jo  als gastarbeiders naar Nederland en de ge
zinnen werden hier herenigd vanaf middenja

ren '70. Het probleem van de criminaliteit van 
Marokkaanse jongens stak vervolgens in de ja
ren ’8o goed de kop op. Ook aan de Marokkaanse 
gemeenschap ging dat niet ongemerkt voorbij. 
Vaders traden op tegen hun zonen wanneer die 
een scheve schaats reden. Dat gebeurde vaak met 
slaag, zodat jongens het huis ontvluchtten. Zij 
klopten aan bij hulpverleners, die vervolgens 
hun kant kozen omdat ze meenden dat tegen 
dergelijke on-Nederlandse klappen moest wor
den opgetreden (Bovenkerk 1992:102). Het Ma
rokkaanse gezinshoofd probeerde zijn zoons op 
het rechte pad te houden, maar daarbij voelde 
hij als het ware de Nederlandse overheid tegen
over zich. Onder de vaak ongeletterde vaders 
circuleerden verhalen van kinderen die uit de 
ouderlijke macht werden ontzet. Dat veroor
zaakte veel onbegrip. De opvoeders zagen zich 
voor een moeilijke taak geplaatst en konden 
daarbij geen tegenwerking gebruiken. Er ont
stond een gezagsvacuüm (El Madkouri et al

5 7
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2001:374), Boefjes luisterden niet meer naar 
hun vaders en deden dat in een periode waarin 
veel van deze mannen tot overmaat van ramp 
hun baan verloren. Zij kwamen in de w ao  te
recht en zagen tezelfdertijd hun droom van 
terugkeer naar Marokko vervliegen. De vaders 
vielen van hun voetsmk en raakten depressief. 
Sindsdien wijzen zij de beschuldigende vinger 
naar de Nederlandse samenleving (Van Gemert 
1998:76-79). Dat zij dat doen is te begrijpen als 
wordt gekeken naar het leven in Marokko zoals 
deze mannen dat gewend waren. Het vaderlijk 
gezag en sociale controle stonden daarbinnen 
een geheel andere sociaal-culturele context dan 
de Nederlandse.

In het noordelijke Rif-gebergte, waar de mees
te Nederlandse Marokkanen vandaan komen, 
komt het voor dat jongens bij een conflict van 
huis weglopen. Zij verblijven dan echter nog 
steeds binnen de gemeenschap, worden opge
vangen door een familielid en na enige tijd wor
den zij weer thuis gebracht (Van Gelder o' Sijts- 
ma 1988b: 50). Andere gezagsdragers, zoals poli
tie en onderwijzers, worden geacht op één lijn te 
zitten met de vader. In Nederland kan het gebeu
ren dat Marokkaanse vaders aan politieagenten 
en leerkrachten vragen om hard op te treden te
gen hun zonen (Uildriks 1997:104). In Noord- 
Afrika is weglopen een teken van zelfstandigheid 
van een opgroeiendejongen (Eppinki979:69- 
70). Doorweg te lopen vermijdt hij een openlijk 
conflict met zijn vader. Volgens Marokkaanse 
normen is het laatste zeer confronterend (Ster
man 1996:163).OphetN oord-Afrikaanse platte
land streven alle betrokkenen naar een harmo- 

5 8 nieuze oplossing. Een dolende jongen wordt op
gevangen en discreet naar het gezin teruggeleid 
zonder dat de familie-eer wordt beschadigd. Hier 
speelt een waarde een belangrijke rol, die in de 
islamitische wereld satr wordt genoemd. Dit be
tekent zoveel als ‘toedekken’. Als er geen reden 
voor is, moeten slechte zaken niet aan buiten
staanders worden verteld.

Bij de reactie op de criminaliteit van Marok
kaanse jongens in Nederlandse wijken speelt 
roddel een belangrijke rol. De preventieve wer

king ervan wordt echter overschaduwd door de 
schade die kwaadsprekerij veroorzaakt. In deze 
sociale context bevinden Marokkanen zich te
midden van arme en deels gemarginaliseerde 
landgenoten uit verschillende streken in de Rif 
Zij zijn meestal niet eikaars verwanten en hou
den elkaar scherp in de gaten.

In Marokko kunnen vaders een beroep doen 
op andere gezagsdragers en wordt een harmo
nieuze oplossing nagestreefd. Binnen de Marok
kaanse gemeenschap in Nederlandse wijken is 
dit geen vanzelfsprekend mechanisme. De in op
spraak geraakte Marokkaanse jongens merken 
dat de gretigheid waarmee zij bij anderen over 
de tong gaan in ernstige verstoring van gezinsre
laties kan resulteren. Weglopen en verstoting 
krijgen een definitiever karakter dan in de Rif en 
de jongens worden op zichzelf teruggeworpen. 
Ouders maken zich zorgen over het probleem 
van de criminaliteit, maar als hun eigen zonen 
ontsporen missen ze de actieve medewerking 
van verwanten zoals dat in de Rif het geval was. 
De jongens onttrekken zich aan hun toezicht en 
dat lukt ze gemakkelijk in een Nederlandse grote 
stad.

RELATIES MET DE OVERHEID

De criminaliteit van Marokkaanse jongens vroeg 
om een antwoord. Sinds de jaren ’8o is in veel 
Nederlandse steden een schier eindeloze reeks 
aan projecten van start gegaan. In eerste instan
tie waren het Nederlandse hulpverleners die hun 
tanden smkbeten op de lastige jongens. Gaande
weg werden er meer Marokkaanse werkers bij 
betrokken. Dat was aanvankelijk niet mogelijk, 
want Marokkanen met een passende opleiding 
voor dergelijke functies waren er eenvoudig niet 
in Nederland. De pogingen vanuit de Marok
kaanse gemeenschap om zelf de jeugd te corrige
ren vonden in eerste instantie op een weinig ge- 
strucmreerde manier plaats. Dit houdt verband 
met twee kenmerken van de gemeenschap: de 
verdeeldheid en de lage organisatiegraad.

Marokkanen van de eerste generatie kennen 
veel onderlinge tegenstellingen en daarnaast
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hebben de stammen in de Rif een lange geschie
denis van achterstelling en conflicten met de 
centrale machthebbers (De Mas 2001, Obdeijn et 
al. 2000:130-6). De eerste Marokkaanse organi
saties in Nederland waren daarom politiek geën
gageerd en hadden hun oorsprong in de gespan
nen situatie in Marokko. Echter, vanwege de 
lange arm van de Marokkaanse koning was het 
niet zonder risico om zich met politiek in te la
ten, reden waarom de meeste Maroklcanen zich 
er verre van hielden.^ Resultaat was dat er weinig 
organisaties waren en dat de bestaande een spe
cifiek en zeker niet breed draagvlak hadden.
Voor de Nederlandse overheid, die graag met 
Maroklcanen in gesprek wilde komen, was moei
lijk vast te stellen op wie men zich moest richten. 
Marokkaanse individuen bereikten posities, 
waarin ze aanspreekpunt van de lokale overheid 
werden. Een aantal monopoliseerde echter hun 
kennis en maakte de gemeenten van hen afhan
kelijk, maar tegelijkertijd werd niet duidelijk 
wie zij vertegenwoordigden (Bovenkerk 1992: 
114). Een dialoog kwam zelden tot stand en geld 
verdween zonder dat resultaten werden geboekt. 
Als reactie op deze simatie heeft de overheid zelf 
de stichting Samenwerkingsverband van Marok
kaanse enTunesiërs (s m t ) in het leven geroe
pen. Hoewelhet s m t  36 organisaties vertegen
woordigt, beantwoordde dit overlegorgaan niet 
helemaal aan de verwachtingen. Het lukte name
lijk niet om religieuze organisaties, die de Ma
rokkaanse koning veelal goed gezind waren, te 
verenigen met tegenstanders van het regime 
(Van Heelsum 2001; 51).

In Amsterdam wekt de Stedelijke Marok
kaanse Raad (s m r ) de indruk een grote achter
ban te hebben door in discussies te stellen dat 
men het woord voert namens een flink aantal 
verenigingen. In de loop der jarenlijkt de s m r  
niettemin van de achterban verwijderd te zijn 
geraakt en men kan zich afvragen wat de ver
tegenwoordiging nog voorstelt (Top 1999). Door
dat besmurders van de Raad zich ten aanzien van 
politieke thema’s op controversiële wijze uiten 
groeit aan de andere kant ook de afstand tot de 
lokale overheid. Wethouder Van der Aa ver

zuchtte; ‘De SMR staat als een groot scherm om je 
heen. Het is moeilijk om met andere organisa
ties in contact te komen. (..) Formeel is de s m r  
vertegenwoordiger, in de praktijk is dat niet zo’
(coT 1998:2). Mede hierdoor heeft de Marok
kaanse gemeenschap in de hoofdstad een ge
schiedenis met veel subsidieaanvragen en wei
nig concrete successen (Werdmölder 1999).

ACHTER DE SCHERMEN

Er is een probleem met de criminele jongens, 
maar een dialoog mssen Nederlanders en Ma
rokkanen verloopt moeizaam. Relaties zijn af
standelijk, wat op diverse manieren tot uiting 
komt. Het meest bekend is misschien de simatie 
waarin de politieagent, die een jongen op heter
daad betrapt en hem naar zijn vader brengt, 
moet vaststellen dat de man tegen beter weten in 
ontkent dat zijn zoon schuldig is. Wat de Neder
landse agent ziet is namurlijk maar een deel van 
wat er zich afspeelt. Die jongen krijgt er nader
hand, als die agent uit het zicht is, ongenadig van 
langs. Dit verschijnsel kan worden aangeduid 
met het verschil mssen Jront stage en back stage, 
zoals de socioloog Goffman dat introduceerde.

Er zijn verschillende niveaus waarop over 
problemen wordt gesproken en de Marokkaanse 
bij dragen aan het publieke debat kunnen in dat 
licht worden gezien. Enkele uitspraken worden 
voortdurend herhaald en hebben het karakter 
van clichés gekregen. ‘De media blazen alles op’;
'Het zijn geen Marokkanen, het zijn Amsterdam
mers’; ‘Waarom kijken ze niet naar Turken, die 
doen veel ergere dingen’; ‘De meeste jongens 
doen niks, ze gooien alles op één hoop’; ‘Discri- 5 9
minatie’. Zulke argumenten worden gebmikt als 
bezweringsformules, die discussies stroperig 
maken en bij voorbaat weinig vmchtbaar. Een 
enkele keer is een ander geluid te horen. Zo ver
scheen in 1995 in Contrast een kritisch smk over 
Marokkanen en dmgshandel (El Madkouri ee 
Bouddhouft 1995). De afkeurende reacties waren 
legio en daarom is het bij één geval gebleven. Ik
zelf kreeg met de verschillende niveaus te maken 
toen in 1998 mijn dissertatie verscheen en ik
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herhaaldelijk met vooraanstaande Marokkanen 
voor de camera of de microfoon discussieerde 
over de rol die cultuur speelt bij de problematiek 
van de Marokkaanse boetes. Mijn gesprekspart
ners wezen mijn bevindingen in niet mis te ver
stane bewoordingen van de hand, om naderhand 
aan de bar te laten blijken dat ze privé een andere 
mening hadden die helemaal niet zo veel afweek 
van die van mij.

In de manier waarop Marokkanen over de 
problematiek spreken is dus een gelaagdheid te 
herkennen. De buitenwacht of outgroup houdt 
men op afstand, terwijl binnen de ingroup wel 
discussie en activiteit plaatsvindt. Dat dit zo ge
beurt heeft te maken met eer en schande, cul
tuurelementen die onder Marokkanen meer ge
wicht hebben dan bij Nederlanders. Eer gaat uit 
van het collectief, wat betekent dat houding en 
gedrag van eenlingen afstraalt op de groep. Dit 
zadelt de Marokkanen op met een extra pro
bleem: niet alleen moet de criminaliteit het 
hoofd worden geboden, ook de eer van de groep 
mag niet beschadigd worden. Alle onderlinge 
verdeeldheid ten spijt, is men het er over eens 
dat de criminaliteit van de jongens het gezicht 
van de Marokkaanse gemeenschap beschadigt 
en daarom is zo min mogelijk aandacht wense
lijk. Als er al een debat moet zijn, dan liever zon
der deelname van Marokkanen.

NIEUWE KRACHTEN

Lange tijd werd met de Nederlandse buiten
wacht niet of in bedekte termen over de proble
matiek gesproken. Eindjaren '90 komt daarin 

6 o merkbaar verandering. Er komen nieuwe initia
tieven en nieuwe groeperingen betreden het to
neel. Was het voorheen de stem van de oude 
mannen die naar buiten kwam, nu worden an
dere geluiden gehoord. Het gaat niet meer altijd 
over problemen; er is juist ook aandacht voor 
succes (Obdeijne^De M as2001).

Jonge Marokkaanse schrijvers oogsten be
wondering met nieuwe vertelstijlen, die de 
Nederlandse literaire staalkaart verrijken, tans 
(TowardsA New Start) is een netwerk van jonge

Marokkaanse professionals, die niet achterom 
kijken maar elkaar van dienst willen zijn in de 
Nederlandse samenleving. In navolging van Eu- 
rabia, een vereniging aan de Erasmus Univer- 
siteit, ontstaan her en der in het land clubs voor 
Noord-Afrikaanse studenten. Deze jonge indivi
duen hebben een veel minder sterke band met 
Marokko dan de eerste generatie. Zij leven in een 
westers land en manifesteren zich als indivi
duen, die de last van eer niet op hun schouders 
voelen: ‘Moet ik me schuldig voelen omdat een 
jongen in Amsterdam-West iets heeft uitge
haald?’. Binnen de opmars van deze jonge garde 
zijn het in het bijzonder de jonge vrouwen die 
aandacht trekken doordat ze posities innemen 
die tot dan toe niet voor hen leken weggelegd. 
Meer nog dan de jongemannen kiezen zij hun ei
gen weg en betreden zij nieuwe paden. Vooral zij 
doorbreken culmrele barrières en zetten de deur 
voor de buitenwereld op een kier.3

Daarnaast zijn Marokkaanse organisaties 
slagvaardiger geworden. Zij worden daartoe na
drukkelijk door de Nederlandse overheid aange- 
moedigd. Door de minister van Justitie is in 1997 
de Commissie Marokltaanse Jeugd ingesteld om 
advies uit te brengen en ontwikkelingen in gang 
te zetten. Een voorbeeld daarvan is het netwerk 
Marokkanen voor Ontwikkelingen en Verande
ring (m o v e ), dat in verschillende steden ope
reert en een landelijk overleg kent (El Madkouri 
et al. 2001). Voorheen stonden het Marolckaanse 
regime en de verdeeldheid de vorming van orga
nisaties in de weg. De druk vanuit Marokko viel 
goeddeels weg en de verdeeldheid is niet langer 
een barrière, maar vertaalt zich nu naar een veel
kleurig palet van verenigingen en clubs.

Marokkanen verschilden lange tijd van de 
Turkse gemeenschap, die al langer een beperkt 
aantal grote politieke stromingen kent. Er zijn al 
wel geruime tijd individuele Marokkanen die 
participeren in bestaande politieke partijen, 
maar in het najaar 2001 zijn twee partijen opge
richt die nadrukkelijk op een Marokkaans electo
raat mikken: de Arabische Democratische Partij 
(ad p) en Stem van de Marokkaanse democraten 
in Nederland (De Stem). Dat wijst erop datpoli-
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tieke participatie een nieuwe fase ingaat. De tijd 
is voorbij dat slechts enkelen over de noodzake
lijke bagage beschikken om als gesprekspartner 
van de Nederlandse overheid te kunnen funge
ren,

De veranderingen die zichtbaar zijn in het 
succes van de jonge garde en bij de nieuwe vor
men van participatie lijken de eerste generatie 
buiten spel te hebben gezet. De uitglijers van 
imams daargelaten, is het in de media inmiddels 
hoofdzakelijk de nieuwe lichting Marokkanen 
die het gezicht bepaalt.

EN DE BUURTVADERS?

Na de ‘rellen’ van iggSrondhet August Allebé- 
plein in Amsterdam-West ontstond van diverse 
kanten de wil om een verandering ten goede te 
bewerkstelligen. De lokale overheid, de politie, 
jongerenwerkers en Marokkaanse buurtbewo
ners waren geprikkeld door het feit dat er maan
denlang bijna uitsluitend berichten met een ne
gatieve strelcking over Amsterdam-West werden 
geschreven. In het bijzonder het feit dat met zo
veel nadruk werd gewezen naar Marokkanen 
stootte tegen de borst. De veiligheid op het plein 
werd aangepakt, er kwamen camera’s voor toe
zicht. Het ‘Amazone team’ van de politie haalde 
de ergste boetes van de straat en de buurtregis
seurs maakten werk van hun taak om juist de 
Marokkanen te betrekken bij hun woonomge
ving. Dit resulteerde onder andere in april i g g g 
in de oprichting van de buurtvaders. Dit initia
tief werd met opvallende gretigheid in de armen 
gesloten. Gezien de voortdurend slechte pers is 
dat te begrijpen. Het was een verademing dat er 
eindelijk ook goed nieuws over Marokkanen te 
melden was. Er werden schijnwerpers op de 
buurtvaders gezet. Dat gebeurde met enig oppor- 
mnisme, zoals dat ook het geval was met enkele 
andere activiteiten. Zo maakten jongeren uit de 
buurt als onderdeel van het project ‘En nu iets 
positiefs’ een reis naar Marokko, waar ze voor 
een school allerlei reparaties uitvoerden. Dit pro
ject is uitgebreid in de media belicht; er werden 
televisieprogramma’s aan gewijd.

Van een andere orde, maar misschien nog 
kenmerkender, was de berichtgeving rond een 
festiviteit in juli ’gg op het Mercatorplein, even
eens in Amsterdam-West. Toen daar het optre
den van een groep rappers uit de hand liep en de 
politie in het nauw kwam hebben enkele Marok
kaanse jongens de agenten ontzet. Dat was al
thans wat een politiewoordvoerder op de lokale 
televisie vertelde. Deze versie was echter re mooi 
om waar te zijn en werd herroepen. Eén Marok
kaanse jongen schoot een agent te hulp, maar 
raakte vervolgens bij een vechtpartij betrokken 
en werd gearresteerd (Trouw 7-7-iggg).

De buurtvaders in Amsterdam-West zijn niet 
de eersten die zich bekommeren om de ont
spoorde jongeren. Al geruime tijd spreken Ma
rokkaanse mannen jongens aan op straat. In een 
poging ze op het rechte pad te krijgen proberen 
vrome mannen onder hen de jongens naar de 
moskee te loodsen (Van der Valk O' Blaaubeen 
1995:134; Werdmölder ig86: iig). De jongens la
ten hen uitspreken, maar vervolgens zorgen ze 
ervoor nooit meer hun pad te kruisen.

In een buitenwijk in Amsterdam-Noord is, 
rond een ruimte die beheerd wordt door Marok
kaanse vaders, iets vergelijkbaars te zien. Naast 
een pingpongtafel, computerspelletjes en een ta- 
felvoetbalspel, zitten de mannen te praten en 
thee te drinken. Op een steenworp afstand halen 
jongens allerlei rottigheid uit en bedreigen ze 
buurtbewoners en winkeliers, maar in de ruimte 
laten zij zich niet zien. ‘Je mag er niet roken en 
ik heb geen trek in die lange preken’, antwoord
de een jongen op de vraag waarom hij er niet 
naar binnenging. Initiatieven van Marokkaanse 
senioren zijn er dus al langer; ze zijn alleen niet 
erg succesvol.

Wat de buurtvaders in Amsterdam-West be
treft zijn een paar specifieke punten relevant. 
Deze buurtvaders richten zich vooral op wat 
oudere jongens (17-20 jaar), die ‘rustig worden’ 
en hun leven een positieve draai willen geven 
(vgl. Van Gemert: 172-4). Werken met jongens 
van een jaar of 14 is lastiger. Die hebben namelijk 
nog niet de leeftijd waarop zij vinden dat ze ‘se
rieus’ moeten zijn (Ibid.: 168-g). Jongere jongens
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uit Amsterdam-West geven ook zelf aan dat zij 
minder gevoelig zijn voor de buurtvader-aanpak 
(De Jong en De Haan 2000:389-390).

CRIME-STOPPER?

Kunnen de buurtvaders de hooggespannen ver
wachtingen waarmaken? Kunnen zij ervoor zor
gen dat de Marokkaanse jongens weer op het 
rechte spoor komen? Ik acht dat niet waarschijn
lijk.

Na aankomst in Nederland bleek de sociale 
controle binnen Marokkaanse buurtgemeen
schappen slecht te functioneren of vanwege rod
del zelfs contraproductief te zijn. Toch zeggen 
buurtvaders dat hun aanpak gebaseerd is op de 
sociale controle zoals zij die kenden in Marokko 
(De Jong en De Haan 2000:388). Kennelijk zijn 
zij in staat geweest binnen de buurtgemeen
schap in Amsterdam-West andere processen op 
gang te krijgen dan wat zich in andere wijken af
speelt. Het Amsterdamse project van de buurtva
ders heeft karakteristieken die misschien geko
pieerd kunnen worden, de vraag is echter of ze 
doorslaggevend zijn. Na 1998 bood de wijk in 
West een voedingsbodem die zeer specifiek was 
en om actie smeekte. Het antwoord kwam uit 
verschillende geledingen en mijn inschatting is 
dat er uiteindelijk te veel credits naar de buurtva
ders zijn gegaan.

Gelet op ontwikkelingen binnen de Marok
kaanse gemeenschap, is het vreemd dat juist dit 
senioren-initiatief aanslaat. De latere generatie 
laat zich de laatste tijd immers vaker horen. Dat 
buurtvaders niet vooruitstrevend zijn, maar eer- 

62 der teruggrijpen op voorbije tijden, maakt het
nog merkwaardiger dat dit initiatief opbloeide. 
Zij focussen op het gezag van de vaders. Nu het 
probleem van de boeljes, ondanks de inspannin
gen van Nederlandse kant, niet is opgelost heb
ben de vaders het gevoel dat zij weer aan zet zijn. 
‘Nederlanders weten het niet meer en dan ko
men ze weer bij ons. Het verloren gezag van va
ders moeten we herstellen'. Zij doen dat op een 
moment in de geschiedenis dat de traditionele 
vader-rol juist sterk is uitgehold en het gezins

hoofd aan macht heeft ingeboet. Dat de verwij
zing naar deze rol niet slechts symboliek is werd 
mij duidelijk toen ik het pakket van eisen van 
een nieuw op te richten buurtvader-project on
der ogen kreeg. Deze buurrvaders-in-spe wilden 
namelijk een eigen lokatie, onkostenvergoeding, 
kleding en coaching. Maar sprekender nog was 
de voorgestelde regel dat alleen personen van 55 
jaar en ouder mogen deelnemen.

Het inzetten op senioriteit en de traditionele 
hiërarchische verhoudingen gaat voorbij aan het 
feit dat het gros van de Marokkaanse jongens dat 
ontspoort een problematische relatie heeft met 
hun vaders. Opvoeding speelt daar een belang
rijke rol bij en het is niet overtrokken te stellen 
dat de vader-zoonrelatie onderdeel is van het 
probleem. Terecht luidt de retorische vraag die 
een jongen op straat formuleerde: ‘Luistert een 
jongen die niet naar zijn vader luistert wel naar 
een buurtvader?’. Het teruggrijpen op oude ver
houdingen maakt de buurtvaders tot een ana
chronisme. Het gezag dat Maroldtaanse vaders in 
Nederland zijn kwijtgeraakt krijgen zij niet 
meer terug. Marokkaanse gezinnen zullen zich 
moeten aanpassen aan de Nederlandse omge
ving en daarbij hoort een andere stijl van opvoe
den. Aanpassen moeten zij zich niet omdat de 
Nederlandse overheid hen dat oplegt, maar om
dat anders hun kinderen slechter zijn toegerust 
voor een rol in deze samenleving dan hun niet- 
Marokkaanse leeftijdgenoten.

TOENADERING?

Kunnen buurtvaders ertoe bijdragen dat de af
stand mssen Marokkaanse gemeenschap en 
Nederlandse samenleving wordt verkleind? Ook 
hier acht ik winst beperkt.

Sinds jaar en dag wordt door oudere Marok
kanen geklaagd dat hen niets wordt gevraagd 
(Bouhalhoul en Van der Zwaard 1996). Daar kan 
tegen ingebracht worden dat deze eerste genera
tie ook slecht te bereiken was. Mede vanwege 
analfabetisme gaat aan hen voorbij wat in Neder
land gebeurt. Zij hebben zich teruggetrokken in 
huiskamer en moskee. Tegelijkertijd gaat het le-
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ven in de achterstandswijken door. Marok
kaanse jongens uit hanggroepen botsen met hun 
omgeving en door hun criminele activiteiten ko
men ze steeds in aanraking met politie en justi
tie. In het publieke debat speelt de eerste genera
tie nog slechts een kleine rol, maar op wijkni
veau ligt dat anders. Bijeenkomsten in 
buurtcentra, waar de problematiek als die van de 
boetes besproken wordt, geven een stereotiep 
beeld te zien, waaraan in de loop der j aren nog 
niet veel is veranderd. Regels rond schaamte 
(hisma) bepalen de omgangsvormen en staan een 
open discussie in de weg. Jongeren en vrouwen 
zijn afwezig of zwijgen en mannen op leeftijd 
houden monologen over wat hen is overkomen. 
De beschuldigende vinger gaat in de richting van 
de Nederlandse samenleving en bij onenigheid 
slaat men elkaar met korancitaten om de oren. In 
het buurthuis en in de moskee waait de wind 
nog uit dezelfde hoek.

Nederlandse politici, die hun lessen intercul- 
mrele communicatie hebben geleerd, treden Ma
rokkanen tegemoet. Zij gaan tegenwoordig op is

lamitische feestdagen naar de moskee en bena
deren als eerste de imams wanneer zij een nete
lige kwestie willen aankaarten. Gedragscodes en 
bezweringsformules doen aan beide kanten 
dienst om plooien glad te strijken in deze front 
stage ontmoetingen. Dit archaïsche rollenspel is 
eindig en zal plaats maken voor een open dialoog 
waarin argumenten het zwaarst wegen. Het kan 
niet anders of de jonge garde die de reguliere 
Nederlandse routes bewandelt, levert de toe
komstige gesprekspartners. Het zou goed zijn 
wanneer deze laatsten niet alleen in de media, 
maar ook in de wijken hun stem laten horen.

Buurtvaders worden op het schild gehesen.
Als zij die erkenning zien als nieuwe kans voor 
een traditionele leefwijze wordt de tijd terugge
draaid. Boeijes laten zich door die aanpak uitein
delijk niet corrigeren. Bovendien zal een blij
vende prominente positie van de eerste genera
tie de dialoog tussen Nederlandse samenleving 
en Marokkaanse gemeenschap doen blijven ste
ken in beschuldigingen en beleefdheden.

Noten

Voor een beschrijving, zie De 
Jong (2000) en De Haan (2000). 
In 1974 werd de Nederlandse 
tak opgericht van de vereniging 
Amkales des Travailleurs er Com- 
mergants Marocains d L'etranger, 
kortweg Amicales. Opsporen en

intimideren van Marokkanen 
die zich dreigden los te maken 
van het thuisland moesten ertoe 
leiden dat de aanzienlijke geld
stroom naar Maroklco niet in 
gevaar kwam (Engberts 1997: 
28,48 enzie.v.).

3. Voorbeelden hiervan zijn de 
autobiografische documenten

van Karima Ouchan (Reysoo &- 
Ouchan 1999) enFatima Jebli 
Ouazzani (de film 'In het huis 
van mijn vader’ uit 19 97), 
waarin de posities van jonge 
vrouwen en die van hun vaders 
ter discussie worden gesteld.
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Naaraanleidingvan de Europese Conventie presenteert de PvdA

De Europa-dag
9 september 2002

De PvdA organiseert 9 september a.s. (van 16.00 uur tot 21.30 uur) in Den Haag 
een Europadag. In 2004 is een Intergouvernementele Conferentie gepland die 
beslissingen zal nemen over de institutionele veranderingen die noodzakelijk 
zijn ten gevolge van de Uitbreiding van de Unie. Tevens staat de rol van de na
tionale parlementen en de vereenvoudiging van de verdragen op de agenda 
van de ICC 2004. De Europese Conventie is bedoeld om burgers te betrekken 
bij de discussie over de toekomst van Europa. Realiteit is echter dat het politiek 
deficit slechts bevestigd wordt, wederom dreigt de Conventie een elite-dialoog 
te blijven. De PvdA is dit jaar gestart met een aantal discussiebijeenkomsten 
over De Toekomst van Europa. Dit traject wordt afgesloten op de Europadag op 
9 september.

De Nederlandse vertegenwoordiger bij de Conventie, Hans van Mierlo is 
uitgenodigd, evenals de vertegenwoordiger van het Nederlandse parlement, 
Frans Timmermans, de Minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije, 
Laszló Kovacs, de Europarlementariërs, alle Nederlandse politieke partijen, 
academici, leden en geïnteresseerden.

Programma
16.00 tori7.3o uur 
Nieuwspoort, Den H aag 

Discussie over de Uitbreiding van de Euro
pese Unie met Laszló Kovacs, Minister van 
Buitenlandse Zaken van Hongarije, Jan 
Marinus Wiersma (eu), Joke Swiebel (ep).

18.30-21.isuur
Tw eede Kam ergebouw , Den H aag  

K euze u it drie ron d eta felg esp rekken :
1. De rol van de eu in de wereld met Hans van 

Mierlo (Minister van Staat),
2. Democratisering van de EU metAnnevan 

Lancker (Europarlementariër)
3. Het sociale model van Europa en arbeids

migratie met Anton Hemerijck (wrr).

Als rode draad in de verschillende debatten 
zal een tien punten-discussiestuk van de 
PvdA fungeren. Dit smk wordt om 20.30 uur 
door Ruud Koole en Max van den Berg ge
presenteerd aan Hans van Mierlo en Laszló 
Kovacs.

U kunt informatie opvragen en zich aanmelden via een e-mail aan Inge Kliphuis (ikliphuis@pvda.nl ] 
of door te bellen met 020-5512146.
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Waarom Nederland 
instabiel is
Nationale identiteit in Nederland. Internationalisering en nationale identiteit
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, RMO Advies nr. g, Den Haag, Sdu iggg

TON ZW AAN

Wie de afgelopen tijd de Nederlandse politiek 
gevolgd heeft, kan niet ontgaan zijn hoe wissel
vallig het politieke klimaat momenteel is en hoe 
snel de politieke sentimenten en voorkeuren 
van grote groepen mensen kunnen veranderen. 
In het vroege najaar van vorig jaar leek nog een 
beeld van stabiliteit en tevredenheid te over
heersen. Nederland was een ‘tevreden natie met 
enige zorgen’. Zo luidde althans de kop van een 
artikel in n r  c Handebblad van 7 september, 
waarin verslag gedaan werd van het zojuist ver
schenen rapport ‘De sociale staat van Neder
land’, afkomstig van het Sociaal en Culmreel 
Planbureau. Het artikel opende met een verheu
gende mededeling; ‘De kiezers zijn in grote 
meerderheid tevreden, gelukkig en gezond.
Maar ze maken zich wel in toenemende mate 
zorgen, met name over de kwaliteit van de zorg, 
de veiligheid en het onderwijs. En het gaat niet 
met iedereen even goed: de leefsituatie van men
sen met de laagste inkomens (..) is er de afge
lopen tien jaar niet op vooruit gegaan’. In de rest 
van het artikel werd één en ander onderbouwd 
met statistische gegevens uit het rapport: de

Over de auteur Ton Zwaan is un'wersitair docent 
aan de afdeling Antropologie en Sociologie van de 
Uniuersiteit van Amsterdam.

Noten Zie pagina 70

meeste groepen in de samenleving hebben het 
in de loop van de j aren ’g o beter gekregen wat 
betreft gezondheid, woonsituatie, vrijetijd, va
kantie, bezit van duurzame goederen en ‘sociale 
participatie’. Bijna 80% van de ondervraagden 
bleek bovendien ‘tevreden over de regering’ en 
65% vond dat ‘de overheid goed functioneerde’. 
Hier en daar waren er ook paradoxale gegevens: 
zo’n 70% voelt zich naar eigen zeggen veilig in 
Nederland, maar 85% ziet criminaliteit als één 
van de voornaamste problemen en verlangt 
krachtiger overheidsoptreden. Nogmaals 85% 
zegt zich ‘zeer gezond’ te voelen, maar een even 
groot percentage ziet de zorg als een groot pro
bleem dat de overheid stevig moet aanpakken. 
En de helft van de mensen vindt dat de overheid 
meer moet investeren in het onderwijs. Maar in 
het scp-rapport als geheel overheerste toch het 
voor dergelijke rapporten gebruikelijke beeld 
van zakelijke zonnigheid: in grote trekken ging 
alles goed.

Kort daarvoor was uit andere bron een scepti
scher en realistischer geluid te horen geweest 
over de staat van Nederland. In een zeer lezens
waardige en bedachtzame beschouwing met als 
titel De kwetsbare samenleving, geschreven op 
initiatief van toenmalig minister Peper, had de 
Amsterdamse socioloog Geert de Vries een beeld 
gegeven van een samenleving die weliswaar als
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zeer welvarend, relatief goed geordend en tame
lijk vredig kan worden beschouwd maar die in 
drie opzichten fundamenteel en blijvend kwets
baar is. Door ecologisch-technologische gevaren 
die haar bedreigen, door onbegrepen geweldda
digheden van sommigen jegens anderen, en 
door ‘innerlijke onzekerheden’ van degenen die 
haar vormen.^ De gevolgen van de aanslagen van 
11 september in de Verenigde Staten onder
streepten het gelijk van De Vries: opeens bleek 
de grote kwetsbaarheid van een hoogontwik
kelde samenleving voor gericht terroristisch ge
weld van een kleine groep, een schokgolf van 
schrik en verontwaardiging trok in enkele da
gen over de wereld, op vele plaatsen, ook in 
Nederland, kwamen politieke en maatschappe
lijke verhoudingen op scherp te staan, en de 
'innerlijke onzekerheden’ toonden zich onder 
meer in vele grote woorden, hier en daar wat 
overtrokken en paniekerige reacties, stijgend 
wantrouwen mssen diverse bevolkingsgroepen 
en forse averij aan de algemene tolerantie 
binnen de samenleving. In het late najaar raakte 
het beeld van stabiliteit en tevredenheid snel 
overschaduwd door spanningen, onvrede en on
zekerheid.

Populistische exploitatie
Naar het zich nu laat aanzien hebben sommigen 
van dat plotseling ontstane klimaat van ver
hoogde onzekerheid politiek aardig geprofi
teerd. Al langer doende met het aanwakkeren 
van gevoelens van angst en bedreiging, aller
hande onvrede en vaag ressentiment door popu- 

6 6 listisch-nationalistisch geschrijf en geroep in de
media hebben zij met pseudo-ferme taal, wel erg 
simplistische partij-programma's en — niette 
vergeten — de nagenoeg volledige medewer
king van de vaderlandse rv-journalistiek, kans 
gezien zich in korte tijd een grote aanhang on
derbet electoraat te verwerven. Namurlijk moet 
nog blijken hoe groot de aanhang op de lange 
duur zal zijn. En ook laat zich nu al voorspellen 
dat zelfs bij groot electoraal succes de hele popu
listische onderneming door gebrek aan compe

tentie bij het leiderschap en gebrek aan cohesie 
onder de achterban geen lang leven beschoren 
zal zijn. Maar intussen kan wel heel wat schade 
worden aangericht, en dat is niet goed voor de 
democratie.

De aanslagen en hun gevolgen hebben ook 
nog eens heel duidelijk gemaakt hoever de mon
dialisering inmiddels is voortgeschreden: grote 
en nog steeds groeiende groepen mensen heb
ben over lange afstanden, in verschillende 
werelddelen en over staatsgrenzen heen, steeds 
meer met elkaar te maken gekregen. Wat op de 
ene plaats wordt gedacht en gedaan, kan elders 
verstrekkende gevolgen hebben. Ver weg in Cen
traal Azië gaan politiek-religieuze radicalen, ver
strikt in waandenkbeelden van eigen makelij, de 
VS als hun voornaamste vijand beschouwen en 
weten die met terroristisch geweld zwaar te tref
fen. Nog geen drie maanden later hebben zij het 
tegenovergestelde bereikt van wat zij beoogden: 
het regime dat hen protectie bood is omverge- 
worpen, hun organisatie is zwaar aangetast, en 
velen van hen hebben de onderschatting van 
hun tegenstander inmiddels met de dood moe
ten bekopen. En in Nederland echoot dit alles 
luid na: gevoelens en discussies over de natio
nale identiteit en de collectieve identiteit van di
verse minderheden zijn onmiskenbaar verbon
den geraakt met de wisselvallige conjunctuur 
van wereldpolitieke gebeurtenissen.

Verlies aan eigenheide
Juist over die problematiek heeft de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling in het najaar 
van 1999 een advies uitgebracht aan de regering 
getiteld Nationale identiteit in Nederland. Internati
onalisering en nationale identiteit. Het rapport telt 
zo’n 160 bladzijden: een kleine 30 pagina’s be
vatten het eigenlijke advies, daarnaast zijn vijf 
bijlagen opgenomen waaronder een omvangrijk 
‘basisdocument’ waarin enkele centrale begrip
pen worden behandeld en een globaal overzicht 
wordt gegeven van discussies over de Neder
landse nationale identiteit vanaf het einde van 
de negentiende eeuw.^ In de oorspronkelijke ad-
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viesaanvraag van het kabinet werd na het signa
leren van het proces van mondialisering de 
vraag opgeworpen ‘of er een spanningsveld zal 
ontstaan tussen identificatievraagstukken ener
zijds en interculturele betrekkingen anderzijds’. 
Aan de Raad werd gevraagd dit spanningsveld 
verder te verkennen, de vraag te beantwoorden 
of actieve overheidsbemoeienis wenselijk zou 
zijn, en, zo ja, welke mogelijkheden daarvoor 
werden gezien.

Voor het op te stellen advies heeft de Raad 
deze zeer mime vraagstelling aanzienlijk inge
perkt. Onder ‘internationalisering’ worden in 
het advies vooral twee ontwikkelingen verstaan: 
het proces van Europese ‘eenwording’ en ‘het 
ontstaan van een multi-etnische samenleving in 
Nederland’. Van beide wordt verondersteld dat 
zij gevoelens van nationale identiteit beïnvloe
den en zouden kunnen bijdragen aan ‘een ver
lies aan eigenheid onder de inwoners van 
Nederland’. Hoewel om praktische redenen be
grijpelijk, is het toch jammer dat de Raad voor 
deze inperkingen gekozen heeft. Globalisering 
omvat veel meer dan de Europese integratie al
leen en dat meeromvattende perspectief komt 
nu in het advies niet meer aan de orde. En door 
zich vrijwel uitsluitend te richten op de groei 
van een multi-etnische samenleving in Neder
land blijft ook buiten beeld dat alle andere 
samenlevingen in Europa met een soortgelijke 
ontwikkeling te maken hebben. Juist een verge
lijkend perspectief, waarin overeenkomsten en 
verschillen in dit opzicht met enkele andere 
Europese samenlevingen uiteengezet hadden 
kunnen worden, had bijvoorbeeld meer licht 
kunnen werpen op de vraag welke facetten van 
de problematiek als algemeen Europees dan wel 
als specifiek voor Nederland kunnen worden be
schouwd. Maar ook zo’n vergelijkend perspec
tief wordt in het advies nauwelijks gebmikt.

De Raad beschouwt ‘nationale identiteit’ als 
een 'moeilijk grijpbaar en complex begrip’ dat 
evenwel niet ‘negatief beoordeeld moet worden’. 
Het kan bijdragen aan ‘gevoelens van erbij te ho
ren en aan actief burgerschap’ maar mag ‘niet 
leiden tot extreem nationalisme' en mag ook

niet ‘het exclusieve bezit zijn van de autochtone 
ingezetenen van Nederland’. Nationale iden
titeit is dan volgens de Raad ‘het besef deel uit te 
maken van een volk (...), een gemeenschap met 
specifieke kenmerken’, maar die kenmerken zelf 
zouden ‘van ondergeschikt belang zijn’, ‘mede 
omdat zij in de loop der tijd veranderen: natio
nale identiteit is een dynamisch begrip'. Erg hel
der is dit allemaal niet: theoretische overwegin
gen, empirische constateringen, en normatieve 
standpunten worden door elkaar gehaald en ook 
elders in het advies lijkt de Raad vaak mede door 
een gebrek aan durf en een overmaat aan poli
tieke omzichtigheid zijn toevlucht te nemen tot 
plechtig geformuleerde wollige taal die regelma
tig resulteert in nietszeggendheid. Maar hoe dat 
ook zij, wat zijn de voornaamste bevindingen en 
aanbevelingen van het advies?

Anti-Euwpese sentimenten?
Op basis van vele gegevens constateert de Raad 
allereerst dat gevoelens van nationale identiteit 
in Nederland niet erg sterk zijn. De nationale 
identiteit is doorgaans een tamelijk onproblema
tisch gegeven geweest: het is al heel erg lang voor 
bijna iedereen op vanzelfsprekende wijze duide
lijk wat Nederland is, waar het ligt, en wie Neder
landers zijn. Juist dat feitelijke, vrij beschermde 
en weinig omstreden bestaan gedurende vele 
eeuwen heeft gezorgd voor een fundamentele ge
moedsrust over de natie. Een uitgesproken ideo
logisch nationalisme is hier tamelijk zeldzaam 
gebleven. Dat zou mede kunnen verklaren waar
om de toenemende integratie van Nederland in 
de Europese Unie tot nu toe tamelijk geruisloos is 67 
verlopen. Niet alleen de betrekkelijke onzicht
baarheid van ‘Europa' en de al zo lang bestaande 
politieke consensus over het belang van ‘het ver
breden en verdiepen van de Europese samenwer
king’ spelen hier een rol, maar wellicht ook het 
wijdverbreide besef dat niettegenstaande alle 
voortgaande Europese integratie Nederland toch 
wel zal blijven bestaan. Bijna opgelucht meldt het 
advies dat een nationale (Nederlandse) identiteit 
en een eventuele Europese identiteit heel wel
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naast elkaar kunnen bestaan en dat zij elkaar zelfs 
zouden versterken. De Raad ziet hier weinig re
den voor bezorgdheid en acht de problematiek 
vooralsnog ‘van weinig invloed’.

Toch zijn hier wel een paar kanttekeningen te 
maken. Het kan verwacht worden dat met het 
verdere verlies aan bestuurlijke autonomie van 
Nederland als direct gevolg van toenemende 
macht van ‘Europa’ de weerstand tegen verdere 
integratie zal groeien. Daarbij zal ook het veelbe
sproken ‘democratisch tekort’ van de eu vaker en 
scherper zichtbaar worden. Ook de aanstaande 
toetreding van een groot aantal landen met rela
tief zwakke economieën, zwakke democratische 
tradities, soms extreme vormen van nationa
lisme, en vrij veel corruptie zal de solidariteit 
binnen ‘Europa’ danig op de proef gaan stellen. 
Onder die condities zou bijvoorbeeld een besluit 
om het Nederlands, en een serie andere kleine 
talen, te schrappen als Eu-taal wel eens aanzien
lijke repercussies kunnen hebben.3 De nu al zeer 
geringe politieke betrokkenheid bij de eu van de 
meeste burgers zou dan wel eens kunnen om
slaan in actieve afkeer. In het licht van deze 
zeker niet denkbeeldige ontwikkelingen in de 
nabije toekomst zouden politieke partijen en re
gering in Nederland hoognodig harder moeten 
nadenken over kwesties als het gewenste 
‘eindstation’ van de Europese integratie, de daad
werkelijke bestrijding van het ‘democratisch te
kort’, en vergroting van de legitimiteit van het 
Europese bestuur. En ze zouden hun visies ver
volgens veel duidelijker dienen uit te dragen in 
het openbare debat.

De Islam
Waar de Raad zich voorlopig weinig bezorgd 
toont over mogelijke spanningen mssen natio
nale identiteit en Europese identiteit in Neder
land, daar verwacht hij wel meer ‘activering’ van 
de nationale identiteit door het ontstaan van een 
multi-etnische samenleving in Nederland. Ge
wezen wordt op onderzoek waaruit blijkt dat er 
verband bestaat mssen discriminatoire opvat
tingen over etnische minderheden en sterke ge

voelens van nationale identiteit. Volgens de 
Raad gaat het ‘om een verschijnsel dat latent aan
wezig is, ook in de Nederlandse samenleving’. 
Anno 2002, na de wereldpolitieke ontwikkelin
gen van het afgelopen najaar, kan daaraan toege
voegd worden dat dat latente verschijnsel in
middels zeker manifester is geworden. Veel 
Nederlanders zijn ernstig geschokt door het ge
geven dat politiek-religieuze radicalen die zich 
beroepen op de islam in staat zijn gebleken 
duizenden onschuldige mensen — onder wie 
overigens ook zo’n 400 islamieten — zonder 
een spoor van mededogen om te brengen. Lauwe 
en dubbelzinnige reacties van de zijde van som
mige islamitische organisaties in Nederland 
hebben daar ook niet veel goed aan gedaan.

Aan de andere kant zijn veel islamieten en 
andere recente nieuwkomers in Nederland, 
staatsburgers en immigranten, geschrokken van 
het plotseling veranderende politieke klimaat, 
van enkele aanslagen op islamitische scholen en 
moskeeën, een paar geweldsincidenten op 
straat, en van hier en daar voorkomende blijken 
van toegenomen negatieve discriminatie. Echt 
ernstig is het gelukkig allemaal tot op heden niet 
geworden en de verhoudingen mssen autoch
tonen en allochtonen in Nederland zijn nog 
steeds minder problematisch dan in menig 
ander Europees land, maar voor velen lijkt het 
wederzijds vertrouwen in elkaar er niet op voor
uitgegaan, is onzekerheid toegenomen en voor 
sommigen is misschien zelfs een gevoel van be- 
dreigdheid ontstaan. En daar is met enkele losse 
kreten (‘grenzen dicht’, ‘de islam is een achter
lijke culmur’) handig op ingespeeld door de 
populisten die thans electoraal succes boeken.
In plaats van daar uit electorale overwegingen 
dubbelzinnig op te reageren vergt dat van demo
cratische politieke partijen waakzaamheid, een 
heldere visie en het lef om op te komen voor de 
centrale waarden van democratie en rechtsstaat.

Hetzelfde geldt voor organisaties van min
derheden in Nederland: door zich duidelijkuit 
te spreken voor democratie en rechtsstatelijke 
beginselen en overmigend afstand te nemen van 
politiek geweld uit welke hoek ook, kan het pu-
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blieke vertrouwen versterkt worden en kunnen 
zij autochtone populisten wind uit de zeilen ne
men. Bovendien zouden zij meer werk kunnen 
maken van het bestrijden en verhelpen van 
allerlei vormen van politiek, religieus en cultu
reel obscurantisme in eigen kring. Het stemt 
treurig dat synagogen in Nederland momenteel 
extra politie-bewaking behoeven en politieke 
manifestaties van minderheidsgroepen, waarbij 
rabiaat nationalisme op de voorgrond treedt, 
dragen ook niet bij aan vergroting van publiek 
vertrouwen.

Uiteraard was dit alles nog niet aan de orde 
toen de Raad zijn advies opstelde. Hoewel de 
Raad het verwarde concept van ‘de multiculm- 
rele samenleving’ op goede gronden afwijst, acht 
men een toekomst ‘waarin plaats is voor de ver
schillende etnische identiteiten, naast een 
autochtone Nederlandse identiteit, waarschijn
lijk en noodzakelijk’. Het proces van differentia
tie van identiteiten langs etnische lijnen wordt 
opgevat als een goeddeels spontaan proces 
waarop de overheid nauwelijks invloed kan uit
oefenen. Wél wordt gemeend dat dit proces het 
verdient ‘gefaciliteerd’ te worden: de overheid 
zou het tot haar taak dienen te rekenen ‘de voor
waarden te scheppen om de ontwildceling van 
verschillende etnische identiteiten te begunsti
gen’ (naast een algemene Nederlandse iden
titeit). Elders in het advies wordt daarover opge
merkt: ‘vrij baan voor de eigen organisatorische 
verbanden op het terrein van onderwijs (islami
tische scholen), cultuur en media’.

Geconstrueerde gemeenschappen 
We zijn dan al bij de aanbevelingen van het ad
vies beland. Algemeen acht de Raad het van 
belang dat er politieke aandacht blijft voor de 
problematiek van (nationale) identiteit en inter
nationalisering. Daar is nu geen specifieke 
instantie voor en naar het inzicht van de Raad 
hoeft die er ook niet te komen, wel wordt voor
gesteld de staatssecretaris voor Cultuur of de mi
nister voor het Grote Steden- en Integratiebeleid 
te belasten met blijvende aandacht voor dit ter

rein. Meer in het bijzonder meent de Raad dat er 
‘nu nauwelijks Nederlandse instituties te vin
den zijn, waarvan beargumenteerd kan worden 
dat zij beschermd moeten worden’, met als uit
zondering de Nederlandse taal. Voorts is men 
van mening ‘dat kennis omtrent en betroklcen- 
heid bij Europa’ bevorderd zouden kunnen wor
den, dat ‘bewaking van de Nederlandse culturele 
erfenis en de promotie hiervan in het buiten
land’ aandacht verdienen, en zou nader bezien 
moeten worden ‘in hoeverre het besef van natio
nale identiteit bevorderd kan worden in het (ge- 
schiedenis)onderwijs en het vormingswerk’. Ten 
slotte voegt de Raad hier bescheiden aan toe dat 
hij met dit advies het accent wil leggen op ‘atten- 
dering’ en vooral een ‘voorzet’ wil geven voor 
verdere discussie.

Welnu, wat te denken van deze aanbevelin
gen uit het advies? Het lijkt een goed uitgangs
punt om te beseffen dat Nederland in de loop 
van de laatste tientallen j aren inderdaad een 
‘multi-etnische samenleving’ is geworden. Tal 
van groepen uit verre landen zijn hier om een 
veelheid van redenen naartoe gehaald of naartoe 
gekomen en de Nederlandse samenleving is 
mede daardoor veranderd: de samenstelling van 
de bevolking heeft zich enigszins gewijzigd, veel 
Nederlanders zijn zich daardoor wat anders 
gaan voelen en gedragen, en dat geldt ook voor 
de meeste nieuwkomers van elders. Dit proces 
zal zeker doorgaan en het lijkt in het belang van 
alle betrokkenen, zowel de gevestigden als de 
nieuwkomers, dat zij dat niet alleen beseffen 
maar ook fundamenteel aanvaarden. Het proces 
is niet omkeerbaar, het Nederland van dejaren 
vijftig bestaat niet meer en kan ook niet meer 
teruggehaald worden, hoe graag sommige 
autochtonen dat ook zouden willen, en ook de 
allochtone nieuwkomers kunnen niet meer hun 
oude leven uit het land van herkomst hier onver
anderd voortzetten, al dromen ook in die krin
gen sommigen daarvan. Eén van de gevolgen is 
dat ‘identiteiten’ zich verder differentiëren en 
diversificeren, ook langs etnische lijnen. Althans 
voor diegenen die dat willen of daar belang aan 
hechten. De Nederlandse samenleving en
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rechtsorde biedt aan allen de mogelijkheid zich 
om welke reden dan ook te verenigen, zolang de 
wet gerespecteerd wordt. Wie zich op etnische 
grondslag wil organiseren, staat het vrij dat te 
doen. Het valt echter nauwelijks in te zien 
waarom de overheid, naast de normale subsidie
mogelijkheden, hier een speciale taak zou heb
ben en ‘voorwaarden scheppend’ te werk zou 
moeten gaan. Wie bij voorkeur omgaat met ge
lijkgezinden ofgelijkgekleurden ofgelijktaligen 
moet dat vooral doen, maar degenen die dat niet 
willen moeten vooral ook de vrijheid houden dat 
te laten en iets anders en nieuws te onderne
men. De overheid dient geen ‘etnische identitei
ten’ te bevorderen of in stand te houden of 
kunstmatig geconstmeerde ‘gemeenschappen’ 
in het leven te roepen, maar dient er bovenal 
naar te streven dat allen, ongeacht etnische her
komst, goede kansen krijgen zich te ontwikke
len en een redelijk leven te leiden. Ook wat be
treft onderwijs, culmur en media is iedereen 
veel meer gebaarbij openheid en goede kwaliteit 
die de komende generaties kansen biedt op een 
volwaardig bestaan, dan bij een benauwde hok
jesgeest waarbij kinderen per sé aangeleerd 
moeten krijgen wat hun ouders voor waar hou
den. Christelijk, joods, islamitisch onderwijs — 
waarom eigenlijk? Waarom niet gewoon goed 
onderwijs?

Instituties onder druk
Ronduit wonderlijk is het dat de Raad meent dat 
er behoudens de Nederlandse taal nauwelijks 
Nederlandse instimties zouden zijn die bescher
ming behoeven. Het laat zich toch wel betogen 
dat de parlementaire democratie, de rechtsstaat.

de burgerlijke vrijheden, een aantal verworven
heden van de verzorgingsstaat en de hier gang
bare politieke cultuur enkele instituties zijn die 
zo geen bescherming dan toch zeker wel voort
durende aandacht en verdediging verdienen. Al 
die instimties staan min of meer permanent on
der allerlei vormen van dmk, zowel van binnen
uit als van buitenaf, en zeker ook door processen 
van globalisering, terwijl de handhaving ervan 
nog steeds de beste waarborg is voor het conti
nueren van een open en pluralistische samenle
ving. Het lijkt ook voor de toekomst van het 
grootste belang die instimties in stand te hou
den en te versterken, mede om het hoofd te kun
nen blijven bieden aan de wisselvallige conjunc- 
mur van globalisering en (nationale) identiteit.

En tenslotte is het bij alle zwaarwichtige vra
gen over ‘identiteit’, zoals ‘waar komen wij van
daan, wie zijn wij, en waar gaan wij naartoe?’, 
ook goed zo nu en dan te denken aan het licht
voetige antwoord dat de Franse komiek Coluche 
ooit op die vragen gaf: ‘ik kom van de straat, ik 
ben mezelf, en ik ga nu naar huis’.

Naschrift:
Deze tekst is eind april geschreven. Zowel de moord
aanslag op de lijsttrekkervan de LPF op 6 mei, de 
daaropvolgende binnenlands politieke ontwikkelin
gen, als de in menig opzicht bizarre uitslag van de ver
kiezingen op 15 mei bevestigen twee argumenten uit 
het bovenstaande betoog: de huidige wisselvalligheid 
van het politieke sentimentonder relatief grote groe
pen en de snelle destabilisering die daarvan soms het 
gevolg kan zijn, alsmede de noodzaak de centrale po
litieke instituties van de democratie en de rechtsstaat 
beter te beschermen tegen die wisselvalligheid.

Noten

NRC Handelsblad, 7 september 
2001, p. 3; Geert de Vries, ‘De 
kwetsbare samenleving’, Amster
dams Sociologisch Tijdschrift, Jrg. 
28, nr. 2 {mei 2001), pp. 141-184. 
In hetzelfde j aar verscheen in de 
serie ‘Nederlandse Culmur in

Europese Context' een zeer uit
voerig en gedegen overzicht van 
in Nederland in de 20^ eeuw ge
voerde discussies over de ‘eigen’ 
nationale identiteit: Rob van 
Ginkel, Op zoek naar eigenheid. 
Denkbeelden en discussies over cul
mur en identiteit in Nederland, 
Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999.

Zie voor een lucide discussie 
over het verleden en de toe
komst van de talen in de Euro
pese Unie hoofdsmk 8 van 
Abram de Swaan, Woorden van 
de wereld. Het mondiale talenstel
sel. Amsterdam: Uitgeverij Bert 
Bakker, 2002.
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C O L U M N

Gezocht: partijleider
Wouter Bos heeft zich beschikbaar gesteld voor 
het partijleiderschap. Als het aan partijvoorzitter 
Koole ligt komen er meer kandidaten en krijgen 
we een heuse verkiezing door de leden van de 
PvdA, voorafgegaan door een echte campagne.
We leven in een televisie-democratie en dat heeft 
consequenties. Factoren als media-uitstraling, 
charme, een vlotte babbel en gevoel voor humor 
zullen automatisch een rol spelen in een heden
daagse leiderschapscampagne.

Niettemin zou ik toch willen pleiten voor een 
campagne op inhoud en programma. Plaats ons 
alsjeblieft niet voor een keuze russen drie kandi
daten die alledrie vinden dat ‘er weer moet wor
den geluisterd naar de mensen', die alledrie het 
‘contact met de kiezer willen herstellen’, door de 
‘sociaal-democratie opnieuw uit te vinden’ en die 
alledrie een 'open, rechtvaardige, eerlijke en tole
rante, sterke maar ook sociale samenleving’ na
streven, met een ‘streng maar rechtvaardig en 
humanitair asielbeleid’, waarin ook ‘voldoende 
aandacht is voor niet-materiële waarden als het 
milieu’, een ‘veelkleurig Nederland’ waarin ‘niet 
getornd wordt aan rechtsstatelijke verworvenhe
den’ en waarin ‘verder wordt gekeken dan ons ei
gen landje’. Met dergelijke sociaal-democrati- 
sche gemeenplaatsen schieten we niets op.

Welke kandidaat snapt dat we de verkiezingen 
niet alleen verloren hebben door het gebrek aan 
charisma van Ad Melkert en door de arrogante 
houding van sommige PvdA bestuurders? Welke 
kandidaat begrijpt dat een groot gebrek aan hel
dere standpunten ons ook parten heeft gespeeld? 
Welke kandidaat durft het aan posities te verde
digen waar we het ook óneens mee kunnen zijn?

Welke kandidaat durft zich uit te spreken te
gen de privatisering van publieke voorzieningen 
en tegen zogenaamde ‘win-win constructies’ in 
het onderwij s en in de gezondheidszorg? Ik doel

hier op het verschijnsel dat vermogende ouders 
eigen bijdragen leveren aan de school van hun 
kind en dat rijke patiënten hun eigen behande
ling betalen in een privé kliniek, waarbij dan 
wordt aangenomen dat de overheid zich vervol
gens kan concentreren op onderwijs en zorg 
voor minvermogenden. Dergelijke constructies 
zorgen ervoor dat rijk en arm niet langer pu
blieke voorzieningen delen en leiden daardoor 
tot sociale ongelijkheid.

Welke kandidaat durft te pleiten voor lasten
verhoging in plaats van die win-win construc
ties; dat is immers het normale middel om de 
kwaliteit van de publieke sector te waarborgen? 
Welke kandidaat durft te pleiten voor een recht 
op kinderopvang en voor algemeen toeganke
lijke, met belastinggeld betaalde crèches?

Welke kandidaat durft zich uit te spreken 
voor een spreidingsbeleid als voorgestaan door 
de s p ? Zwarte leerlingen gratis vervoeren naar 
witte scholen, alles doen om gesegregeerde 
woonwijken tegen te gaan en een discussie voe
ren over de segregerende effecten van het bijzon
der onderwijs, waarbij een grondwetswijziging 
op termijn niet uitgesloten is? Welke kandidaat 
sluit zich aan bij het pleidooi van ex-minister 
Van Boxtel van D66, om het bijzonder onderwijs 
af te schaffen?

Of, want dat kan ook namurlijk: welke kandi
daat spreekt zich uit voor een sociaal-liberaal 
programma, met verdere privatisering, met tal 
van vernuftige win-win constructies, met ver
dere lastenverlichting en een laissez-faire beleid 
inzake kinderopvang en segregatie? Doe ons niet 
aan dat wij moeten kiezen op twinkelende ogen, 
charmante accenten en vlotte conversatie alleen.

MA RC O  TRAPPENBURG
Redacteur S&D
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Dambreuk in Duitsland?
Een mooi moment in de Duitse verkiezingscam
pagne was het TV-duel tussen Stoiberen Schröder 
op de publieke zenders. Stoiber, de Beier met een 
steil-Pruissische uitstraling, plaatste harde (en te
rechte) aanvallen op de falende werkgelegenheids- 
politiekvan Schröder en opzijn verzaken van de 
Duits-Amerikaanse vriendschapsbanden. Daarbij 
ging het er niet om dat Schrödertegen een oorlog 
met Irak zou zijn -  Stoiber was daarzelftam elijk on
helder over; rechtse Duitsers kunnen geen havikken 
z ijn - ,  maar dat de Bondskanselier daarover niet met 
het Witte Huis gebeld, ge-sms-t ofge-emailed had, 
dat werd hem kwalijk genomen. Adenauer, Brandt, 
Schmidten Kohl,zo beet Stoiberzijn opponent toe, 
zouden allang in de telefoon zijn geklommen.

Schröder, de Hannoveriaan met zuidelijke ge
moedelijkheid, legde in het hele debat knap een ac- 
teursrol van de overspelige charmeur op de planken. 
‘Okay, ik geef toe dat ik fouten heb gemaakt en ik 
snap datje teleurgesteld bent, maar geef me nog 
een kans’.

Wat voor een Nederlander in het post-Fortuyn 
tijdperk vooral opvallend aan het debat was, is dat 
men zich in Duitsland nog de luxe kan veroorloven 
om over klassieke sociaal-economische vraagstuk
ken als werkloosheid of de flexibilisering van de ar
beidsmarkt te praten (Je zou bijna gaan terugver
langen naar een situatie van massawerkloosheid).

4 Criminaliteit, de illusie van de multiculturele samen
leving, immigratie, de tekortkomingen van het ge
vestigde politiek-bestuurlijke bestel; aan al deze 
dingen werd geen woord vuil gemaakt.

Waar ligt dat aan? Is het een kwestie van een 
faseverschil tussen Duitsland en Nederland? Loopt 
Duitsland, vrij naar Heine, tien jaar achter? Waart de 
Duitse politiek-journalistieke klasse nog in vrolijke 
naïviteit rond waar het om dergelijke vraagstukken 
gaat? O f vormt Duitsland een Sonderfali in Europa, en 
gaat het populisme echt aan zijn deur voorbij?

Het waren precies deze en soortgelijke vragen 
die onlangs aan de orde kwamen bij een bijzonder 
Duits-Nederlands treffen in Hamburg. Onderde 
titel ‘Die rechts-populistische Wende in Europa. 
Neues hollandisches Modell und deutscherSonder- 
weg?’ organiseerden het Duitse weekblad DieZeit, 
het Duitsland Instituut van de Universiteitvan 
Amsterdam en de eigen Wiardi Beekman Stichting 
een seminarvoor politici, journalisten en weten
schappers.

Het leverde een boeiende confrontatie op, waar
van erveei te weinig plaatsvinden in het zich ver
enigende Europa. Meervan dit type bijeenkomsten 
van grensoverschrijdend politiek debat en je zou 
plotsklaps van je Euroscepsis zijn genezen. DieZeit, 
helaas in het Duits, is misschien wel het beste kran
tentijdschrift van Europa, en vormt in zichzelf al het 
soort Europese debatruimte dat in ‘het Europees la- 
byrinth van Brussel’ zo node gemist wordt.

De Nederlandse delegatie, met het puikje van de 
multiculturalisme-denkers aan boord zoals Hendrik 
jan Schoo, Paul Schefferen Arie van derZwan, gaf 
aan de Duitsers niets meeren minder dan een For- 
tuyn-cursus. Hoe de Fortuyn-revolte te beoordelen, 
wat is er in dat tolerante Nederland precies aan de 
hand? De Duitsers, de politieke redactie van DieZeit 
aangevuld met allerhande wetenschappers, zaten 
op het puntje van de stoel en voegden, toch wat 
theoretischer van aard, interessante concepten en 
ideeën aan de Nederlandse discussie toe.

Erontstond een fors onderling Duits debat over 
de vraag of Fortuyn-achtige verschijnselen zich ook 
in Duitsland zouden kunnen voordoen. De ene poli
ticoloog betoogde met omhaal van woorden dat 
zoiets in Duitsland zo goed als uitgesloten is. Je hebt 
de 5 % -  horde van het Duitse kiesstelsel, de lood
zware stigmatiserende drukvan hetVerleden, je 
hebt het federalisme waarbij Londes-verkiezingen als 
politiek drukventiel optreden, er is de conformisti
sche Duitse Obri^keits-cultuuren zo nog wat.

Anderen zagen daarentegen in de gebeurtenis
sen in de kleine omringende landen groot brand-
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alarm voor Duitsland. Het is een kwestie van tijd en 
gelegenheid of ook in Duitsland treedt ereen ‘dam
breuk’ op.

Daardoorheen liep een ander debat. Is dat popu
lisme eigenlijk wel rechts en gevaarlijk? Moet het 
niet veel eerderworden omhelsd als een belangrijke 
correctie op een vermolmd, uitgehold en feitelijk 
weinig democratisch politiek systeem?

Inmiddels —  als u dit leest —  kennen we de uit
slag van de Duitse verkiezingen. Wie ook regerings
macht in Duitsland krijgt, deze zal een grote verant
woordelijkheid op zijn schouders dragen. Want een 
populistische opstand der burgers in kleine landen 
mag dan zorgwekkend of verfrissend zijn, een popu
listische opstand van burgers in een land als Duits
land betekend niets minder dan een nachtmerrie. 
Vaarwel de Europese gemoedsrust over Duitsland, 
vaarwel het Europese eenwordingsproject.

R E N É  C U P E R U S
WBS-medeiverker en eindredacteur s & d

Het gelijk van de prins
Kroonprins Willem Alexander kreeg een wrang ge
voel bij het aanschouwen van de ‘koehandel’ op de 
VN-top in Johannesburg over Duurzaamheid. De 
kroonprins verwoordde een mening die meer werd 
gehoord. ‘Een top van vage beloften en herhalin
gen’, aldus de n r c . Jan Pronk, aanwezig als spe
ciaal gezant voor de vn , had het over ‘een zesje’ 
toen hij sprak over de behaalde resultaten. De 
NGO’s spraken overeen gemiste kans.

Het is makkelijk om met de kritiek van de maat
schappelijke organisaties mee te gaan, en te zeggen 
dat de top helemaal niets heeft opgeleverd. Maar 
het feit dat er zoveel over verschenen is in de pers 
magal winst worden genoemd. Ruim 60.000 men
sen uit alle delen van de wereld zorgden ervoor dat 
de relatie tussen milieu en armoede zichtbaar wordt 
gemaakt. Bovendien dwong de top regeringsleiders 
uit het westen hierover uitspraken te doen. Dat is de 
winst van Johannesburg. Maar niet meer dan dat; er 
is veel met bereikt.

De politieke leiders weten heus wei wat er moet

gebeuren voor een duurzame wereld. Het is de poli
tieke wil die ontbreekt om hier ook echt werk van te 
maken. Het ontbreken van de politieke wil werd 
pijnlijkzichtbaaropde VN-Top. De maatregelen die 
nodigzijn om ontwikkelingslanden zichtte geven op 
een duurzame toekomst moeten vooral in het 
westen genomen worden. Bijvoorbeeld het afbreken 
van de handelsbelemmeringen zodat ontwikke
lingslanden in staat gesteld worden om hun eigen 
economie op te bouwen.

De enige harde doelstellingdie in Johannesburg 
werd bereikt is op het gebied van sanitaire voorzie
ningen. In het jaar 2015 moet het aantal mensen 
zonder sanitaire voorzieningen zijn gehalveerd.
Nu is dat aantal 2,4 miljard mensen, dat moet dus 
terug n aa n ,2  miljard. Verderzijn vooral goede be
doelingen uitgesproken, zoals ‘de snelle achteruit
gang van de biodiversiteit moet tegen 2010 signifi
cant zijn teruggedrongen’ en ‘de toegang tot elektri
citeit moet worden verbeterd’.

Het 70 pagina’s tellende slotdocument kent ook 
geen concrete plannen om een einde te maken aan 
de landbouwsubsidies in het rijke westen. En geen 
afspraken om een einde te maken aan de torenhoge 
schuldenlast waarveel ontwikkelingslanden onder 
gebukt gaan. De ontwikkelingslanden hebben naaf
loop in een verklaring de VN-top een ‘discussie tus
sen doven’ genoemd. Wil een VN-top in de toekomst 
nog serieuste nemen zijn, dan moet er wat gedaan 
worden aan het ambitieniveau en aan de slagkracht 
van de VN. Dit kan door afspraken bindend te laten 
zijn en door een strategische blik die de belangen 
van ontwikkelingslanden serieus neemt.

Op de top waren het vooral de ‘Partnerships’ tus
sen bedrijven, regeringen en NGO’s die opvielen. Er 
zijn ruim 300 van deze samenwerkingsprojecten af- 5 
gesloten. Deze partnerschappen, nieuw binnen VN- 
verband, laten zien dat bij ontwikkeling sprake is 
van een samenspel van vele actoren. Maar als deze 
worden uitgelegd als verdergaande invloed van het 
bedrijfsleven in ontwikkelingslanden, is wat over
blijft van de top toch vooral een wrang gevoel. Mag 
ik me voor deze keer aansluiten bij onze kroonprins?

SJO E R A  D IK K E R S
Directeur uan de Euert Vermeer Stichting
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Hoe serieus nemen 
we kennis?

Tegen het decor van een nieuwe 
bezuinigingsronde in het onderwijs, zoals 

aangekondigd door het kabinet-Balkenende, 
schetst Frans Leijnse zijn onderwijsagenda voor 

de komende tien jaar.
Wil Nederland een leidende rol spelen in de 

Europese kenniseconomie, dan dienen er 
belangrijke seinen in het onderwijsbeleid te 

worden omgezet. Er moeten meer en beter hoog 
opgeleiden komen, de kennisinfrastructuur 

moet dienstbaarderaan samenlevingen 
economie worden gemaakt en regeldrift moet 

plaats maken voor menselijk maatwerk.
Marijke Linthorst, Wim Meijnen,
Pieter Hilhorst, Marleen Barth en 

Frans de Vijlder leveren achtereenvolgens 
commentaar op de Agenda van Leijnse.
Een veelkleurige visie op het Nederlands 

onderwijs is het resultaat.
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Hoe serieus nemen we kennis! (i)

De onderwij sagenda voor 
de komende tien j aar
F R A N S  L E I J N S E

De onderwijskundige Roel Bosker wees enige 
tijd geleden in NRC-Handelshlad op een merk
waardige paradox in het Nederlandse onderwij s- 
beleid. Enerzijds, zegt Bosker, weten wij dat in 
internationale vergelijking de onderwijspresta
tie van ons land redelijk gunstig afsteekt en an- 
derzij ds is de kritiek op het ‘falen’ van ons onder
wijssysteem vrijwel algemeen. Enerzijds blijken 
onze lagere- en middelbare scholieren het op 
cruciale reken- en taalvaardigheden beter te 
doen dan hun buitenlandse leeftijdgenoten, en 
zijn onze hbo- en wo-studenten in het algemeen 
internationaal gemakkelijk uitwisselbaar met de 
bachelor- en masterstudenten van gerenom
meerde buitenlandse universiteiten. Met de in
voering dit smdiejaar van het bachelor-master- 
stelsel in het hoger onderwijs in Nederland 
wordt de relatieve kwaliteit in internationaal 
verband nog eens benadrukt. Anderzijds dreigen 
steeds meer ouders privé-onderwijs te kopen 
omdat de basisscholen onder de maat zouden 
zijn, vallen de kranten over elkaar heen met ne
gatieve kwaliteitsoordelen, is het voortgezet 
onderwij s in crisis en wordt het hoger onderwij s 
nooit meer zoals het vroeger ooit geweest schijnt 
te zijn.

Men kan deze paradox eenvoudig verklaren 
door te constateren dat onderwijs in onze 
samenleving een hoog gewaardeerd publiek

Over de auteur Frans Leijnse is voorzitter van de h b o - 
raad, Vereniging uan Hogescholen, en houder uan de 
Dreesleerstoel aan de Uniuersiteit uan Am sterdam .

goed is. Dergelijke begerenswaardige goederen 
zijn altijd in tweeërlei opzicht voorwerp van 
zorg: er wordt veel in geïnvesteerd om de kwa
liteit hoog te houden én diezelfde kwaliteit 
wordt voortdurend kritisch onderzocht. ‘Wij 
m oeten  goed zijn, maar zijn wij wel goed ge
noeg?’, om het kort te zeggen. De vaststelling dat 
het Nederlandse onderwijs het internationaal 
goed doet is tegen die achtergrond niet vol
doende. De vraag is of we het goed blijven doen, 
of het mogelijk nog beter kan, en welke tekortko
mingen die permanente verbetering mogelijk 
belemmeren. Omdat wij het onderwijs zo lief
hebben dient het voortdurend gekastijd te wor
den.

Europa wil in het jaar 2010 de leidende econo
mie in de wereld zijn op basis van kennisinten
siteit en sociale samenhang, aldus de top van Lis
sabon in het voorjaar van 2000. Nederland wil in 
dit Europa een voorhoedepositie innemen. Dat 
gaat nier vanzelf, en het gaat zeker niet zonder 
een flinke kwaliteitsimpuls in onderwijs en ken
niscirculatie. Er moeten meer, beter en hoger op
geleiden komen én de publieke kennisinfra
structuur moet dienstbaarder worden aan 
samenleving en economie. Dat is de agenda voor 
de komende tien jaren. Onderwijs, ontwerp, ont
wikkeling en onderzoek spelen in die agenda 
een centrale rol. De kwaliteit van deze voorzie
ningen moet dus tot onderwerp van voortdu
rende zorg worden gemaakt.

In de veelheid van kritiek op het Nederlandse 
onderwij s treft vooral de reactionaire ondertoon.
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Vaak wordt verwezen naar voorbije situaties die 
vagelijk geassocieerd worden met superieure 
kwaliteit, welke nu door ‘massificatie’ of anders
zins verloren is gegaan. Zo krijgt men weleens de 
indruk dat veertig jaar geleden, toen de univer- 
siteiten nog niet de helft van de huidige smden- 
ten hadden en er van hogescholen nog helemaal 
geen sprake was, alle afgestudeerden begaafde 
geleerden waren die de wetenschap verder hiel
pen. Nu daarentegen leveren hbo en wo jaarlijks 
vijfmaal zoveel gediplomeerden af, maar daar
van is slechts een zeer klein deel wetenschappe
lijk gekwalificeerd. In werkelijkheid werden er 
ook in de jaren vijftig en zestig vooral redelijk 
functionerende ambtenaren opgeleid, die met 
hun drs-titel ruim gehonoreerd waren. Echte ge
leerden waren ook toen al schaars, daaraan is 
buitengewoon weinig veranderd. Hoe reactio
nair het maatschappelijk debat in ons land lang
zamerhand is geworden wordt ook geïllustreerd 
door andere nostalgische beelden die de onder- 
wijskritiek beheersen. De ‘oude hts', daar werden 
nogeens technici opgeleid en wat dacht u van 
onze hbs-tij d, toen werd er nog echt geleerd. Die 
grote regionale opleidingscentra (roc-en) en zijn 
namurlijk niks vergeleken bij de oude mts, waar 
je nog een eerlijk vak werd bijgebracht. En wat 
denkt u van de grote hogescholen?, dat is één en 
al vervlakking en massaliteit. Maar de kleine 
pabo kan natuurlijk ook niet tippen aan de oude 
kweekschool, indertijd de ‘poor mens univer- 
sity’. En zo babbelt de ene columnist de andere 
na, vaag surrogaat voor een serieus maatschap
pelijk debat. Het onderwijs is momenteel in alle 
lagen voorwerp van een zeer ingrijpende maat
schappelijke verandering. Kwaliteitsmaatstaven 
kunnen daarin niet worden ontleend aan een 
voorbije tijd, zij moeten verwijzen naar de toe
komst.

VERLIES VA N  HET K E N N IS M O N O P O L IE

Die toekomst wordt volledig bepaald door de op
komst van kennissamenleving en kennisecono
mie. Bas Kee, hoogleraar filosofie van weten
schap en techniek aan de VU, wees er enige tijd

geleden in een inleiding op dat kennis steeds 
minder een voorraadgrootheid en steeds meer 
een stroomgrootheid wordt. Kennis is niet meer 
iets datje kunt verwerven en opslaan om het ver
volgens in stukjes elders te verspreiden of toe te 
passen. Kennis vormt zich daarentegen in pro
cessen, waarin verspreiding en toepassing tege
lijkertijd plaatsvinden, en waarin de kennis on
middellijk ook weer van gedaante verandert. In 
deze opvatting komt het oude volgtijdelijke line
aire proces van kennisverwerving, — versprei
ding en -toepassing, en de bijbehorende instim- 
tionele taakverdeling op de helling te staan. Het 
is niet langer zo dat kennis alleen wordt gegene
reerd in daartoe speciaal aangewezen instituten 
als onderzoekslaboratoria of universitaire onder
zoeksscholen, om vervolgens ergens anders in 
onderwijsinstellingen en bedrijven te worden 
verspreid en toegepast. Kennis vormt zich even
zeer tijdens onderwijs- en leerprocessen en in de 
praktijk van de toepassing, en deze kennis kan 
teruggekoppeld worden naar de processen van 
fundamenteel onderzoek en ontwikkeling. Ken
niscirculatie in processen die zowel generatie en 
toepassing omvatten wordt steeds belangrijken 

Dit kennismodel sluit aan bij een ervaring die 
momenteel in het onderwijs op veel plaatsen 
wordt gevoeld, dat is die van democratisering 
van de toegang tot kennis. Leerlingen verschij
nen op de basisschool met meer vaardigheden in 
het omgaan met computers dan hun onderwij
zers. Naarmate zij zich vaker thuis en op school 
op het internet bewegen wordt hun voorsprong 
groter en rijst de vraag of zij hun kennis nog 
overwegend van de onderwijzer betrekken of 
van elders. Werknemers melden zich bij hoge
scholen, niet alleen met een eertijds behaald 
mbo-diploma, maar ook met in jarenlange wer
kervaring verworven competenties die congru
ent zijn met althans een deel van de kennis en 
vaardigheden die een hbo-opleiding tracht aan te 
brengen. Smdenten hebben steeds vaker een 
baan naast de smdie en leren daar dingen die in 
het formele curriculum van universiteit of hoge
school in de eindtermen van stages of theorie- 
vakken zijn opgenomen. Door de snelle techno-
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logische vernieuwing van productieprocessen is 
de leerintensiteit van veel werkplekken aanzien
lijk toegenomen; men leert gewoon veel meer in 
het werk dan vroeger. Met de toepassing van 
webtechnologie in het dagelijks leven is kennis 
veel gemakkelijker toegankelijk geworden en 
kunnen langs informele weg competenties ver
worven worden die vroeger alleen in het formele 
onderwijs werden aangebracht. Het onderwijs
systeem is daarmee zijn oude monopolie op ken
nisoverdracht aan het verliezen; dat is geen punt 
van kritiek, maar vaststelling van een feit.

Als formeel onderwijs slechts één vorm van 
leren is naast andere gelijk- en volgtijdelijke leer
processen elders, moet dat leiden tot een andere 
maatschappelijke positionering van het onder
wijssysteem. Allereerst verandert de functie van 
het onderwij s. Stond in het verleden de over
dracht van kennis en vaardigheden centraal, nu 
komen ook andere functies sterker in beeld. Zo 
krijgen de onderwijsinstimten meer een taak in 
het organiseren, bundelen en op elkaar afstem
men van leerprocessen die de leerling elders en 
binnen de eigen muren doorloopt. Daarnaast 
wordt meer preciese toetsing van competenties 
die elders en binnen de school zijn verworven 
belangrijker, alsook de vastlegging van behaalde 
niveaus en de signalering van tekortkomingen. 
Voorts komt er steeds meer accent te liggen op 
individuele begeleiding van de leerling bij keu
zes die hij ten aanzien van het leren binnen en 
buiten de school moet maken. Het onderwijs 
gaat dus onder druk van de samenleving steeds 
meer zijn vertrekpunt kiezen in de individuele 
leerling, wat hij meebrengt, elders opdoet en uit- 

1 o eindelijk wil en kan bereiken. Het aanbod van
kennisoverdracht, vaardighedentraining en 
competentieverwerving is een functie van het
geen de leerling nodig heeft, en dat kan van indi
vidu tot individu aanzienlijk variëren.

Het onderwijs laat daarmee geleidelijk het 
oude aanboddenken achter zich. Het is niet 
meer: wij bepalen de vakken en het rooster, de 
leerkracht draait zijn lessen af en de leerlingen 
moeten maar zien dat zij er voldoende uit oppik
ken. Onderwijs wordt een interactief proces.

waarin het aanbod flexibeler reageert op een 
vraag die steeds gedifferentieerder wordt. Het is 
in dit verband opvallend dat sectoren die van 
oudsher een heterogene groep smdenten ken
nen, zoals mbo en hbo, de afgelopen jaren veel 
meer aan flexibilisering en vernieuwing van het 
onderwijsaanbod hebben gedaan dan bijvoor
beeld de universiteiten, die nog altijd baden in 
de ouderwetse weelde van een relatief homo
gene populatie. Het onderwijs wordt uitgedaagd 
meer 'mee te ademen’ met andere maatschappe
lijke sectoren en tot een afstemming van leerpro
cessen te komen. Marktoriëntatie is hiervoor 
een misleidende term, omdat het tegelijk privati
sering en commercialisering suggereert. Maar 
onmiskenbaar is dat het onderwijs heroïsche po
gingen doet beter en  flexibeler op de steeds ver
anderende vraag van leerlingen te reageren. 
Vraagoriëntatie en vraagsmring zijn aan de orde 
van de dag, instrumenten als assessment en de 
erkenning van elders verworven competenties 
behoren al tot de pasmunt van het moderne 
Nederlandse onderwijs. We zouden moeten 
koesteren wat in veel instellingen en scholen al 
gepresteerd is op het vlak van vermaatschappe
lijking en flexibilisering.

C O N S U M E N T IS M E  EN COM MERCIALISERING

Het verlies van het monopolie op kennisover
dracht raakt het onderwijssysteem in de kern. 
Een ingrijpende heroriëntatie is aan de gang, 
waarvan het effect niet kan worden gemeten met 
verwijzing naar vroegere kwaliteitsmaatstaven. 
Bovendien wordt het veranderingsproces beïn
vloed door flankerende trends in de samenleving 
die de positie van het onderwij s verder onder 
druk zetten. Zie ik het goed dan is daarin vooral 
de voortgaande commercialisering van het dage
lijks leven van grote invloed. Ik doel hier niet op 
zulke opwindende zaken als de vraag of Kennis
net wel of niet links met reclame-sites mag be
vatten, dan wel of een universiteit af en toe iets 
voor het bedrijfsleven mag betekenen. Dit is 
slechts de periferie van het verschijnsel commer
cialisering. Essentiëler is enerzijds dat scholie-
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ren en studenten op steeds jongere leeftijd in de 
rol van consument worden geplaatst, voorwerp 
van intensieve marketing van bedrijven die een 
afzetmarkt voor hun producten zien. En ander- 
zijds dat scholen en onderwijsinstellingen ge
confronteerd worden met het feit dat onderwijs 
steeds meer (ook) een marktgoed wordt, dat ver
handelbaar is en met winst kan worden ver
kocht.

De huidige generatie tieners leidt geen zorge
loos bestaan. Zij zijn een doelgroep met groot en 
groeiend financieel potentieel, die als consu
ment van uiteenlopende diensten en producten 
dient te worden bewerkt. Die bewerking begint 
al op jonge leeftijd nu de voedings-, kleding- en 
speelgoedhandel heeft ontdekt dat ouders zich 
door de wensen van hun kinderen laten leiden. 
Zij zet zich voort tijdens de basis- en middelbare 
schoolperiode, wanneer kinderen geleidelijk ook 
meer zelf te besteden krijgen. Er is geen catego
rie waarvan de koopkracht de laatste decennia zo 
gestegen is als de 12-18 jarigen. Deze ontwikke
ling van intensief consumentisme heeft een 
grote invloed op de sfeer binnen het onderwijs. 
Groepsvorming rond consumptiepatronen, bij
voorbeeld bepaalde merkkleding, is allang be
kend. Sinds een paar jaar is daar nu het gedoe 
met mobiele telefoons, sms-berichten e.d. bijge
komen. Om van riskante consumptiegewoonten 
in de sfeer van dmgs en alcohol maar te zwijgen. 
De school moet met deze ontwikkeling van kin
deren tot vroegrijpe economische subjecten 
maar zien klaar te komen. De druk op scholieren 
is enorm, niet alleen in economische zin. De 
ruimte voor discipline en concentratie in leer
processen wordt kleiner. Onderwij s moet gege
ven worden in de smalle marges van het kinder
en puberbestaan.

Op wat latere leeftijd worden regionale oplei
dingscentra, hogescholen en universiteiten ge
confronteerd met hetzelfde verschijnsel. Bijna 
drie-kwart van de smdenten heeft een baantj e 
van enige omvang en daardoor niet meer dan 20- 
25 uur per week beschikbaar voor de studie. De 
toetreding tot de arbeidsmarkt is iets dat allang 
niet meer uitsluitend plaatsvindt na afronding

van de smdie, al wil de wetgever die fictie nog al
tijd in stand houden om het onderwijs ‘initieel’ 
te kunnen blijven noemen. Studenten werken 
naast de smdie, zoals zij later naast hun werk ook 
zullen blijven smderen. Feitelijk is het gehele ge
bied van het tertiair onderwijs een voorziening 
geworden die parallel aan het arbeidsbestaan is 
georganiseerd: in het leeftijdsbereik van 18 tot 25 
met een overwegend accent op smdie, daarna 
met een sterker accent op arbeid. De meer voor
uitstrevende onderwijsinstellingen hebben dit 
feit geaccepteerd en zijn opgehouden te klagen 
over het feit dat smdenten geen 40 uur per week 
aan hun smdie besteden. Zij verkennen de moge
lijkheden van deeltijdse- en duale programma’s, 
die rekening houden met de werktijden of zelfs 
een plaats inmimen voor leren tijdens het werk.
Dit deel van het onderwijs kiest ervoor in symbi
ose te leven met de sfeer van de arbeid, die steeds 
vroeger een steeds grotere betekenis krijgt in het 
leven van jonge mensen.

Onvermijdelijk manifesteert zich in deze be
weging ook de tweede verschijningsvorm van 
commercialisering; de constatering dat het 
onderwijs een private economische waarde 
heeft. Publiek en privaat profijt zijn bij tertiair 
onderwijs altijd in een zekere balans aanwezig.
In tijden van krappe arbeidsmarkten en mime 
vraag naar hoger opgeleiden is het private profijt 
van een tertiaire opleiding aanzienlijk. Hoge 
aanvangssalarissen en mime doorgroeiperspec- 
tieven roepen, evenzeer als mimere verdiensten 
in het baantje naast de smdie, de vraag op of de 
eigen bijdragen van smdenten niet omhoog kun
nen. Waarom zou de belastingbetaler opdraaien 
voor de kosten van een management- of accoun- 11 
tantssmdie, terwijl de betrokkene daarmee ver
volgens zeer aanzienlijk gaat verdienen ? Diffe
rentiatie van overheidsbekostiging ligt voor de 
hand, evenzeer als differentiatie van collegegeld.
Maar die thema’s zijn voorlopig volstrekt poli
tiek taboe. De Tweede Kamer heeft enige tij d ge
leden nogeens duidelijk gemaakt dat zij over pu
blieke en private verantwoordelijkheid in het 
Nederlandse (hoger) onderwijs geen fatsoenlijk 
debat wil voeren. Dat lijkt, door overvloedig ge-
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bruik van het toegankelijkheids-argument, een 
linkse opstelling. Maar het is in werkelijk vooral 
in het voordeel van de huidige en toekomstige 
betere kringen die op deze wijze het onderwijs 
van hun kinderen genereus door de lager betaal
den laten subsidiëren.

De verkoop van onderwijsdiensten op de vrije 
markt begint zich niettemin in het parallelle cir
cuit aardig te ontwikkelen. Private basisscholen 
staan nog aan het begin van hun ontwikkeling, 
maar zullen gezien de groeiende rijkdom in be
paalde bevolkingsgroepen een grotere vlucht ne
men. Commerciële aanbieders van middelbaar 
onderwijs zijn allang bekend en zien hun markt
aandeel groeien. Herkansing via de private route 
of de laatste twee jaren havo/vwo in één j aar, ko
men steeds meer voor als ouders maar genoeg 
betalen willen. Roc’s, hogescholen en univer- 
siteiten verzorgen voor bedrijven aangepaste 
programma’s of bieden cursussen aan voor open 
inschrijving tegen commerciële tarieven. Zij 
moeten wel, want private aanbieders doen het
zelfde en krijgen van de overheid steeds meer er
kenning voor hun diensten. Onderwijs blijkt, 
ook als het gaat om langere programma’s voor 
een officieel diploma, een goed dat zich uitste
kend laat verhandelen. Naarmate de commer
ciële onderwijsmarkt groeit laat zij zich steeds 
moeilijker institutioneel scheiden van de pu
blieke dienstverlening. Als de ene burger voor 
veel geld koopt wat de ander (bijna) gratis van 
overheidswege wordt aangeboden, rijst vanzelf 
de vraag waarom ? De overheid moet dan de pu
blieke verantwoordelijldieid opnieuw definiëren 
en markeren waar zij eindigt en de particuliere 

12 verantwoordelijkheid begint.

INTE R N A TIO NA LISE R IN G

Heroriëntatie op de publieke verantwoordelijk
heid voor onderwijs, haar mogelijkheden en 
haar grenzen, wordt ook noodzakelijk gemaakt 
door een groeiende internationalisering van 
samenleving, arbeidsmarkt en opleidingen. 
Mondialisering van de handel, Europese econo
mische en bestuurlijke integratie, grotere inter

nationale mobiliteit, het zijn allemaal factoren 
die werken en leven in een land als Nederland 
steeds minder een specifiek nationaal karakter 
geven. Voor hoog opgeleiden is het werken in 
een internationale setting langzamerhand de 
standaard aan het worden; werksimaties waarin 
men zich uitsluitend binnen Nederland beweegt 
behoren tot de uitzonderingen. Langere werkpe
riodes in het buitenland komen steeds meer 
voor, maar ook wanneer men zijn werkplek in ei
gen land heeft vormen internationale contacten 
een belangrijk element van het werk. Talenken
nis, vooral kennis van het Engels wordt onont
beerlijk en het vermogen zich in te leven in an
dere culturen een wezenlijk onderdeel van de be
roepsvorming.

De veranderingen die de internationalisering 
van arbeiden samenleving van het onderwijs
systeem vraagt komen het eerst tot uiting in het 
hoger onderwijs. We zien daar een bijvoorbeeld 
een groeiende samenwerking met buitenlandse 
hogescholen en universiteiten, vaak beginnend 
met de uitwisseling van studenten voor delen 
van het srndieprogramma. Het vrije verkeer van 
studenten wordt verder gestimuleerd door de 
sterke groei van Engelstalige programma’s, die 
zowel voor Nederlandse als buitenlandse smden- 
ten toegankelijk zijn. In delen van het hoger 
onderwijs neemt Engels nu de taak over die het 
Latijn tot in de achttiende eeuw had: die van lin- 
gua franca. Internationale benchmarking van 
programma-inhoud en kwaliteit komt meer 
voor, en het nieuwe accrediteringssysteem is uit
drukkelijk bedoeld om de uitwisselbaarheid in 
Europa van diploma’s, titels en kwaliteitsniveaus 
te stimuleren. Daar komt bij dat nieuwe infor
matietechnologie de beweeglijkheid van onder- 
wijsaanbieders vergroot. Buitenlandse aanbie
ders kunnen daarom op de Nederlandse markt 
gaan opereren en Nederlandse aanbieders op de 
wereldmarkt. De World Trade Organization 
heeft de vrije verhandelbaarheid van onderwijs
diensten al op de agenda gezet, en wel op een 
wijze die weinig mimte laat voor afscherming 
van deze markten. Meer ten principale zal de na
tionale overheid dus de komende tijd haar rol
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moeten heroverwegen ten aanzien van een 
systeem van hoger onderwijs dat zich steeds 
internationaler gaat bewegen.

Maar de internationalisering raakt niet alleen 
het hoger onderwij s. Ook op lager en middelbaar 
niveau wordt de invloed van internationale 
maatstaven belangrijker. Nederlandse scholie
ren worden niet alleen voorbereid op Neder
landse banen en studies, maar evenzeer op werk 
en studeren in het buitenland. Zij moeten aan
sluiting hebben bij hetgeen in de grote Europese 
ruimte gebeurt. De roep om meer onderwijs in 
de Engelse taal op en na de basisschool neemt 
toe. De kwaliteitstoetsing van basis- en voortge
zet onderwijs door internationale vergelijking 
krijgt een belangrijker plaats. Leerkrachten wor
den geacht zich meer internationaal te oriënte
ren op hun vak. Buitenlandse studentenuitwis
seling heeft ook in het middelbaar beroepson
derwijs zijn intrede gedaan, evenals Engelse- en 
Duitstalige programma's.

Deze tendenzen vragen een overheidsbeleid 
waarin internationalisering niet langer een mar
ginale nevenactiviteit van het onderwijs is. Een 
beleid ook waarin het opleiden van buitenlandse 
smdenten, in ruil voor het uitzenden van Neder
landse studenten, tot de kernactiviteit van het 
onderwijs wordt gerekend. Een beleid kortom, 
waarin het Nederlandse onderwijs wordt geposi
tioneerd als onderdeel van het Europese onder
wijssysteem, met weliswaar specifieke nationale 
trekken maar ten principale internationaal ge
oriënteerd. Ondanks alle retoriek heeft de over
heid in dit opzicht nog een lange weg te gaan.

PROFESSIONALISERING

Een laatste maatschappelijke tendens die grote 
invloed heeft op het hedendaagse onderwijs is 
de professionalisering van arbeid en samenle
ving. Hierboven is gewezen op de toenemende 
variëteit van de vraag naar onderwijs, die aan
leiding is om minder vanuit standaardaanbod te 
denken en meer individueel maatwerk te leve
ren. Die tendens is in feite de verschijningvorm 
in het onderwijs van een bredere maatschappe

lijke beweging van productfuncties naar capaci- 
teitsfuncties. Bij productfuncties domineert de 
visie van de aanbieder op wat de afnemer nodig 
heeft: hij biedt kant en klare producten aan waar
uit de consument kan kiezen. Naarmate de wen
sen van consumenten diverser en gecompliceer
der worden, hetgeen bij toenemende welvaart 
onvermijdelijk is, moet de aanbieder steeds 
meer onderscheiden producten gaan maken om 
geen markt te verliezen. De markt voor h3rpothe- 
ken is een aardig voorbeeld van deze ontwikke
ling: kon men dertig jaar geleden nog slechts kie
zen uit lineaire aflossing, annuïteiten en levens- 
verzekeringshypotheken, nu is de variatie schier 
oneindig en zijn de banken bovendien graag be
reid individuele specificaties toe te staan. Zo is 
ook het cursusaanbod van de hogescholen de 
laatste decennia enorm in diversiteit gegroeid: 
smdenten kunnen dezelfde opleiding in vol
tijdse vorm, in deeltijd of in samenhang met hun 
werk (duaal) volgen, met langere en kortere leer
trajecten, met gebmikmaking van afstandson- 
derwij so f meer klassikaal.

Deze voortdurende groei van het aantal pro
ductspecificaties heeft echter tot gevolg dat de 
producent steeds meer gaat uitgeven aan ont
werp- en ontwiklcelingsactiviteiten, marketing 
en voorraadvorming, voor producten die een 
steeds kortere levenscyclus hebben. Op een be
paald punt wordt het dan interessant over te 
schakelen op wat in de bedrijfskunde een ‘capaci- 
teitsfunctie’ heet. Daarbij maakt de producent 
geen kant en klare producten meer op voorraad.
Hij beheert daarentegen een geheel van capa
citeiten, zoals kennis, vaardigheden, kapitaal, 
contacten met specialisten op deelgebieden, net- 13 
werken. Naarmate de klant zijn wensen specifi
ceert zet de producent delen van deze capacitei
ten in om een uniek en pasklaar product te ma
ken. De wensen van de klant zijn hierbij leidend.
Van belang is bovendien dat degenen die het pro
duct voor de klant maken een zeer brede deskun
digheid hebben. Meer dan verkopers en marke- 
teers van standaardproducten moeten zij zich 
kunnen inleven in de behoeften van de klant en 
een overzicht hebben van de beschikbare capa-
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citeiten en combinatiemogelijkheden. Dit vergt 
aan ‘het front van de dienstverlening’ een hoge 
mate van professionaliteit.

De metafoor van de capaciteitsfunctie is be
langrijk om de ontwikkeling van het Neder
landse onderwij s naar meer vraaggerichtheid te 
begrijpen. De onderwijssector laat, evenals an
dere segmenten van de samenleving, een voort
durende toename van de variëteit in behoeften 
zien. Leerlingen in het basisonderwijs hebben 
een steeds diverser achtergrond, zowel cultureel 
als qua leermogelijkheden thuis. Al op het vierde 
levensjaar blijken sommige kinderen eenjaar 
leerachterstand te hebben op het gemiddelde, en 
andere eenjaar voorsprong. Uiteenlopende 
thuismilieus, welvaartsniveaus en culmrele ver
schillen dragen bij aan een verdere differentiatie 
van leerbehoeften. De scholen reageren daarop 
doorbet onderwijs zo veel als mogelijk is te indi
vidualiseren, met name via de computer.

In voortgezet en hoger onderwij s zien wij de
zelfde heterogenisering van de leerling- en stu
dentenpopulatie. Pogingen om dit op te vangen 
door sortering in verschillende schooltypen lei
den onvermijdelijk tot aanzienlijke verschillen 
in behandeling en kansen. De schooltypen blij
ken te star om te reageren op wisselende leerbe
hoeften en leerlingen voelen zich vaker mis
plaats dan op hun plek. Individualisering van 
leerwegen en een aanpak die uitgaat van de uit
eenlopende mogelijldieden en interesses van 
leerlingen worden wel toegepast, maar de finan
ciële polsstok en competenties van docenten rei
ken hiervoor niet ver genoeg. In het tertiair 
onderwij s wordt de heterogeniteit nog versterkt 

14 door de toename van het 'een leven lang leren’
dat veel volwassen werknemers en werkzoeken
den naar de instellingen brengt. Zij vragen bij 
uitstek geen standaardprogramma’s maar maat
werk, waarin rekening gehouden wordt met el
ders verworven competenties en de beperkingen 
die werk en privé-leven aan de beschikbaarheid 
opleggen. Een meer diverse uitstroom van jonge
ren uit het secundair onderwij s en een groeiende 
vraag van volwassenen plaatst het tertiair onder
wijs voor de uitdaging het oude aanboddenken

radicaal los te laten en voor een principiële 
vraagoriëntatie te kiezen. Eindniveaus worden 
daarbij vastgelegd en door accreditatie en kwali
teitsbewaking gewaarborgd. Aanvangsniveaus 
zijn echter variabel en leerroutes dus eveneens. 
Standaard-curricula worden verlaten en indivi
duele programma’s worden variabel samenge
steld uit beschikbare modules en elders inge
kochte onderdelen. Met name de ROC’s en 
hogescholen hebben de laatste jaren grote vorde
ringen gemaakt op deze weg.

Zoals gezegd is in de omslag naar capaciteits
functie en vraagoriëntatie van het onderwijs de 
professionaliteit van de docent een doorslagge
vende factor. Maatwerk vraagt meer deskundig
heid en flexibiliteit, meer behendigheid in het va
riëren van de eigen rol, meer samenwerking met 
andere onderwijs verzorgers en een breder in
zicht in wat er zich in de samenleving afspeelt, 
dan de traditionele leraarsrol. Wanneer deze gro
tere professionaliteit mimte krijgt door meer 
autonomie en zelfsturing van docententeams 
kan zij de basis zijn voor beter onderwijs voor 
meer kinderen. In het bedrijfsleven weet men al 
jaren dat hoogopgeleide professionals ruimte 
moeten krijgen om op hun eigen wijze kwaliteit 
te realiseren. Starre tayloristische organisatie- 
strucmren hebben daarom plaatsgemaakt voor 
professionele autonomie en sturing op eindre
sultaat in plaats van op aanwezigheid en werk
proces. Bij professionals stimuleert men een or
ganisatiegebonden ondernemerschap, dat maakt 
dat zij zich maximaal inzetten om het afgespro
ken resultaat te bereiken. Hoe meer men de pro
fessionals aan uitvoeringsregels bindt die hun 
speelruimte beperken, hoe meer zij onder hun 
niveau gaan werken en hoe matiger het resultaat.

Het onderwij s, dat in het primaire proces uit
sluitend werkt met hoogopgeleide professionals, 
zou hieruit lessen kunnen trekken. Docenten
teams in scholen zouden veel meer ruimte moe
ten krijgen om, in overleg met de ouders, leerlin
gen en studenten, zelf te bepalen hoe zij het 
onderwijs zullen inrichten om de gegeven doe
len te bereiken. De gedachte die eerder o.a. door 
In ’t Veld en De Vijlder is gelanceerd om scholen
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het onderwijs te laten uitbesteden aan zelfstan
dige maatschappen van leraren trekt de noodza
kelijke grotere professionele autonomie door tot 
zijn radicale consequentie. Ik zou geneigd zijn 
die stap nog niet te zetten, maar voorshands te 
verkennen hoe andere organisaties erin zijn ge
slaagd hun professionals door meer regelruimte 
tot grotere prestaties te verlokken, in plaats van 
direct een geheel vrije markt te creëren. Organi
satiegebonden ondernemerschap zal binnen de 
maatschappelijke onderneming die de school is 
misschien beter werken dan commercieel onder
nemerschap.

GROOT- EN KLEIN SCHALIGHEID

De ontwikkeling van het onderwijs in de laatste 
drie decennia laat steeds duidelijker de paradox 
van gelijktijdige schaalvergroting en — verklei
ning zien. Een grotere variëteit van onderwijsbe
hoeften vraagt, zoals gezegd, om meer individu
eel maatwerk en dus meer Ideinschaligheid. In 
dezelfde lijn vergt een grotere professionele 
autonomie en regelruimte voor docenten een 
kleinschaliger organisatie van het onderwijspro
ces. Klanten en personeel van het onderwijs
systeem willen naar meer herkenbaarheid en 
kleinere eenheden. Anderzijds vraagt de aanstu
ring van het systeem als geheel onmiskenbaar 
om schaalvergroting. De bekostiging door de 
overheid is qua systematiek en niveau zodanig 
dat alleen wat grotere eenheden ermee uit de 
voeten komen. Men heeft schaal nodig om de be
schikbare middelen voldoende flexibel te kun
nen inzetten. Daarbij vraagt een grotere autono
mie op de werkvloer tegelijk een meer uitge
werkte bewaking van de resultaten en een 
doordachter en scherper personeelsbeleid. Daar
voor is management nodig van een behoorlijk 
niveau, en dat is in kleinschalige instellingen 
vrijwel afwezig. Besmurlijk en beheersmatig 
staan de signalen dus onontkoombaar op schaal
vergroting.

Politiek is van deze paradox gemakshalve een 
tegenstellling gemaakt waarin, moet ik geloven, 
D66 voor schaalverkleining is en de PvdA voor

schaalvergroting. Dit is een vergroving die wei
nig zinnig debat oplevert. Schaalvergroting en 
schaalverkleining in het onderwijs zijn immers 
wel degelijk gelijktijdige processen die slechts 
schijnbaar met elkaar in tegenspraak zijn. De 
overheid zal de komende jaren met het veld ver
der moeten werken aan grootschaliger schoolbe
sturen in basis- en voortgezet onderwijs. Die be
sturen zullen beter in staat moeten zijn manage
ment te ontwiklcelen dat de professionals 
werkelijke autonomie kan verschaffen. Dan 
wordt de ruimte gevuld die bij het zo gewenste 
kappen van de nog altijd zeer overvloedige en ge
detailleerde overheidsregels ontstaat. Schoolbe
sturen en directies zullen tot een betere organi
satie van de branche moeten komen dan nu het 
geval is. De versnippering van de belangenbehar
tiging over drie besmrenkoepels en drie koepels 
van directies remt de volwassenwording van de 
branche en geeft aanleiding tot zeer verfijnde 
overheidsinterventie. Ook daar zou schaalver
groting zeer helpen.

In het onderwijsproces is daarentegen ver
dere schaalverldeining de aangewezen weg om 
meer menselijke maat te maken. Kleinere scho
len met zelfstandige docententeams, minder 
massale gebouwen, minder omvangrijke 
roosters en meer zelfsturing op teamniveau, het 
zijn allemaal zaken die nodig zijn om individu
eel maatwerk aan een gevarieerder groep leerlin
gen mogelijk te maken. Nieuwe informatietech
nologie ondersteunt dit proces doordat zij de 
communicatie tussen kleinschalige eenheden 
verbetert en als instrument kan dienen bij indi
vidueel leren. Wil men de schaalverkleining 
goed aansruren dan is echter professioneel ma
nagement en hoogwaardig besmur nodig, het
geen zonder bestuurlijke schaalvergroting niet 
te bereiken is.

HET ONDERWIJSBELEID

In de kenniseconomie is vermaatschappelijking 
van het onderwijs op alle niveaus een krachtig 
imperatief. De tijd dat onderwijssectoren vooral 
in debat waren met de overheid en met elkaar is
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voorbij. De pedagogische provincie heeft zijn 
langste tijd gehad. Leerprocessen binnen het 
onderwijs zijn steeds meer vervlochten met leer
processen in andere sferen van het maatschappe
lijk leven. Onderwijsinstellingen moeten zich 
dus afvragen hoe zij die vervlechting kunnen or
ganiseren en benutten om de leeropbrengst voor 
de leerling zo groot mogelijk te maken. Contac
ten in de samenleving worden daarvoor belang
rijken De school is niet meer een filiaal van het 
ministerie, enigszins willekeurig neergezet in 
een wijk of buurt, maar moet steeds meer onder
deel zijn van het gemeenschapsleven ter plekke. 
In de plaatsbepaling van de Europese Unie tij
dens de top van Lissabon (vooqaar 2000) werden 
kenniseconomie en sociale cohesie in één adem 
genoemd. Vanuit beide invalshoeken wordt het 
onderwijs in het middelpunt van de ontwildce- 
ling geplaatst. De groeiende kennisintensiteit 
van het productie-apparaat genereert zulke te
korten aan hooggeschoolde arbeid dat het onder
wijs een toenemend economisch belang krijgt. 
Tegelijk wordt de emancipatie van achterblij
vende groepen, met name etnische minderhe
den, urgenter om de samenleving bijeen te hou
den en het verborgen talent naar buiten te bren
gen. Het onderwijs krijgt hiermee zijn 
maatschappelijke vormingstaak ten dele terug.

Het is de vraag of deze veelzijdige vermaat
schappelijking in het onderwij sbeleid van de 
overheid voldoende onderkend en gestimuleerd 
wordt. Er is de afgelopen jaren veel aandacht be
steed aan sturingstechniek en vergroting van de 
zelfstandigheid van instellingen ten opzichte 
van de overheid. Ook op het vlak van beheer zijn 

16 vorderingen gemaakt in de richting van decen
tralisatie en autonomievergroting. Maar er is 
geen beleidsfilosofie, geen visie op de rol van het 
onderwijs in de moderne kenniseconomie, geen 
gevoel voor de noodzaak tot vermaatschappelij
king. Geen neiging ook om het debat met andere 
departementen aan te gaan. Binnen de eigen ko
ker is de wereld wel zo aangenaam.

Het politieke debat over onderwijs is arm, af
geleid naar volstrekt onbelangrijke details (het 
collegegeld van de topmasters, om een bizar

voorbeeld te noemen), en deels reactionair. Men 
kan de weidse onderwijsfilosofieën van de jaren 
'70 kritiseren, en hun uitwerking op schoolni
veau laken (basisvorming), maar wat ervoor in 
de plaats is gekomen is nostalgie naar het oude 
gymnasium en niet veel meer. De samenleving 
vraagt daarentegen om meer en beter onderwijs. 
Niet volgens een blauwdmk die centraal wordt 
opgelegd, maar gestuurd door de maatschappe
lijke vraag. Het onderwijsbeleid zou primair de 
scholen en instellingen moeten faciliteren om 
op die vraag adequaat te reageren.

Dat vraagt geen temgtredende overheid die 
vooral op autonomievergroting en deregulering 
gericht is. Het vraagt nog minder een overheid 
die strooit met vage noties van liberalisering en 
marktwerking, maar daarin voornamelijk zelf 
een alibi vindt om de dialoog met de onderwijs
instellingen en het toezicht op de besteding van 
publieke middelen te laten verslappen. Om, 
wanneer het hier en daar ontspoort (zoals recen
telijk helaas is gebeurt) plotseling als scherp
rechter en super-regulator op te treden. Er is, 
kortom, in het geheel geen behoefte aan een 
overheid die consequent niet thuis geeft als het 
erop aankomt smring door de maatschappelijke 
vraag en externe oriëntatie werkelijk vorm te ge
ven, de grenzen tussen publiek en privaat helder 
te trekken, en de broodnodige ambities van het 
onderwijs in een kenniseconomie te formule
ren, maar in plotselinge daadkracht met allerlei 
nieuwe regels en geboden komt als er iets ver
keerd gaat.

In een tijd die scheeuwt om variëteit, om 
ruimte voor professionals en vrij baan voor de 
verbeelding, in zo’n tijd moet de overheid het 
onderwijs niet sturen op regels, voorschriften en 
bekostigingspriklcels. Het systeemdenken dat 
eind j aren tachtig voluit greep kreeg op het 
onderwij sbeleid heeft (helaas) onder sociaal-de- 
mocratisch besmur een duivelse combinatie op
geleverd van autonomere instellingen, puur fi
nanciële efficiëncy-prikkels en gedetailleerde re
gels voor de inhoud om de kwaliteit te bewaken. 
Dit beleidsparadigma heeft de vormingsculmur 
van het onderwijs ten dele vernietigd en vervan-
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gen door een marketingcultuur. Anderszins 
heeft het tot vervreemding en berusting geleid, 
de ambitie om over onderwijsinhoud en -doelen 
te denken ontmoedigd. En naarmate de samenle
ving meer van het onderwij s gaat vragen gene
reert dit beleid meer perverse reacties. Het terti
air onderwij s enerzij ds financieel volledig ver
schralen en de onderlinge concurrentie tussen 
de instellingen tot grote hoogte opstuwen, en an
derzijds aandringen op een meer commerciële 
benadering van de groeiende vraag naar een le
ven lang leren, is niet alleen cynisch, het is ook 
vragen om ontsporingen. En die zijn er dan ook 
gekomen. Dat Minister en Kamer daarover nu 
om strijd ach en wee roepen behoort (helaas) tot 
de Nederlandse politieke folklore. Het debat over 
hoe het zo is kunnen komen, en wie verantwoor
delijk en medeverantwoordelijk kan worden ge
steld is immers makkelijker te voeren dan het 
debat over het achterhaalde karakter van dit be
leid, wat de samenleving werkelijk van het 
onderwij s vraagt, en hoe de overheid daarin lei
dend zou kunnen zijn.

De kenniseconomie heeft behoefte aan een 
snel (mee)veranderend en flexibel onderwijs
systeem dat adequaat reageert op de maatschap
pelijke vraag. Sterke overheidssmring op regels 
is hiervoor ongeschikt. De overheid moet daar
entegen de autonomie van onderwijsinstellin
gen en docententeams drastisch verder vergro
ten. Regels moeten vooral betreldcing hebben op 
de competentieniveaus die leerlingen en smden- 
ten moeten bereiken om een bepaalde formele 
kwalificatie te verwerven. De wijze waarop de 
school de route naar die competenties inricht 
moet veel vrijer zijn dan nu het geval is. Scholen 
en docenten moeten de gelegenheid krijgen het 
onderwijs weer boeiend te maken voor diverse 
groepen leerlingen. Zodat getalenteerde leerlin
gen niet uitvallen of onderpresteren, zoals nu op 
grote schaal gebeurt (veel drop outs zijn verre 
van dom), maar hun eigen weg kunnen vinden 
door het onderwijs. Dat vergt dat de overheid op
houdt gedetailleerde regels te geven voor vak
ken, vakinhouden, examens en al die zaken die 
de school beter zelf kan bepalen. Het vergt ook

dat de overheid zich richt op een veel scherper 
omschrijving van de gewenste eindniveaus in 
termen van competenties en een veel meer inter
actief systeem van kwaliteitsbevordering en -be
waking.

De kenniseconomie vraagt echter vooral een 
overheid die een leidende rol vervult in het debat 
over ambities, taken en doelen van het onder
wijs. Bij alle zogeheten ‘verkenningen’ is dat nu 
wat het meest schrijnend ontbreekt: een over
heid die conceptueel en strategisch het onder
wijs stuurt. Smren op concepten betekent lei
ding geven aan een breed debat over onderwijs. 
Het betekent in levendige dialoog gaan met de 
mensen die het onderwijs maken, die vanuit hun 
professionele autonomie uiteindelijk de kwa
liteit bepalen. Het betekent ook beddingen cre- 
eren waarbinnen de invulling van het onderwijs 
in de scholen op een samenhangende manier 
kan gebeuren. Wie vrijheid en autonomie ver
leent aan de onderwijs-professionals, en dat is 
meer dan wat ook noodzakelijk, zal hen moeten 
helpen vanuit die vrijheid het collectieve belang 
te dienen. Dat vraagt een permanente dialoog 
waarin de sturende rol van de overheid zich niet 
uit in regels en voorschriften, maar in een intel- 
lecmeel en concepmeel leiderschap in het debat. 
De superioriteit van de ideeën die de overheid 
mede genereert, of helpt te doen genereren door 
anderen, is voor professionele onderwijsgeven
den uiteindelijk de enige legitimatie om zich te 
laten leiden. Ontbreekt die legitimatie dan roe
pen regels vooral verzet, ontwijkingsgedrag en 
ontduiking op. Het onderwij s wordt landerig, cy
nisch en ongeïnspireerd. In wat in Zoetermeer is 
bedacht wordt de menselijke maat niet herkend: 
de maat van steeds meer uiteenlopende groepen 
leerlingen, de maat van steeds meer gevarieerd 
getalenteerde onderwijzers. Die menselijke 
maat is echter in onze geïndividualiseerde ken
nissamenleving de sleutel tot een adequaat func
tionerend onderwij ssysteem. Als we die niet vin
den kan Nederland zijn ‘leidende rol’ in de Euro
pese kenniseconomie wel vergeten.

17
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Hoe serieus nemen we kennis! (2)

De neerwaartse spiraal van 
het PvdA-onderwijsbeleid
MARI J  KE L I N T H O R S T

Het onderwijs mag zich op dit moment in een 
grote maatschappelijke belangstelling verheu
gen. Veel mensen vinden dat de kwaliteit van het 
onderwijs ernstig te wensen overlaat. In het ver
lengde daarvan komt de vraag op of de inrich
ting, financiering en organisatie van het onder- 
wijs nog wel zijn toegesneden op de eisen van 
deze tijd. Voor de PvdA is onderwijs niet alleen 
altijd een belangrijk item geweest, de PvdA is in 
de afgelopen jaren ook nauw betrokken geweest 
bij de feitelijke vormgeving van het onderwijs
beleid. Al met al reden genoeg om terug te blik
ken op wat ons voor ogen stond, wat daarvan te
recht is gekomen en hoe het nu verder moet.

Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat 
het type onderwijs dat iemand volgde uiterst 
Idasse-bepaald was. Kinderen van de elite gingen 
naar het gymnasium en de universiteit, de ho
gere middenklasse ging naar de HBS en kinderen 
van de lagere inkomensgroepen volgden de 
M U LO , de ambachts- of de huishoudschool of al
leen de zevende klas. Slechts een enkeling 
slaagde er in aan zijn sociale stams te ontsnap
pen. Meestal via de kweekschool. Dat kostte vaak 
veel overredingskracht van de onderwijzer van 
de lagere school en financiële offers van de ou
ders. En dan nog was het een moeilijke weg. Het 
staat prachtig beschreven in het boek Het taaie 
ongerief vun Theo Thijssen.

Pas beginjaren zestig ontstonden er kansen 
voor grotere sociale mobiliteit. Deels door de

Over de auteur Marijke Linthorst is redacteur uan S&D

achterliggende j aren van crisis, oorlog en weder
opbouw had zich de gedachte ontwikkeld dat 
'onze kinderen het beter moeten krijgen dan wij.’ 
En voor het eerst werd onderwijs ook door ou
ders van lagere inkomensgroepen gezien als 
middel om die verbetering te realiseren. Met de 
komst van ‘de pil’ en de daarmee gepaard gaande 
kleinere gezinnen kregen grotere aantallen ou
ders ook de mogelijkheid om meer in hun kinde
ren te investeren.

Onder Den Uyl pakte de PvdA deze maat
schappelijke tendens op met de slogan ‘spreiding 
van macht, kennis en inkomen.’ Dat was in 1972. 
Daarmee werd de overdracht van kennis niet 
langer gezien als een puur particuliere aangele
genheid, maar ook als een maatschappelijk, col
lectief belang. Onderwijs werd erkend als eman- 
cipatie-instrument.

Het feit dat spreiding van kennis tot een poli
tiek thema werd gemaakt is van essentieel be
lang geweest. Helaas werd het begrip kennis in 
de praktijk beperkt tot cognitieve kennis.

Emancipatie werd impliciet en expliciet (‘ho
ger onderwijs voor velen’) gedefinieerd als een zo 
groot mogelijke in- en doorstroom van zoveel 
mogelijk leerlingen naar zo hoog mogelijke vor
men van onderwijs. Dat heeft er onbedoeld toe 
geleid dat er een toenemend dédain ontstond ten 
opzichte van beroepsopleidingen (Als je de m u l o  

kon halen was je gek als je naar de LTS ging). Dat 
is niet alleen maatschappelijk een ramp, maar 
ook, en misschien wel vooral, voor de kinderen 
die op dat vlak juist hun talenten hebben.
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DE BESTE BEDOELINGEN VAN DE 

M ID DEN SCH O OL

In mijn ogen is onderwijs als emancipatie-in- 
strument per definitie maatwerk; hoe haal je uit 
elk kind wat 'er in’ zit, ongeacht de sociaal-econo- 
mische of etnische achtergrond van dat kind. 
Precies op dit punt is het mis gegaan. Als je kijkt 
naar de ideologisch bepaalde maatregelen die de 
PvdA op het gebied van onderwij s heeft voorge
staan, ingevoerd en deels weer teruggedraaid 
dan kun je niet anders dan concluderen dat de 
PvdA bijna al haar kaarten heeft gezet op het ver
groten van de toegankelijkheid van onderwijs
voorzieningen en informatiebronnen. Hoe be
langrijk dat ook is, het is maar één voorwaarde 
voor het spreiden van kennis. De andere is de 
aanwezigheid van talent. Over de betekenis van 
dit laatste aspect is in de PvdA nooit goed gedis
cussieerd. Voor zover er gesproken werd over 
verschillen in aanleg, leek dat meer een kwestie 
van het ontwikkelen van de talenten die in ieder 
kind aanwezig zijn dan van het erkennen van 
verschillen. Zo werd met de beste bedoelingen de 
‘Middenschool’ bedacht. In de Middenschool 
moesten alle leerlingen driejaar hetzelfde 
onderwijs volgen. Pas daarna zou de schoolkeuze 
bepaald worden. Achter deze gedachte scholen 
op zijn minst twee idealen. Op de eerste plaats 
wilde men alle kinderen met zoveel mogelijk 
vakken kennis laten maken, zodat ieder kind zou 
kunnen ervaren waar het goed in is en/of be
langstelling voor heeft. Op die basis zou een kind 
dan een verantwoorde keuze kunnen maken. 
Wellicht zou dan blijken dat een kind dat voorbe
stemd leek voor de ambachtsschool een wiskun
deknobbel had en zou de gedoodverfde gymna
siast besluiten meubelmaker te worden. Die ge
dachte heeft in de praktijk nooit gewerkt.
Hoewel veel kinderen ongetwijfeld verborgen 
talenten hebben is het niet reëel om te veronder
stellen dat ieder kind in alle vakken hetzelfde 
niveau kan halen. Na het mislultken van de 
Middenschool is nog wel geprobeerd in ieder ge
val een deel van het ideaal overeind te houden 
door het invoeren van de basisvorming. Maar

ook een algemene basisvorming voor iedereen is 
een illusie gebleken.

Het tweede ideaal achter de Middenschool 
was het idee dat het goed zou zijn als kinderen 
uit verschillende milieus en met verschillende 
vaardigheden langer met elkaar op zouden trek
ken. Dat zou leiden tot wederzijdse waardering 
voor eikaars kunnen en kennen. In afgezwakte 
vorm heeft dat ideaal uiteindelijk gestalte gekre
gen in de vorming van brede scholengemeen
schappen. Maar op het moment dat de brede 
scholengemeenschappen gerealiseerd waren 
konden die allang niet meer op tegen de in
middels gevestigde maatschappelijke opvatting 
dat hoger onderwijs per definitie beter is dan la
gere vormen van onderwijs, inclusief het be
roepsonderwijs. Ook op de schoolpleinen van 
brede scholengemeenschappen staan de vwo- en 
mavo-leerlingen in aparte groepjes en zoeken zij 
elkaar niet op.

Ik ben ervan overtuigd dat het stimuleren van 
brede scholengemeenschappen in eerste instan
tie is ingegeven door idealistische overwegin
gen. Brede scholengemeenschappen moesten 
niet alleen een bijdrage leveren aan het leren sa- 
men-leven, maar waren ook van belang om ver
keerde schoolkeuzes soepel te herstellen. Laat
bloeiers (of kinderen met een verkeerd advies) 
zouden binnen dezelfde school makkelijker van 
bijvoorbeeld de m a v o  naar de h a v o  kunnen 
overstappen; kinderen die op een schoolt3rpe za
ten dat uiteindelijk toch te hoog gegrepen bleek, 
zouden een stap terug kunnen doen zonder dat 
zij daarvoor naar een andere school zouden moe
ten. Wellicht hadden brede scholengemeen
schappen daar inderdaad een bijdrage aankun- 19 
nen leveren, maar tegen de tijd dat de scholenge
meenschappen daadwerkelijk werden gevormd 
waren de onderwijsinhoudelijke idealen inge
haald door bezuinigingsoverwegingen. Het 
onderwijs moest goedkoper en brede scholenge
meenschappen bleken daar een belangrijke bij
drage aan te leveren.

Het had waarschijnlijk al veel gescheeld als 
met name PvdA-politici gewoon hadden gezegd;
‘soriy, we willen het wel anders, we hechten
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grote waarde aan het onderwijs, maar we krijgen 
het binnen deze coalitie niet voor elkaar om daar 
ook meer geld voor uit te treldcen.’ Dat had hel
derheid geschapen. Maar de elkaar opvolgende 
ministers en staatssecretarissen van Onderwijs 
durfden dat niet hardop te zeggen. De bezuini
gingen werden ingeldeed als 'efficiency-verbete- 
ringen’. Ik herinner me nog dat PvdA-minister 
Ritzen beginjaren ’go bij de behandeling van de 
onderwijsbegroting gevraagd werd naar het (ver
geleken met andere West-Europese landen) rela
tief lage percentage dat Nederland aan onderwijs 
uitgaf. Zijn reactie was dat dit lage percentage 
wees op de efficiency waarmee leerkrachten en 
docenten in Nederland hun taak vervulden. On
der PvdA-staatssecretaris Netelenbos was het al 
niet veel beter: decentralisaties (van de huis
vestingsgelden bijvoorbeeld) gingen steevast ge
paard met een efficiency-korting, nieuw beleid 
(Weer Samen Naar School) moest verhullen dat 
voorzieningen werden afgebroken. (Het budget
taire kader voor Weer Samen naar School lag - 
zonder enige inhoudelijke onderbouwing — 
vast op een maximale verwijzing van 2% van de 
leerlingen naar het speciaal onderwij s.)

HET REN DE M E N T SDE N K E N

Ik denk dat hier de cruciale oorzaak ligt waarom 
het onderwijs in een neerwaartse spiraal terecht 
is gekomen: in de beleving van de ‘mensen in het 
veld’ waren er geen politici meer die stonden 
voor het onderwijs. Bezuinigingen werden ver
kocht als onderwijskundige vernieuwingen; het 
falen van het onderwijsbeleid werd geweten aan 

20 het onderwijs zelf. Ze deden hun werk niet goed. 
Meer in het algemeen werd onderwijs steeds 
meer gezien als een bedrijfstak die een bepaald 
rendement moest behalen. Scholen werden afge
rekend op het‘product’ dat zij afleverden: c i t o - 

scores, aantallen geslaagde eindexamenkandida
ten (en op de universiteiten aantallen doctoraal
examens). Het leidde tot ongeveer het 
tegengestelde van de emancipatoire doelstelling 
om ‘eruit te halen wat er in zit’: basisscholen 
stonden niet te springen om probleem-leerlin-

g e n  (d a t  d r u k t  d e  c iT O - s c o r e s ) ,  i n  h e t  v o o r t g e z e t  

o n d e r w i j s  w e r d  v a a k  v o o r  d e  v e i l i g e  b e n a d e r i n g  

g e k o z e n  ( w a a r o m  v w o  m e t  h e t  r i s ic o  o p  z it ten  

b l i j v e n  als  d e  h a v o  z o n d e r  p r o b l e m e n  d o o r 

l o p e n  k a n  w o r d e n ? )  e n  o p  de  u n i v e r s i t e i t  w e r d e n  

d o c e n t e n  m e t  te  l a g e  s l a g i n g s p e r c e n t a g e s  op  h e t  

m a t j e  g e r o e p e n .

De rendementsbenadering van onderwijs als 
product had echter niet alleen gevolgen voor de 
opstelling van scholen, maar ook voor die van 
ouders en leerlingen. Als onderwijs een product 
is en leerlingen en hun ouders zijn de consu
menten, dan hebben de ouders en leerlingen ook 
recht op ‘waar voor hun geld’. Mondiger ouders 
en leerlingen oefenden druk uit om kinderen op 
een zo hoog mogelijk niveau te plaatsen en hen 
daar, ook als zij de opleiding eigenlijk niet aan
konden, te houden, desnoods met enkele keren 
blijven zitten. Waar vroeger gold: ‘als je voor een 
dubbeltje geboren bent word je nooit een kwar
tje’ leek nu het adagium dat iedereen er recht op 
had om een kwartje te worden. Leerlingen en 
hun ouders lieten het er niet bij zitten en haal
den hun gelijk, linksom of rechtsom.

In deze machtsstrijd werden onderwijsinhou
delijke idealen of zelfs fatsoensnormen soms 
ondergeschikt gemaakt aan concurrentie- en 
imago-overwegingen. In het magazine van 
de Volkskrant van zaterdag 24 augustus jl. staat 
daar een schrijnend voorbeeld van. Een leraar 
verhaalt hoe hij een meisje de klas uitsmurt. ‘Een 
uur later kwam haar vader de Idas binnen en zei: 
“Ik sla je appelweek.” Het is zo raar: je staat les te 
geven en opeens krijg je klappen. Ik ben door de 
conciërge ontzet.’ Van de directie mocht de be
trokken leraar geen aangifte doen bij de politie. 
Hij deed het toch. Vanaf die tijd werd hij door de 
directie aan zijn lot overgelaten.

Het is natuurlijk maar één geval, maar er zijn 
teveel voorbeelden van dit soort gevallen (leer
krachten die bedreigd werden of van wie de ban
den werden lek gestoken) om het af te doen als 
incident. Vaak ondervonden deze leerkrachten 
nauwelijks steun. Niet bij hun directie en niet bij 
de politie. Het leidde tot een onaanvaardbare 
aantasting van hun gezagspositie. En de positie
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van leerkrachten was al niet zo best. Voor een ef
ficiënte bedrijfsvoering moesten docenten in 
meerdere vakken inzetbaar zijn. De vakkennis 
werd daar aan ondergeschikt gemaakt. Salaris- 
ingrepen (het HOS-aMcoord), opeenvolgende be
zuinigingen en de deels daarmee samenhan
gende voortdurende fusies en reorganisaties de
den de rest. In het al eerder genoemde Volkskrant 
Magazine wordt fraai beschreven hoe praktisch 
een hele lichting leerkrachten het onderwijs de 
rug toekeerde. Niet omdat ze geen onderwijs 
wilden geven, maar omdat het onderwijsbeleid 
hen het werken letterlijk onmogelijk maakte. 
Voor zover er al banen voor hen waren bezweken 
zij onder de combinatie van gebrek aan waarde
ring, lage beloning, weinig aanzien en hoge 
werkdruk. Daarmee werd de kiem gelegd voor 
het huidige lerarentekort.

NIEUWE A AN PA K

Het feit dat de situatie in het onderwijs niet echt 
rooskleurig is (en dat de PvdA daar mede-verant- 
woordelijk voor is) dwingt ons om ons opnieuw 
te bezinnen op de vraag welke idealen nog steeds 
de moeite waard zijn, waar het is misgegaan bij 
de uitvoering en hoe het dan wèl zou kunnen.

Onderwijs is nog steeds een belangrijk eman
cipatoir instrument. Emancipatoir in de zin dat 
ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om, on
geacht sociaal-economische of etnische achter
grond, zijn of haar talenten optimaal te ont
plooien. Dat is een wezenlijk andere opgave dan 
het organiseren van zo hoog mogelijk (theore
tisch) onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen. 
En dat vereist dus ook een andere aanpak dan de 
PvdA de afgelopen decennia heeft voorgestaan. 
M.i. zal die nieuwe aanpak uit een aantal elemen
ten moeten bestaan.

I. Het opgeven van het gelijkheidsideaal

Ondanks het misluklcen van de Middenschool 
en de basisvorming heeft de PvdA tot nu toe vast
gehouden aan de gedachte dat ieder kind zo niet 
dezelfde, dan toch in ieder geval een gezamen

lijke basis aan kennis mee zou moeten krijgen. 
Ook toen de vele theoretische vakken voor veel 
leerlingen in het beroepsonderwij s een belem
mering bleken te vormen, was staatssecretaris 
Netelenbos slechts met grote moeite te bewegen 
tot het opzetten van een praktijkgerichte leer
route. Het vasthouden aan het gelijkheidsideaal 
heeft de gelijkheid niet dichterbij gebracht maar 
heeft er, integendeel, toe geleid dat vakbe
kwaamheid (inclusief die van leerkrachten) nau
welijks meer maatschappelijk gewaardeerd 
werd.

2. Brede scholengemeenschappen ter discussie

De vorming van brede scholengemeenschappen 
heeft ertoe geleid dat scholen voor voortgezet 
onderwijs groter zijn geworden. Dat kon ook 
niet anders. Om alle schooltypen aan te kunnen 
bieden is nu eenmaal een minimum-omvang 
noodzakelijk. Maar voor veel leerlingen en do
centen is de omvang van de school tè groot ge
worden. Niet alleen leerlingen werden niet ge
kend, ook docenten kenden elkaar niet meer. De 
school was wel breed geworden, maar vormde 
geen gemeenschap meer.

In reactie op de grootschaligheid en de daar
mee gepaard gaande anonimisering in het 
onderwijs koos een toenemend aantal ouders 
voor categorale scholen. Met name de zelfstan
dige gymnasia hebben een gigantische groei 
doorgemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat in ieder 
geval een deel van de ouders (ik behoor daar zelf 
ook toe) vooral voor deze scholen hebben geko
zen omdat ze kleinschalig zijn. De docenten ken
nen elkaar en de leerlingen en hebben het (dus) 
ook snel in de gaten als een leerling dreigt af te 
haken of op een andere manier niet goed ‘in zijn 
vel’ zit. Dat geldt trouwens niet alleen voor cate
gorale gymnasia, maar ook voor categorale 
MAVO ’s. Tot nu toe is het Ministerie van OCW 
nogal kinderachtig met deze ontwikkeling om
gegaan. Categorale m a v o ’s werden verplicht te 
fuseren met het voorbereidend beroepsonder
wijs, categorale gymnasia werd het stichten van 
dependances uiterst moeilijk gemaakt. Het is de
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vraag of dat terecht is. Want wat vrij algemeen 
als nadeel van categorale scholen wordt gezien 
(een kind dat het niet redt moet van school af) 
zou er ook wel eens toe kunnen leiden dat cate
gorale scholen, juist vanwege dat nadeel, meer 
moeite doen om hun leerlingen binnenboord te 
houden.

3. Het opwaarderen van het beroepsonderwijs

Het merendeel van alle leerlingen (60%) gaat 
naar het beroepsonderwijs. Toch wordt het be- 
roepsonderwijs nog steeds stiefmoederlijk be
deeld. Dat geldt met name voor de last waarmee 
het beroepsonderwij s wordt opgezadeld. Veel 
kinderen met gedrags- en opvoedingsmoeilijk
heden, kinderen met leerproblemen, kinderen 
die dus eigenlijk in het speciaal onderwij s zou
den moeten worden opgevangen, komen ‘ge
woon’ in het beroepsonderwij s terecht. Dat leidt 
er op zijn beurt toe dat het negatieve imago van 
deze vorm van onderwijs verder in de hand ge
werkt wordt. Ouders vinden dat hun kinderen 
niet mssen ‘dat soort’ kinderen thuishoort. Soms 
lijkt het er op dat het vmbo het afvalputj e van het 
onderwijs is. Het beroepsonderwijs verdient be
ter. Het is een belangrijke voorziening voor een 
groot aantal kinderen en voor de samenleving en 
zou dus op een daarbij passende manier ge
waardeerd en gefinancierd moeten worden.

4. Het erkennen van de behoefte aan maatwerk

Sommige kinderen hebben een omweg nodig 
om op hun plek te komen. Het zijn laatbloeiers, 

22 ze hebben een verkeerd schooladvies gekregen
of ze mochten van thuis niet naar de school van 
hun keuze. Brede scholengemeenschappen 
moesten die omweg gemakkelijker maken. In de 
praktijk pakt het anders uit. Eindjaren ’6 o kon
den leerlingen in Amsterdam via de 3-jarige u l o  

en de 4-jarige m u l o  alsnog naar de HBS en be
hoorde ook een universitaire studie tot de moge
lijkheden. Ondanks de bede scholengemeen
schappen is deze doorstroming (van mavo / 
vmbo via de h a v o  naar het vwo) inmiddels aan

zienlijk lastiger geworden. De oorzaak ligt in de 
‘beperking van de verblijfsduur’ in het voortge
zet onderwijs. Om het eindeloze zittenblijven te
gen te gaan werd de verblijfsduur in het voortge
zet onderwij s beperkt tot 8 jaar. Dat lijkt een re
delijke regeling. De langste opleidingen (vwo en 
gymnasium) duren 6 jaar. Met een verblijfsduur 
van 8 jaar kan zelfs een kind dat de langste oplei
ding volgt twee keer doubleren. Deze regeling 
pakt desastreus uit voor leerlingen die een om
weg nodig hebben. Een leerling die na 4 jaar the
oretische leerweg vmbo verder wil, doorloopt 
eerst de vierde en vijfde klas van de h a v o  en 
komt vervolgens, na het behalen van het eind
examen H AVO, in de vijfde klas van het vwo. Dat 
betekent dat het eindexamen-vwo-met-omweg 8 
jaar duurt. Dat is precies gelijk aan de maximale 
verblijfsduur. Met andere woorden: de beoogde 
doorstroom is alleen bereikbaar voor leerlingen 
die tijdens dit traject niet één keer doubleren of 
voor hun eindexamen zakken. Dat is een hoge 
eis om aan laatbloeiers te stellen. En het is ook 
wrang. Want juist tot deze groep behoren veel 
kinderen (vroeger vooral kinderen uit de autoch
tone arbeidersklasse, tegenwoordig ook een toe
nemend aantal allochtone leerlingen) voor wie 
onderwijs het emancipatie-middel bij uitstek is.

5. De nieuwetaakvanhetonderwijs

Van oudsher worden er drie terreinen onder
scheiden bij de begeleiding van kinderen naar 
volwassenheid: opvoeden, onderwijzen en vor
men. Opvoeden gebeurde in het gezin, onder
wijs was de taak van de school en tal van maat
schappelijke instellingen en instimties (zoals de 
jeugdbeweging, kerkelijke organisaties en het 
vormingswerk) hielden zich bezig met de vor
ming van kinderen en jongeren.

Door een aantal maatschappelijke ontwikke
lingen is de vanzelfsprekendheid van deze verde
ling van verantwoordelijldieden op losse schroe
ven gezet: het functioneren van het gezin is in 
veel gevallen veranderd, de jeugdbeweging heeft 
aan betekenis ingeboet, de maatschappelijke be
tekenis van de kerken is verminderd, er is sterk
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bezuinigd op zorg- en welzijnsvoorzieningen en 
daarnaast dient zich een nieuwe groep kansarme 
jongeren aan. Jongeren die niet in Nederland ge
boren zijn of waarvan de ouders uit een andere 
cultuur afkomstig zijn. Deze ouders hebben vaak 
weinig zicht op de Nederlandse samenleving.

In die situatie lijkt er nog maar één constante 
overgebleven: de school, waar ieder leerplichtig 
kind naar toe moet. Daarmee is de neiging ont
staan om alle taken die anderen laten liggen op 
het bordje van het onderwijs te schuiven. Scho
len zitten daarmee in een lastige positie. Of ze 
het nu willen of niet, ze worden geconfronteerd 
met de invloeden (gezin, de wijk) die kinderen 
buiten de school ondergaan. Vaak zijn dat verrij
kende invloeden, maar vaak ook is er sprake van 
risicovolle invloeden. Een school kan daar niet 
omheen: leerlingen nemen hun problemen mee 
de school in. Maar dat wil nog niet zeggen dat de 
school daarmee verantwoordelijk wordt voor het 
oplossen van deze problemen. Onderwijzers zijn 
geen maatschappelijk werkers. Bovendien doet 
een te grote verantwoordelijldieid voor het 
onderwijs ook geen recht aan de eigen verant
woordelijkheid van anderen, zoals ouders, GGD, 
RIAGG, jeugdhulpverlening en politie.

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij 
het opgroeien van kinderen, maar geen allesom
vattende. De voornaamste taak van het onder
wijs blijft het bieden van goed onderwijs. Daar 
mag het onderwijs ook op worden afgerekend.

6. Bezuinigingen zijn geen verbeteringen

Te lang zijn bezuinigingen als verbeteringen ver
kocht. En ook het nieuwe kabinet lijkt hiermee 
door te gaan. De nieuwe minister van Onderwij s, 
Van der Hoeven, heeft recent aangekondigd dat 
scholen het geld voor klassenverkleining naar ei
gen inzicht mogen besteden. Scholen hoeven het 
geld voor klassenverkleining dus niet meer 
persé in de onderbouw in te zetten. Dat lijkt een 
vergroting van de autonomie van scholen, maar 
wie de aankondiging goed leest komt wat dit be
treft bedrogen uit. Klassenverkleining in de 
groepen i t/m 4 blijkt goed te werken. De presta

ties gaan omhoog. Het blijkt echter moeilijk de 
prestaties vast te houden in de (niet verkleinde) 
groepen 5. In plaats van dat de minister inzet op 
uitbreiding van klassenverkleining tot de boven
bouw geeft zij de scholen de vrijheid het geld 
daar in te zetten waar het het hardste nodig is. 
Het kan dus niet anders of verkleining van de 
klas in groep 5 gaat ten koste van de (succesvol 
gebleken!) Idassenverkleining in de onderbouw. 
Dat is geen grotere vrijheid, maar simpelweg een 
sigaar uit eigen doos. Het zou de minister sieren 
als zij op zijn minst zou erkennen dat zij het geld 
voor verdere Idassenverkleining niet heeft.

Helemaal het toppunt vormt het voorstel om 
de werkdruk van leraren te verminderen door 
te snijden in de vakanties. Zou er echt iemand 
zijn die gelooft dat het vak van onderwijsge
vende aantrekkelijker wordt als de vakanties ge
halveerd worden?

DE ERESCHULD VAN DE PVDA

Het is niet gemaldcelijk om te erkennen dat som
mige, door de PvdA gekoesterde, idealen in de 
praktijk niet of zelfs averechts hebben uitgepakt. 
Maar dat mag er niet toe leiden dat we er onze 
handen nu maar van aftrelcken en het onderwijs 
aan de 'vrije markt’ overlaten. Daarvoor is onder
wijs te belangrijk. Bovendien hebben we als 
PvdA een ereschuld in te lossen. We hebben ook 
als PvdA het onderwijs in de kou laten staan 
doordat we niet bereid zijn geweest de proble
men volmondig te erkennen en mee te zoeken 
naar een oplossing.

Onderwijs heeft altijd twee effecten gehad: 
een maatschappelijk en een persoonlijk. Voor ie
dere zich ontwildcelende samenleving is het van 
belang dat de bevolking kennis opdoet. Een be
paalde hoeveelheid hooggeschoolde kennis is 
noodzakelijk om 'bij te blijven’ bij nieuwe ont
wikkelingen en je als natie niet 'uit de markt te 
prijzen’. En daarnaast is, zoals ook Frans Leijnse 
in zijn S&'D-discussiestuk vaststelt, een bepaald 
algemeen scholingsniveau van belang voor de 
emancipatie van achterblijvende groepen om op 
die manier de samenleving, zoals Den Uyl zou
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zeggen, ‘een beetje bij elkaar te houden’. Maar 
onderwijs heeft ook een persoonlijk effect. In het 
algemeen hebben hoogopgeleiden meer voldoe
ning in hun werk, genieten zij meer aanzien en 
verdienen zij meer dan laagopgeleiden. Dat leidt 
met zekere regelmaat tot de telkens terugke
rende discussie of degene die het (hoger) onder
wijs volgt daar ook niet zelf een grotere financi
ële bijdrage aan zou moeten en kunnen leveren. 
Uiteindelijk wordt hij of zij er zelfbeter van. Bo
vendien, zo stelt Paul de Beer in het augustus
nummer van Sfr'D, zijn mensen ookbereid een 
extra bijdrage te leveren. ‘Nu doet zich de 
vreemde simatie voor dat veel mensen klagen 
over de kwaliteit van publieke voorzieningen en 
zeggen bereid te zijn daarvoor meer te betalen, 
maar de overheid hen verhindert de daad bij het 
woord te voegen. (..) Het argument dat sociaal
democraten daarvoor doorgaans aanvoeren is 
dat er anders een tweedeling in het onderwijs of 
de zorg ontstaat. Maar de consequentie van deze 
opstelling is wel dat men er geen bezwaar tegen 
maakt als hogere inkomensgroepen een jacht of 
een tweede huis kopen, maar wel als zij extra 
geld aan zorg of onderwijs besteden.’ Even ver
derop stelt de Beer: ‘Niet bij alle collectieve goe
deren is het echter mogelijk ruimte te bieden 
voor individuele keuzevrijheid en eigen verant
woordelijkheid. Over zuiver publieke goederen, 
zoals defensie en justitie, kan immers alleen col
lectief worden besloten.’

PRIVAAT OF COLLECTIEF?

Voor de PvdA lijkt me dit een cruciale kwestie: is 
24 onderwijs een overwegend publiek goed of een

overwegend particulier goed? Van de beantwoor
ding van deze vraag hangt af hoe de inrichting en 
financiering van het onderwijs het meest opti
maal georganiseerd kunnen worden. Ik zou wil
len vasthouden aan het uitgangspunt dat in ieder 
geval het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs overwegend publieke goederen zijn 
en op geen enkele manier vergeleken kunnen 
worden met de aanschaf van een jacht of tweede 
huis. Onderwijs, zeker tot en met het niveau van

het voortgezet onderwijs, stelt mensen in staat 
kennis te vergaren en daadwerkelijk te participe
ren in de samenleving. Goed onderwijs maakt 
mensen daarmee ook weerbaar. Dat is een we
zenlijk andere functie dan het genoegen dat 
mensen kunnen beleven aan een j acht of een 
tweede huis.

Het is een goede ontwikkeling dat mensen be
reid zijn méér te betalen voor onderwijs als zij 
daarmee een betere kwaliteit kunnen krijgen. 
Maar het is een politieke keuze hoe je met die be
reidheid wilt omgaan. Je kunt hem benutten 
door mensen de gelegenheid te geven om voor 
zichzelf of voor hun kinderen betere onderwij s- 
voorzieningen te realiseren, maar je kunt ook 
proberen te bewerkstelligen dat de bereidheid 
om extra middelen te verschaffen ten goede 
komt aan een kwaliteitsverbetering voor ieder
een. Onderwijs als publieke voorziening zou zó 
goed moeten zijn dat de hogere inkomens er met 
plezier gebruik van maken en er ook met plezier 
aan betalen. Wat dat betreft beschouwen zowel 
Leijnse als De Beer de omvang van de collectieve 
uitgaven mij teveel als een soort natuurgegeven. 
(De Beer: ‘De budgetten voor zorg en onderwijs 
worden immers in Den Haag vastgesteld binnen 
het kader van strikte begrotingsregels.’ Leijnse: 
‘De bekostiging door de overheid is qua systema
tiek en niveau zodanig dat alleen wat grotere 
eenheden ermee uit de voeten komen.’)

Als we onderwijs definiëren als een overwe
gend publiek goed zullen we ook helder in kaart 
moeten brengen wat er feitelijk nodig is om 
goed onderwijs te realiseren. Want als we van in
dividuele burgers een hogere bijdrage verlangen 
om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen 
dan moeten we hen ook ‘waar voor hun geld’ 
kunnen bieden. Dat betekent dat het duidelijk 
moet zijn wat goed onderwijs kost.

De belangrijkste factor voor het geven van 
goed onderwijs is de leerkracht. Leerkrachten 
hebben een zware taak en horen daar goed voor 
gefaciliteerd en betaald te worden. Wat dit betreft 
zijn leerkrachten te vaak letterlijk de sluitpost 
van de begroting geweest. Tegenover een betere 
honorering en facilitering zou dan wel moeten
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staan dat degenen die niet goed functioneren 
malckelijker ontslagen moeten kunnen worden. 
Lesgeven is een vak en het gaat mi. niet aan om 
opeenvolgende klassen leerlingen ondergeschikt 
te maken aan de rechtspositie van de leerkracht.

Maar leerkrachten kunnen het niet alleen.
Het is een (bijna) onmogelijke opgave om met 
kinderen die met een taalachterstand van twee 
jaar de basisschool binnenkomen aan het eind 
van groep 8 een gemiddelde c i t o -score te beha
len. Kinderen die hier geboren zijn moeten voor 
zij naar school gaan de Nederlandse taal beheer
sen en later bij hun schoolwerk gestimuleerd en 
gesteund worden. Dat vergt niet alleen een grote 
inspanning (en uitbreiding) van voor- en na
schoolse voorzieningen, maar ook van de ouders. 
Te lang zijn allochtone ouders op dit punt niet of 
onvoldoende aangesproken. Eigenlijk is dat gek, 
want het overgrote deel van deze ouders wil 
graag dat hun kinderen een goede positie in de 
Nederlandse samenleving verwerven en het me
rendeel realiseert zich ook dat onderwijs daarbij 
van groot belang is. Het is heel goed denkbaar dat 
veel ouders niet weten hoe ze hun kinderen 
moeten steunen of zelfs denken dat zij dat niet 
kunnen (ze beheersen zelf het Nederlands niet 
voldoende, hebben zelf geen schoolopleiding ge
noten of zijn analfabeet) en het daarom maar aan 
de school overlaten. Daarmee blijven er kansen 
liggen en wordt het potentieel dat ouders wel 
hebben niet aangeboord. Ouders zijn onvoorstel
baar belangrijk in het leven van een kind. Zij 
moeten daar zelf ook van doordrongen raken en 
zich bewust worden van de ondersteunende en 
stimulerende rol die zij voor hun kinderen kun
nen vervullen.

Op een bijeenkomst voor Marokkaanse vrou
wen in Rotterdam vertelde het PvdA-Tweede Ka
merlid Khadija Arib een paar jaar geleden hoe 
haar moeder altijd haar huiswerk overhoorde. 
Haar moeder was analfabeet en hield het boek 
ondersteboven. Het is een herkenbaar beeld uit 
mijn eigen jeugd. Mijn moeder kon mijn 
Griekse woordjes ook niet overhoren maar ze 
deed het toch. Op dit punt verschillen de alloch
tone ouders van nu m.i. niet veel van de ouders

uit de lagere inkomensklassen in dejaren ’6o.
Ze hebben de neiging op te kijken naar mensen 
die 'gestudeerd hebben’ en onderschatten hun 
eigen kunnen. Noch bij de moeder van Khadija 
Arib, noch bij mijn eigen moeder ging het om de 
vraag of ze in staat was te controleren of het huis
werk goed geleerd was. Het ging om de aandacht 
en betrokkenheid.

Het wordt tijd dat leerkrachten en ouders 
minder benadrukken wat zij niet kunnen en ge
zamenlijk hun schouders zetten onder wat zij 
wel kunnen. Zorgen voor een goede voorberei
ding op de basisschool en het bieden van steun 
en stimulans. Behalve van ouders is ook de inzet 
van andere partners van belang. Dat geldt met 
name als er sprake is van probleemsituaties. Kin
deren met ernstige (gedrags)problemen moeten 
snel een effectief terecht kunnen bij de jeugd
hulpverlening, de leerplichtambtenaar moet 
consequent optreden als leerlingen spijbelen of 
worden thuisgehouden en als jongeren het 
schoolplein terroriseren moet de politie on
middellijk ter plekke zijn.

Een dergelijke samenhangende aanpak ver
eist niet alleen andere samenwerkingsvormen 
van het onderwijs met andere partners, maar 
vergt ook een andere organisatie van het onder
wijs zelf De erkenning dat scholen in de eerste 
plaats moeten zorgen voor goed onderwijs en 
niet in hun eentje verantwoordelijk kunnen zijn 
voor het oplossen van allerlei maatschappelijke 
problemen, betekent niet dat scholen niet meer 
zijn dan instimten die kennis overdragen en/of 
leerlingen in staat stellen kennis te vergaren.
Een school is geen bedrijf maar op de eerste 
plaats een gemeenschap van mensen die samen 25 
ergens voor staan. Dat wordt ook van het onder
wijs verwacht. Scholen worden geacht niet alleen 
kennis, maar ook normen en waarden over te 
dragen en de sociale cohesie te bevorderen. Dat 
kan alleen als leerkrachten elkaar en de leerlin
gen kennen, weten hoe zij met elkaar willen om
gaan en elkaar daar ook aan houden. In zo’n situ
atie is het incident uit het Volkskrant Magazine 
ondenkbaar.
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Kwaliteits denkers versus 
cohesiedenkers
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W IM  M E I J N E N

Sociologen kennen het onderwij s een drietal 
hoofdfuncties toe: kwalificatie, integratie en differen
tiatie (Peschar en Wesselingh, 1995). Het onder
wij s kwalificeert, dat wil zeggen het leert kinderen 
kennis, vaardigheden en houdingen waarmee ze 
zich later een positie kunnen verwerven in de 
samenleving en waardoor ze meerdere sociale rol
len kunnen vervullen. De integratiefanctie 
heeft betrekking op het aanleren van die kennis, 
vaardigheden, waarden, normen en attimdes die 
horen bij burgerschap, de zogenaamde burger- 
schapscompetenties. Een minimum omvang aan 
gedeelde waarden, normen en gewoonten is 
noodzakelijk wil een samenleving kunnen voort
bestaan. Het onderwijs draagt aan die basis bij 
door leerlingen die aan te leren. De derde functie 
is de dijferentiatiefunctie: leerlingen worden voor
bereid op uiteenlopende posities in de samenle
ving. Die differentiatie heeft betreklcing op posi
ties die verschillen naar niveau en naar aard.

Samengevat: het onderwijs leert een nieuwe 
generatie de principes van het maatschappelijke 
voortbrengingsproces, vervolgens de voor
waarden voor het samenleven en het regelt ten
slotte het toewijzen van individuen aan speci
fieke posities in de samenleving. Uiteraard dra
gen ook andere maatschappelijke instituties aan 
dit proces bij.

Over de auteur Wim Mtijnen is hoogleraaronderwijs- 
kunde aan de Uniuersiteit van  Amsterdam ( s c o -  
Kohnstamm Instituut) en lid van de Onderiuijsraad. 
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DE BIAS VA N  LEIJNSE

Opvallend in het artikel van Leijnse is dat de aan
dacht geheel uitgaat naar de kwalificatiefunctie 
van het onderwij s. Het gaat over het kennismo
nopolie van de gevestigde onderwijsinstellin
gen, over internationale concurrentie, over certi
ficering etc. Voorts schenkt hij aandacht aan 
maatschappelijke trends als consumentisme en 
schaalvergroting en aan besturingsprincipes en 
financiering. Geen alinea wordt gewijd aan de 
integratiefunctie en de toegankelijkheid van het 
onderwijs. Terwijl naar mijn smaak juist op die 
terreinen een sociaal-democratische onderwijs
politiek zich zal kunnen en moeten onderschei
den van andere. Met betrekking tot de onderwer
pen die Leijnse aansnijdt zal dat onderscheid er 
nauwelijks zijn. Dat met name het beroepson
derwijs en het universitaire onderwijs flexibeler 
moeten worden, zich meer moeten richten op 
het aanleren van competenties, meer maatwerk 
voor de individuele student moeten bieden, zich 
meer internationaal moeten oriënteren, wordt 
alom erkend. Dat geldt ook voor de beleidsconse
quentie, te weten: meer autonomie voor instel
lingen. Als vervolgens de uitvoering stroperig is 
of zich soms malversaties voordoen, dat is be
stuurlijk wellicht interessant maar niet politiek. 
Financieringsarrangementen zijn zo ongeveer 
de enige issues voorpolitieke meningsverschil
len op het terrein van het beroeps- en universi
tair onderwij s. Uiteraard kan men ook hier het 
probleem van de burgerschap svorming en de
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toegankelijkheid op de politieke agenda zetten 
maar empirische analyses wijzen uit dat dit veel
eer relevante vraagstukken zijn voor het funde
rend onderwijs cq het onderwijs in de leerplich
tige fase. De sector van het beroeps- en universi
tair onderwijs leent zich derhalve zeer goed voor 
paars onderwijsbeleid. In de publieke opinie spe
len deze onderwerpen echter nauwelijks een rol. 
De bachelor-masterproblematiek, meer autono
mie voor instellingen, meer internationalisering 
en meer aandacht voor competenties zijn geen 
onderwerpen die zich mogen verheugen in een 
warme publieke belangstelling. Ze worden be
schouwd als technocratisch, onderwerpen voor 
bestuurders en deskundigen.

NORMOVERSCHRIJDING EN SEGREGATIE

Dat ligt anders voor de fase van het funderend 
onderwijs. De pedagogische opdracht van het 
onderwijs in termen van het aanleren van 
waarden en normen, het leren respectvol met el
kaar om te gaan, het bijdragen aan sociale cohe
sie door het onderwij s, het probleem van de 
zwarte en witte scholen en het voorkomen van 
normoverschrijdend gedrag door het onderwijs, 
zijn onderwerpen waarover elke burger een me
ning heeft maar die in politieke discussies nau
welijks van de grond komen. Een voorbeeld.

In het begin van de jaren negentig, mede als 
gevolg van een discussie in de media over de rol 
die het onderwijs zou kunnen spelen in het be
teugelen van normoverschrijdend gedrag door 
jongeren, is door onderwijsminister Ritzen een 
commissie ingesteld die advies moest uitbren
gen over deze materie. Deze is uiterst behoed
zaam te werk gegaan. Aanbevelingen als: ‘Uni
versele waarden die de grondslag vormen van 
democratische en humane samenleving en gel
den als gemeenschappelijk cultuurgoed, dienen 
een prominente plaats te krijgen in te ontwer
pen schoolcodes en in onderwijsprogramma’s’ 
of: 'Staatspedagogiekis ongewenst’, komen her
haaldelijk in het rapport voor (Platform Pedago
gische Opdracht, 1993). Over wat universele 
waarden zijn, vertaald naar concrete richtlijnen,

bericht het Platform niet. Evenmin wordt verwe
zen naar wat dan op uitvoeringsniveau gemeen
schappelijk zou moeten zijn. Beleidsvoorstellen 
van enige importantie door de centrale overheid 
zijn vervolgens achterwege gebleven.

PEDAGOGISCH E TIK

Als gevolg van deze autonomie in eigen kring 
met betrekldng tot de interpretatie van waarden 
en normen, is het de rechter die de grenzen be
paalt van wat nog aanvaardbaar is. Dat geldt voor 
wat de grens is mssen een pedagogische tik en 
kindermishandeling, tussen aanzetten tot discri
minatie door leerkrachten en vrijheid van me
ningsuiting enz. Zo kan het voorkomen dat op 
scholen opvattingen over de positie van vrou
wen in de samenleving worden uitgedragen die 
door het overgrote deel van de bevolking als af
keurenswaardig worden ervaren, maar door de 
rechter nog toelaatbaar worden geacht. Ver
schijnselen die in de media vaak veel aandacht 
trekken waarna richting minister van Onderwijs 
wordt gekeken met de impliciete wens hande
lend op te treden. Die moet vervolgens constate
ren dat hem of haar de beleidsinstrumenten ont
breken, verwijzend naar de vrijheid van onder
wijs. Zo kan ook worden vastgesteld dat het 
intercultureel onderwijs in basisscholen nauwe
lijks van de grond is gekomen omdat de wetge
ver aarzelt met het nauwkeurig omschrijven van 
de doelstellingen.

Een ander voorbeeld. Segregatie in het funde
rend onderwijs langs etnische en sociaal-econo- 
mische scheidslijnen zet in snel tempo door.
Scholen die voor honderd procent ‘zwart’ zijn en 27
zelfs soms hun deuren vanwege etnische segre
gatie moeten sluiten, zijn geen uitzondering 
meer. De huidige politieke oplossing is: inves
teer in kwaliteit. Door ‘zwarte’ scholen van meer 
middelen te voorzien verwacht men dat de daar 
verblijvende leerlingen meer van het onderwijs 
zullen profiteren. En dat is ook zo, maar daarmee 
worden allerlei sociale neveneffecten van segre
gatie nog niet ondervangen. Overheidsbeleid om 
segregatie in het onderwijs tegen te gaan is tot
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nu toe niet van de grond gekomen. Sterker nog: 
het heeft nooit echt op de politieke agenda ge
staan en wel om twee redenen. Ten eerste: artikel 
23 van de grondwet, dat handelt over de vrijheid 
van onderwijs. Schoolbesturen en ouders ver
plichtingen dan wel beperkingen opleggen met 
betrekking tot aanname van leerlingen of keuze 
van scholen is in beginsel strijdig met dit artikel. 
Ten tweede: de maatschappelijke trend is meer 
keuzevrijheid voor individuen. Voorschriften 
met betrekking tot schoolkeuze zijn hiermee in 
strijd. De keuze voor kwaliteitsverbetering van 
zwarte scholen lijkt dan het enig overgebleven 
alternatief.

Scholen zijn echter meer dan al of niet goed 
toegeruste onderwijsinstellingen. Ouders die 
hun kinderen naar een categoraal gymnasium 
sturen hebben dat goed begrepen. Terwijl ‘gym
nasiale’ routes in het reguliere vwo een margi
naal bestaan leiden, floreren de categorale gym
nasia. Kennelijk zijn er andere, ‘sociale’ factoren 
in het spel die de keuze voor een categoraal gym
nasium bepalen. Dat scholen eveneens ‘sociale’ 
instimties zijn, blijkt ook uit de manier waarop 
basisscholen functioneren. Het zijn mede opvoe
dingsinstellingen waar kinderen vriendjes ma
ken, waar ouders van vriendjes elkaar ontmoe
ten, met elkaar overleggen over alledaagse op- 
voedings- en schoolproblemen en logeerpartijen 
regelen. Basisscholen zijn kortom verlengstuk
ken van het gezinsleven. Interessant in dit kader 
is het onderzoeksgegeven dat de keuze voor een 
basisschool niet in de eerste plaats wordt ingege
ven door de kwaliteit van de school in termen 
van geleverde leerprestaties, maar meer door na
bijheid, pedagogisch klimaat, denominatie en 
sociale samenstelling.

Illustratief is ook dat de effecten van het pu
bliceren van kwaliteitsoordelen over scholen in 
het voongezet onderwijs door het dagblad Trouw 
en later, op internet, door de onderwijsinspectie, 
beperkt van aard blijken te zijn. Ook daar spelen 
schoolklimaat, afstand, traditionele relaties tus
sen basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs en sociale samenstelling een belang
rijke rol. Aspecten waar het beleid zich verre van

houdt. Zo doet zich de paradoxale situatie voor 
dat het overheidsbeleid met betrekking tot het 
funderend onderwijs zich concentreert op de 
kwaliteit van het onderwijsaanbod, terwijl de 
discussies van ouders en leerlingen gaan over de 
omgang van leerkrachten met leerlingen, over 
het bijbrengen van normen en waarden, over 
orde, discipline en veiligheid, over massaliteit en 
over de sociale samenstelling van de leerlingpo- 
pulatie (zwart/wit). Kennelijk is het onderwijs, 
in termen van aanbod, in de ogen van ouders en 
leerlingen van een dusdanige kwaliteit dat het

Scholen zijn ook 
opvoedingsinstellingen waar 

kinderen vriendjes maken, 
waar ouders van vriendjes 

elkaar ontmoeten, met elkaar 

overleggen over alledaagse 

opvoedings- en school
problemen en logeerpartijen 

regelen

geen relevant issue meer is en zijn verschillen 
russen scholen in dit opzicht zo gering dat de 
aandacht zich richt op de sociale en pedagogische 
aspecten van het funderend onderwijs. Dat lijkt 
me ook de verklaring te zijn voor de paradox die 
Roel Bosker constateert (zie de introductie van 
Leijnse’s bijdrage), te weten dat het niveau van 
de leeropbrengsten in Nederland, internationaal 
gezien, goed is, terwijl er in de publieke opinie 
sprake is van ‘falen’ van het onderwijs.

Zoals gezegd, de vrijheid van onderwijs, het 
honoreren van de wens tot meer keuzevrijheid, 
het beginsel van de autonomie in eigen kring 
wat het aanleren van waarden en normen betreft 
en het streven naar grotere autonomie van 
onderwij sinstellingen voor funderend onder- 
wijs zijn de fundamenten van het huidige onder-
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wijsbeleid. Tegelijkertijd leiden die totbeleids- 
barriëres voor die onderwerpen waarover in de 
publieke opinie het meest wordt gediscussieerd 
en waarop de maatschappelijke kritiek zich toe
spitst.

FUNDAMENTELE VRAGEN

Als deze analyse juist is en ‘investeren in kwa
liteit’ niet afdoende is om het falen van de peda
gogische functie van het onderwij s te bestrij den 
noch de sociale effecten van de toenemende se
gregatie, dan dienen zich een aantal zeer funda
mentele vragen aan. Zoals: hoeveel willen we op
offeren van de fundamenten van het huidige 
onderwijsbeleid om beleidsmaatregelen in deze 
richting mogelijk te maken? Onlangs is door 
D6 6 al een voorschot op deze discussie genomen 
doorvoor te stellen dat bijzondere scholen geen 
leerlingen zouden mogen weigeren waarvan de 
ouders zeggen de grondslag van de school te res
pecteren. Dit in afwijking van de huidige 
wetstekst die luidt dat de ouders de grondslag 
dienen te onderschrijven. De reactie van met name 
orthodox christelijke scholen was, zoals voor
spelbaar, stevig. Uiteraard zijn op dit terrein nog 
veel andere maatregelen te bedenken: van 
schoolgrenzen tot gratis leerlingenvervoer. Of 
door de overheid georganiseerde voorlichtings
campagnes over kwaliteiten van basisscholen in 
een stad dan wel het inrichten van centrale aan- 
meldingspunten voor basisscholen waar met 
elke ouder wordt gesproken over de preferente

schoolkeuze van de ouder en mogelijke wensen 
van het stadsbestuur in deze. Honorering van de 
wensen van het stadsbestuur zou gepaard kun
nen gaan met het aanbieden van gratis leerling- 
vervoer of zelfs een geldelijke beloning. Voorstel
len tot dergelijke maatregelen zullen, zoals is te 
voorzien, niet alleen discussies oproepen in het 
Haagse maar ook in de wijken. Op voorhand is 
tevens te voorspellen dat door het agenderen van 
deze thema’s, binnen sociaal-democratische gele
dingen zelf een discussie zal losbarsten tussen de 
‘kwaliteitsdenkers’ en de ‘cohesiedenkers’, waar
van de laatsten als de restanten van de aanhan
gers van de oude leuze: ‘onverdeeld naar de open
bare school’ kunnen worden aangeduid.

Mijn taxatie van de huidige situatie is dat het 
‘kwaliteitsdenken’ uiteraard veel aandacht ver
dient van de sociaal-democratie, maar dat de pu
blieke belangstelling veel meer uitgaat naar de 
pedagogische opdracht van het onderwijs, het 
voorkomen van normoverschrijdend gedrag en 
naar segregatieproblemen. Onderwerpen die 
door het overheersende ‘kwaliteitsdenken’ door 
politici van sociaal-democratische huize zijn ver
waarloosd. Politieke profilering in dat opzicht 
door een sociaal-democratische partij lijkt me 
meer dan wenselijk. Hoe die profilering er uit zal 
komen te zien, is op voorhand niet te voorspel
len want de meningen zullen intern verdeeld 
zijn. De thema’s zijn politieke strijd echter meer 
dan waard.
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Weg met die cijfers in het 
onderwijs!
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PI ETER H I L H O R S T

Hoe meer je weet, hoe meer je weet watje niet 
weet. Dat kan leiden tot bescheidenheid. Vaker 
inspireert het daarentegen tot een driftig vervolg 
van de speurtocht. Niet voor niets is de stan- 
daardaanbeveling van veel beleidsonderzoek dat 
meer onderzoek nodig is. Zo is het ook met het 
testen van leerlingen. De afgelopen jaren is het 
belang van de ciTO-score toegenomen. Voor een 
leerling die zijn c i t o  verknalt, blijven de deuren 
van veel middelbare scholen gesloten. Ook de 
kwaliteit van scholen wordt meer en meer afge
meten aan de gemiddelde cito-score. De uitsla
gen worden immers openbaar gemaakt. Een 
slechte gemiddelde score kan toekomstige ou
ders afschrikken. Hoe groter het belang van de 
toets, hoe groter de twijfel. Want wat meet de 
ciTO-score nu helemaal? Komt in de score de 
kwaliteit van de school tot uiting of de kwaliteit 
van de opvoeding en het opleidingsniveau van 
de ouders? Het antwoord op deze vragen ligt 
voor de hand. Er moet een nulmeting komen. 
Dan kan de voortgang per kind worden vastge
steld en zo de vorderingen van de school worden 
gemeten. Deze entreetoets voor kleuters is jaren 
geleden al voorgesteld door staatssecretaris Ne
telenbos. Nu heeft het nieuwe kabinet dit oude 
plan weer van het spinrag ontdaan.

De vorige keer is het plan gesmoord, na een 
advies van de ontwikkelingspycholoog D. Kohn-

Over de auteur Pieter Hilhorst is publicist en columnist 
uan de Volkskrant.

Foto Fotop

stamm. Kinderen van vier j aar laten zich volgens 
hem niet zo makkelijk toetsen. Ze kunnen nog 
niet schrijven en rekenen, dus moetje op een an
dere manier hun vaardigheden testen. Boven
dien zijn hun prestaties nog weinig constant. De 
uitslag van de test op de ene dag kan zo flink ver
schillen van de test op een andere school. Als een 
kind toevallig naar de w.c. moet is dat dodelijk 
voor de concentratie. Kohnstamm stelde boven
dien dat de test niet kan worden afgenomen door 
de leerkracht. Die heeft immers een belang bij de 
uitslag van de test. Hoe slechter de leerling bij de 
entreetoets scoort, hoe groter de toegevoegde 
waarde van de school lijkt. Hij berekende dat een 
toets minstens acht miljoen euro zal gaan 
kosten. Deze bezwaren waren destijds reden om 
het de plannen op te bergen in een diepe la.

Dat het kabinet ze nu weer uit die diepe la 
heeft opgedoken alles te maken met de wens van 
de regering om scholen te kunnen afrekenen.
Het past in het streven naar een bedrij fsmatige 
overheid. In deze visie op de publieke sector is de 
overheid een opdrachtgever en zijn publieke in
stellingen als scholen aannemers. De overheid 
bepaalt wat er moet gebeuren, de uitvoerders 
hoe dat moet gebeuren. Deze terminologie sug
gereert een enorme zakelijldieid. Maar dat is 
meer suggestie dan realiteit. Als een aannemer 
zijn verplichtingen niet nakomt, heeft dit finan
ciële consequenties. Het ideaal van de aanhan
gers van een bedrijfsmatige overheid is dat de 
afspraken die een overheid maakt met bijvoor
beeld scholen even hard zijn. Als ze tekortschie-
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ten krijgen ze minder geld, presteren ze boven
gemiddeld dan worden ze beloond. Daarom is 
het van het grootste belang om de prestaties van 
scholen zo precies mogelijk vast te leggen en 
daarom is zon entreetoets voor kleuters zo be
langrijk.

De aanhangers van deze bedrijfsmatige visie 
op de overheid maken echter een cruciale fout. 
De verhouding tussen de overheid en de school 
is niet die tussen twee willekeurige contractan
ten. Als een aannemer de uiterste opleverdatum 
overschrijdt, zal het de opdrachtgever worst we
zen waarom hij zijn verplichtingen niet na kan 
komen. De strafkorting tikt elke dag dat de ver
traging voortduurt.

Neem de Gemeente Amsterdam. Deze stad 
probeert het onderwijs op een bedrijfsmatige 
manier te organiseren. Om het onderwijspeil te 
verhogen sluit ze convenanten met scholen over 
de te behalen stijging van de gemiddelde cito- 
score van de school in kwestie. De tekst van het

convenant laat zich lezen als een spijkerharde 
overeenkomst. Voor mijn boek De Wmakvan de 
Publieke Zaak ben ik nagegaan hoe de gemeente 
h ierm ee omgaat. Het blijkt dat nooit een sanctie 
is uitgevaardigd.

Voor deze terughoudendheid zijn echter 
goede redenen. Want wat moetje doen als de re
denen waarom een school haar doelstellingen 
niet haalt, typische voorbeelden van overmacht 
zijn. Het valt een school toch niet aan te rekenen 
dat er een lerarentekort is en dat het dus moeilijk 
is om vervangers te krijgen voor zwangerschaps
verlof. Ook een onverwachte extra toestroom 
van moeilijke leerlingen kan de ciio-score druk
ken. Wederom geldt dat het weinig pas geeft om 
een school daarvoor te straffen. De overheid wor
stelt in feite met verschillende rollen. Ze is niet 
alleen maar opdrachtgever, maar op andere mo
menten is ze ook adviseur. Zo overlegt de ge
meente met scholen over hoe ze de resultaten 
kan verbeteren. Daarmee wordt ze medeverant-
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woordelijk voor de effecten van deze plannen. 
Het opleggen van een sanctie past slecht bij dit 
op overeenstemming gerichte overleg. In de 
praktijk blijft er van de beloofde keiharde zake
lijkheid dan ook weinig over. En misschien is dat 
maar goed ook.

POLITIEKE OORDELEN

De filosofe Hannah Arendt heeft een onder
scheid gemaakt tussen meten en oordelen. Me
ten is eendimensionaal. Dus kan een populatie 
makkelijk worden geordend op lengte, gewicht 
of schoenmaat. Oordelen begint daarentegen pas 
als het criterium waaraan de populatie wordt af
gemeten niet bij voorbaat duidelijk is. Als er 
tegenstrijdige waarden in het geding zijn. De be
lofte van de bedrijfsmatige overheid is dat er niet 
meer geoordeeld maar alleen gemeten hoeft te 
worden. Het is een simpel systeem van afspra
ken maken en afrekenen. De hoop is dat de me
tingen zo hard zijn dat lastige politieke oordelen 
achterwege kunnen blijven. Dat is helaas een ij
dele hoop. Niet alleen omdat er altijd onenigheid 
kan ontstaan over de oorzaken van de uitkomst, 
maar ook omdat cijfers naarmate ze politiek be- 
langrijker worden, meer omstreden zijn.

Het gesteggel over de ciTO-scores van de afge
lopen jaren kan dat gemakkelijk illustreren. Vol
gens T. Duif, van de Algemene Vereniging van 
Schoolleiders sturen scholen soms zwakke leer
lingen een dagje naar huis of laten ze de leerlin
gen van groep acht uitgebreid oefenen met c i t o - 

achtige toetsen. (De Volkskrant, 03/02/2000) Een 
andere manier om de cixo-score op te krikken is 

3 2 om in de voorlaatste klas strenger te selecteren 
of sommige leerlingen zelfs het dringende ad
vies te geven om zich bij het begin van het 
schooljaar elders te melden. Het is een oude soci
ologische wet. Hoe belangrijker de cito-scores 
worden gevonden, hoe minder betrouwbaar ze 
zijn als maatstaf voor de kwaliteit van een 
school. Er zijn immers altijd gemakkelijker ma

nieren om het cijfer op te krikken, dan het moei
zame proces van het verbeteren van het onder- 
wijs.

Het pleidooi voor het invoeren van een kleu- 
tertest past in het streven om de cijfermatige be
oordeling van een school nog harder te maken. 
De bezwaren van Kohnstamm illustreren echter 
dat ook deze gegevens omstreden zullen zijn. En 
dat ook hier het belang van het cijfer strategisch 
gedrag uitlokt. De logische reactie op deze strijd 
om de cijfers is om nog meer tests af te nemen. 
Niet alleen bij binnenkomst bij de school en bij 
het vertrek, maar misschien ook nog twee keer 
onderweg. Maar hoeveel cijfers er ook geprodu
ceerd worden het zal nooit lukken om het oorde
len in de betekenis van Arendt uit te bannen. Het 
is beter om dit politieke karakter van het oordeel 
te erkennen in plaats van het te verdoezelen met 
een overdaad aan cijfers.

Dit betekent overigens niet dat het testen van 
vierjarige kleuters per definitie onzinnig is. Het 
is vooral het gebruik ervan dat problematisch is. 
Nu wordt het gepast in een systeem van wan
trouwen. Het is bedoeld om scholen te controle
ren en af te rekenen. Relevanter is volgens mij de 
vraag of de test een belasting is voor de onderwij
zers of dat het hen handreikingen biedt om hun 
onderwij s beter in te richten. Maar ik geloof niet 
dat de test een vraag is die van onderop uit het 
veld gekomen is. In die zin is het tekenend voor 
het onderwijsbeleid. Te vaak wordt vergeten dat 
de onderwijzers het belangrijkste sociale kapi
taal vormen. Onderwijsbeleid moet er niet op ge
richt zijn om hen met cijfers af te ranselen, maar 
om hun taak te verlichten. Het moet dienstverle
ning zijn. Vertel ons wat uw werk met de kinde
ren makkelijker maakt en wij proberen de testen 
en de methodes voor u te ontwiklcelen. De onder
wijzers moeten zeggen wat ze zinnig vinden en 
wat niet. Zij weten immers als geen ander wat zij 
nog niet weten, maar ook wat we toch nooit te 
weten komen.
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Pas op voor de tweedeling
MARLEEN BARTH

Het betoog van Leijnse illustreert hoe veel er in 
korte tijd veranderd is in de Nederlandse poli
tiek. Het dateert van voor de formatie van het 
huidige kabinet. Aan urgentie voor modernise
ring van het onderwij s heeft het sindsdien wei
nig verloren, maar realisering lijkt verder weg 
dan ooit. Het perspectief van miljardeninveste
ringen is in adembenemend tempo weggesmol
ten. De ambitie om het onderwijs in positie te 
brengen voor de kennissamenleving van de 21*̂  
eeuw lijkt verdwenen (zie de futloze passage 
over onderwijs in het regeeraklcoord van het ka- 
binet-Balkenende). Er is een partij aan de macht 
gekomen die de reactionaire kritiek waar Leijnse 
van rept tot ideologie verheven heeft (‘zet direc
teuren weer voor de Idas’, ‘flikker alle computers 
het raam uit’).

Dit terwijl Leijnse veel rake punten scoort.
Het onderwijs heeft behoefte aan versterking 
van daadwerkelijke autonomie van instellingen, 
professionalisering van arbeidsverhoudingen en 
een open houding van scholen naar de vraag van 
hun leerlingen en die van hun omgeving (van de 
buurt tot het buitenland). Leijnse heeft ook gelijk 
dat de afgelopen jaren kansen gemist zijn. De 
overheid had wel geld, maar miste de visie, de 
daadkracht of de durf om echte doorbraken te be
werkstelligen (dieptepunt blijft wat mij betreft 
de onderwijs-CAO van 2001, waarmee maarliefst 
900 miljoen euro werd gepompt in arbeidsvoor
waarden zonder dat daarin één broodnodige, 
strucmrele vernieuwing tot stand werd ge
bracht).

Over de auteur Marleen Barth was lid uan de Tweede 

Kamer uoor de PudA (woorduoerster onderwijs).

Vraag is namurlijk, hoe nu verder? De oproep 
die Leijnse doet aan de overheid om een heldere 
positie te kiezen, verliest zijn waarde niet. Maar 
hij maakt helaas zelf niet overal een echte keuze. 
Terwijl de thema’s die hij aansnijdt die moeite 
meer dan waard zijn.

PRIVATE GELDSTROMEN

Zo schetst Leijnse beeldend de dilemma’s die 
ontstaan door de toenemende invloed van pri
vate geldstromen in het onderwijs, maar hij 
geeft niet aan hoe ons onderwijssysteem zich in 
zijn ogen verder zou moeten ontwikkelen. Hij 
pleit bijvoorbeeld voor het erkennen van zoge
naamde ‘elders verworven competenties’ binnen 
het curriculum van opleidingen. Als het gaat om 
beroepsonderwijs kan ik me daarbij best iets 
voorstellen. Maar wil Leijnse dat ook in bijvoor
beeld het basisonderwij s? Dat zou een formalise
ring -en legitimatie- betekenen van de ongelijke 
kansen waarmee leerlingen het onderwijs betre
den. In de uiterste consequentie leidt dit tot een 
onderwijsstelsel waarin (kans)rijken onderwijs 
zelf betalen en organiseren (op school of elders), 
en het publieke bestel alleen nog bestaat voor 
(kans)armen.

Het lijkt alsof Leijnse die kant uit wil, als hij 
schrijft dat de (kennelijke) weigering van de Ka
mer om debat te voeren over publieke en private 
verantwoordelijkheid in het onderwijs wel links 
lijkt, maar het niet is; het huidige systeem is vol
gens hem slechts profijtelijk voor ‘huidige en 
toekomstige betere kringen die op deze wijze het 
onderwijs van hun kinderen genereus door de la
ger betaalden laten subsidiëren’. Maar opnieuw
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maakt hij niet helder of zijn grieven alleen hoge
school en universiteit betreffen, of ook basis- en 
voortgezet onderwijs.

Er is ruimte om de portemonnee van ouders 
en studenten in het hoger onderwijs steviger aan 
te spreken (met name in de studiefinanciering), 
vanwege het grote persoonlijke profijt dat ie
mand van een hogere opleiding heeft. In het fun
derend onderwijs echter moeten we die kant ze
ker niet uit. Al was het maar omdat deze secto
ren, in tegenstelling tot hoger onderwijs, vooral 
een maatschappelijk rendement kennen (onze 
samenleving kan niet behoorlijk functioneren 
als mensen deze basiskennis niet onder de knie 
krijgen). Groot-Brittannië laat zien wat voor een 
rampzalige gevolgen zo’n tweedeling heeft voor 
de kwaliteit van het publieke onderwijs. Wie bo
vendien vindt dat onderwijs een belangrijke 
functie heeft in het ‘de boel een beetje bij elkaar 
houden’, kiest voor scholen waarin kinderen van 
verschillende afkomst samen kunnen opgroeien. 
Al was het maar, omdat kinderen - als ze de kans 
krijgen — in de Idas heel veel van elkaar kunnen 
leren.

In de discussie over schaal kiest Leijnse -net 
als de PvdA-fractie al jaren doet — voor grotere 
besturen, niet voor grotere scholen. Maar hij 
gaat een stap verder als hij pleit voor schaalver
kleining van scholen, ‘de aangewezen weg om 
meer menselijke maat te maken’. Dat mag na- 
murlijk, maar dan moet hij wel hom of kuit ge
ven over de onverbiddelijke gevolgen van zijn 
keuze.

SCHAALVERKLEINI NG?

Zo kost schaalverkleining miljarden. Los van het 
feit dat die er niet meer zijn, is het de vraag of 
schaalverldeining dat waard is. Waarom veel geld 
besteden aan meer gebouwen, terwijl er nu al te 
weinig is om bestaande gebouwen fatsoenlijk te 
onderhouden? Schaalverkleining vergt duizen
den leraren extra, die er niet zijn. Maar als ze er 
wel waren: waarom voorrang geven aan meer le
raren voor meer scholen, ten koste van meer han
den in de klas op bestaande scholen? Waarom

(net nu het stof van de fusies uit de jaren ’go een 
beetje is gaan liggen) alle energie van scholen en 
docenten weer willen richten op de interne orga
nisatie, in plaats van waar die hoort - bij de leer
lingen en de inhoud van het werk? En dat terwijl 
er nog nooit enig empirisch bewij sis geleverd 
voor het gevoel dat grotere scholen slechter zijn. 
Geen misverstand: ik voel weinig voor verder
gaande schaalvergroting in het onderwijs. Maar 
je blind staren op de stmcmurlost geen proble
men op. Ook op een kleine school met een cyni
sche, ongeïnspireerde culmur (en die zijn er) is

In de uiterste consequentie 

leidt dit tot een onderwijs
stelsel waarin (kans)rijken 

onderwijs zelf betalen en 

organiseren (op school of 

elders), en het publieke bestel 

alleen nog bestaatvoor 
(kans) armen

de menselijke maat ver te zoeken.
Als het gaat om versterking van de zelfstan

digheid van onderwijsinstellingen, wordt het 
lastig het betoog van Leijnse te volgen. Eerst 
schrijft hij geen behoefte te hebben aan een 
‘terugtredende overheid die vooral op autono- 
mievergroting gericht is’. Een aantal alinea’s ver
der wil hij juist dat de overheid de autonomie 
van onderwijsinstellingen en docententeams 
‘drastisch vergroot'. Sturen moet de overheid 
eerst op ‘competentieniveaus die leerlingen en 
smdenten moeten bereiken’, maar enkele regels 
verder vindt Leijnse juist dat ‘valdcen, vakinhou
den en examens’ door de school zelfbepaald 
moeten worden. Wat is het nou?

Het zou zeker een goede zaak zijn als de arm
slag van onderwijsinstellingen verder wordt ver
groot. Maar het is wél belangrijk dat daarbij vol
doende tegenmacht wordt georganiseerd, om er
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op toe te zien dat gemeenschapsgeld effectief en 
efficiënt besteed wordt. De overheid moet haar 
rol van kwaliteitsbewaker waarmaken, door in 
de gaten te houden dat leerlingen leren wat zij 
moeten leren om volwaardig in de samenleving 
mee te kunnen draaien; vakinhoud en examens 
dus. Scholen en leraren verdienen daarentegen 
veel meer ruimte om te bepalen hoe zij dat resul
taat het beste denken te bereiken. Maar niet zon
der meer. Zowel ouders, leerlingen als studenten 
horen op school een steviger vinger in de pap te 
krijgen.

Meer vrijheid voor scholen kan niet alleen 
door de overheid worden bewerkstelligd. Zij 
worden ook aan banden gelegd door bijvoor
beeld de vakbonden, die met vasthoudendheid 
een betere zaak waardig de ouderwetse, centra
listische arbeidsvoorwaarden in het onderwij s 
bewaken. Onduidelijkheid in de verhouding tus
sen directies en besmren (die in het onderwij s 
veel meer invloed hebben dan in menig andere 
sector) remt nogal eens de slagkracht. Maar ook 
ouders en leerlingen (merkte ik tijdens de ver
kiezingscampagne) stellen het lang niet altijd op 
prijs als het er op hun school anders aan toegaat 
dan elders. Meer vrijheid voor scholen kan dus 
alleen bereikt worden als alle andere partijen (de 
politiek incluis) bereid zijn een stap terug zetten.

Het is j ammer dat Leijnse wat hij noemt ‘de 
vormingstaak’ van het onderwijs slechts aan

stipt. Nu blijft een beetje in de lucht hangen hoe 
hij die ingevuld zou willen zien. Dat zou een smk 
steviger kunnen dan nu gebeurt. Als de verkie
zingsuitslag van 15 mei iets duidelijk heeft ge
maakt, is dat veel Nederlanders snakken naar 
een samenleving waarin mensen weer aan
spreekbaar zijn is op hun gedrag; opvoeding 
moet terug naar de publieke ruimte. Zoals Hil- 
lary Clinton eens zei; ‘It takes a village to raise a 
child'. De school is daarbij onmisbaar, en zou veel 
zwaarder moeten worden aangesproken op haar 
verantwoordelijlcheid in opvoeding tot burger
schap.

Leijnse trekt in zijn betoog bij de overheid aan 
de bel, en dat is niet onterecht. Maar de gebeurte
nissen van de afgelopen maanden leggen de bal 
nadrukkelijk ook bij de Partij van de Arbeid. Wat 
vinden we eigenlijk? Moet private financiering 
in het onderwij s kunnen, of juist worden afge
remd? Waar zouden wij het beetje geld dat er is 
in investeren? Willen we écht autonome scho
len, en mogen scholen dan ook fouten maken? Is 
de leraar ook een opvoeder? Het verkiezingspro
gramma van 2001 gaf op geen van deze vragen 
een bevredigend antwoord. Ook de PvdA zou 
zich de oproep van Leijnse daarom moeten aan- 
treklcen, en het debat aangaan over de thema’s 
die hij aansnijdt.
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Onderwijs ineen 
polycentrische democratie
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FRANS DE VIJ LDER

Ergens in zijn Narions and Narionalism probeert 
Ernst Gellner ons uit te leggen waarom het 
onderwijs een universele norm is geworden in 
de moderne nationale samenleving. Onderwijs 
was het vehikel dat sociale mobiliteit mogelijk 
maakte en daarmee ook ontwiklceling in de ar
beidsdeling als basis voor ‘a society of perpetual 
growth’. Volgens hem is de infrastructuur voor 
onderwijs daarom bijna per definitie groot, on
misbaar en duur geworden en heeft alleen de 
staat het vermogen om deze te onderhouden. 
Twee kernelementen uit het betoog van Gellner 
springen onmiddellijk in het oog namelijk (i) de 
staat die betaalt en sociale en economische ont
wikkelingen smurt en (2) het intrinsiek nationale 
karakter van die grote en dure onderwijsinfra
structuur.

Beide kernelementen spelen niet toevallig 
juist nu een belangrijke rol in het debat over 
onderwijs en samenleving. Het onderwijs lijdt 
ondanks een lange periode van bovenge
middelde groei aan een chronisch tekort aan 
middelen en serieuze strategische aandacht van
uit de publiek-politieke arena waarbinnen het 
opgesloten zit. En vanuit het debat over de multi
culturele samenleving en de globalisering staat 
het onderwijs voor de omineuze opgave om bij te 
dragen aan de instandhouding van een nationale 
culturele identiteit en ‘sociale cohesie’ in de

Over de auteur Frans de Vijlder is adviseur bij het 
Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs, 
Uniuersiteit uan Amsterdam.

periode dat er sprake is van een snel globalise- 
rende ‘kenniseconomie’, waarin andere regels 
gelden, die uitnodigen tot ander gedrag en an
dere waarden en normen, waarin de grenzen 
wegvallen en de migratiedruk blijvend hoog zal 
zijn. Beide vraagsmkken illustreren de com
plexiteit van het transitieproces naar een open, 
transnationale kennissamenleving. Simpele op
lossingen voor deze complexe vraagsmlcken be
staan niet, al willen sommigen ons dat wel doen 
geloven. Vanuit deze optiek verdient het essay 
van Leijnse zeker waardering, zij het dat ik vind 
dat de gevolgen van de multiculmraliteit voor 
het onderwijsbeleid relatief onderbelicht zijn ge
bleven. Ik vraag mij sterk af of we daarover in het 
onderwijs wel voldoende praten en daarin vol
doende handelen, maar dat vereist een betoog 
apart.

De voorwaarden waaronder ons onderwijs
systeem ‘groot, onmisbaar en duur’ kon worden 
zijn drastisch gewijzigd. De Nederlandse samen
leving is niet langer een gesloten samenleving in 
de zin dat deze over een doorslaggevend vermo
gen tot zelfsturing en zelforganisatie beschikt. 
Dat geldt ook op terreinen die we altijd konden 
rekenen tot de ‘symbolen van de nationale staat’, 
waaronder zeker het funderend onderwijs en de 
universiteiten, het beroepsonderwijs in veel 
mindere mate. Wie in deze tijd vast houdt aan de 
vooronderstellingen van vroeger, houdt het 
onderwijs gevangen in een vorm van financie
ring die niet meer van deze tijd is. Met een poli
tieke belofte de chronische budgettekorten op te
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heffen, wordt het er niet beter op, want iedereen 
weet dat die nooit waargemaakt kunnen worden. 
Niets is dodelijker dan dat. Ik ben het dus heel 
erg met Leijnse eens als deze stelt dat het poli
tieke debat over het onderwijsbeleid over onbe
langrijke details gaat en de grote vragen laat lig
gen. Het maakt niet uit of we het daarbij hebben 
over het funderend onderwij s, de ouderbijdra
gen en het lerarentekort of over het beroeps- en 
hoger onderwijs, de denationalisering daarvan 
en de bachelor-masterdiscussie.

POLITIEKE GEVANGENIS

Daarmee bewijst de politiek zichzelf en de bur
gers geen dienst, óók niet als wordt geschermd 
met belangrijke waarden als toegankelijkheid en 
gelijke kansen (Gellners sociale mobiliteit). Deze 
waarden zijn belangrijk genoeg om onszelf 
hardop de vraag te stellen of ons onderwijsbeleid 
bij het bevorderen hiervan nog wel voldoende 
aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelin
gen. Leijnse stelt dat het onderwijs zijn mono
polie op de overdracht van kennis verloren heeft. 
Toch praten we nog bijna altijd over instrumen
ten voor de toegankelijkheid tot die ene moda
liteit, namelijk het onderwij s. De sturing op stu
diefinanciering en collegegelden is daarvan een 
uitstekend voorbeeld. Leijnse merkt op dat het 
hele tertiair onderwijs inmiddels een voorzie
ning is geworden die parallel aan het arbeidsbe- 
staan is georganiseerd. Met kunst- en vliegwerk 
in de bestaande regelgeving proberen we nu 
werken en leren combineerbaar te maken, zon
der dat we basisvooronderstellingen ter discus
sie durven stellen. Waarom gaan we er niet ge
woon vanuit dat jongeren vanaf hun i6® of i8̂  
volwassen burgers zijn die in een combinatie 
van werken, leren en andere bezigheden gestalte 
proberen te geven aan hun leven? Echt man en 
paard noemen doet Leijnse hier echter niet, van
daar een suggestie mijnerzijds: laten we nog 
eens goed nadenken over de (belemmerende) 
werking van de studiefinanciering. Misschien 
zouden we er beter voor kunnen kiezen om het 
geld dat daarin omgaat gewoon aan jongeren

mee te geven als een startbudget voor hun per
soonlijke ontwikkeling (en dan niet alleen aan 
degenen die de toegang tot het hoger onderwijs 
hebben bereikt!). Met de bekostiging van de in
stellingen kan geheel of gedeeltelijk een soortge
lijk traject worden doorlopen. Wie erover door
denkt kan niet anders dan tot de conclusie ko
men dat het studiefinancieringsbeleid vooral 
politieke symboliek is geworden.

Maar, zo memoreert ook Leijnse, een funda
mentele discussie over de financiering en de pu
blieke verantwoordelijkheden in het hoger

Veel minder begrijp ik 

van Leijnse’s, behoorlijk 

zware, kritiek op het beleid 

van de afgelopenjaren

onderwijs is nauwelijks te voeren. Met de ouder
bijdragen, sponsoring en financiering van het 
funderend onderwijs is het trouwens niet an
ders. En, opgesloten in hun zelfgecreëerde poli
tieke gevangenis, kunnen partijen niet anders 
dan tegen elkaar opbieden in de belofte dat er 
extra geld wordt vrijgemaakt voor onderwijs.
Naar mijn gevoel is dat een mythe: als dat geld er 
ooit al was, dan was het in de jaren negentig, 
maar de belofte is toen niet ingelost, wordt nu 
niet ingelost en zal ook in de toekomst niet wor
den ingelost. Dat eens openlijk erkennen en het 
gesprek openen over een beleid dat beter aan
sluit op de huidige ontwikkelingen is tot nu toe 
achterwege gebleven. Ik ben het dus met Leijnse 37 
eens als deze stelt dat de overheid een leidende 
rol moet nemen in het transitieproces naar een 
transnationale kenniseconomie waarin andere 
condities gelden. De overheid heeft daarin een 
nadruklcelijke verantwoordelijkheid, al was het 
alleen al omdat de overheid bij uitstek de partij is 
waarbij in het verleden de macht en de rechtsbe
trekkingen gestold zijn.

Veel minder begrijp ik van zijn, behoorlijk 
zware, kritiek op het beleid van de afgelopen ja-
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ren. Als ik kijk naar het onderwijsbeleid van de 
afgelopen twintig jaar, dan is er onder de drie be
windslieden en kabinetten van verschillende sig
natuur toch ook heel veel bereikt -  meer dan in 
de meeste andere Europese landen - in een rede
lijk ordelijk verlopen proces. Met name in het 
hoger onderwij s hebben instellingen zeer veel 
beleidsruimte gekregen. Instellingen hebben de 
gelegenheid gekregen om geleidelijk de be
stuurskracht op te bouwen die aan het begin van 
dejaren tachtig node gemist werd. Bij elke stap 
die in dat proces gezet werd, of het nu gaat om de 
introductie van de lump-sum bekostiging, de de
centralisatie van de arbeidsvoorwaarden, de ei
gendomsoverdracht van de gebouwen, etc., wa
ren tussenstappen, overgangsregelingen, vang- 
netconstructies of andere garantiebiedende 
hulpconstructen nodig om hetzij de instellingen 
zelf, hetzij de vakbonden, hetzij Financiën, hetzij 
de Tweede Kamer,..., over de streep te krijgen. 
Om dan nu te spreken over een"... duivelse com
binatie van autonomere instellingen, puur fi
nanciële efficiency-prikkels en gedetailleerde re
gels voor de inhoud om de kwaliteit te bewa
ken...’, die ‘... de vormingscultuur van het 
onderwijs heeft vernietigd en vervangen door 
een marketingcultuur’ gaat mij echt te ver. Eer
der komt het mij voor dat men ook aan de kant 
van de instellingen steken heeft laten vallen en 
wel graag de lusten van de autonomie en markt
werking wilde incasseren, maar liever niet de 
lasten daarvan. Hier wordt naar mijn gevoel wel 
erg eenzijdig de zwarte piet naar de overheid ge
speeld. Als er al sprake is geweest van een dui
velse combinatie, dan is het eerder de vermen- 

3 8 ging geweest van zakelijk besmur en manage
ment aan de ene kant met politiek en lobb3rwerk 
aan de andere kant. Dat heeft de bestuurlijke ver
houdingen troebel gehouden en ruimte geboden 
om gevallen van mismanagement aan de kant 
van de instellingen met de mantel der liefde te 
bedekken. Naar mijn gevoel is van twee kanten 
de dubbelheid vaak met graagte in stand gehou
den. Wellicht was het een beter idee geweest om 
al een jaar of tien, vijftien geleden de afstand tus
sen politieke besluitvorming over het budget en

beleidsstrategie aan de ene kant en bestuur van 
en toezicht op de aanbiedende instellingen an
derzijds nadruMcelijker van elkaar te scheiden. 
Dat had gekund (en zou misschien nog steeds 
kunnen) door een apart agentschap te belasten 
met de middelenallocatie en het toezicht hierop. 
Zo ook met de vraag of de instellingen nu horen 
bij 'publiek bestuur’ of 'geordende markt’ zouden 
scherpere keuzen en scheiding van verantwoor
delijkheden de zuiverheid van het gesprek ten 
goede zijn gekomen. Laat de Nederlandse Mede
dingingsautoriteit (NMa) maar toezicht houden 
op de competitie tussen de instellingen en hun 
handelen op de markt en laat instellingen zich 
maar verantwoorden volgens de regels die ook 
voor gewone ondernemingen gelden. Daarmee 
zou ook de minister van onderwijs in de positie 
komen om datgene te doen waar Leijnse om 
vraagt, namelijk een leidende rol vervullen in het 
debat over ambities, taken en doelen in de over- 
gang naar de kennissamenleving, zonder de last 
er daarbij rekening mee te moeten houden dat 
hij ook nog bestuurlijk verantwoordelijk is voor 
'de instellingen’.

Overigens zijn we er daarmee naar mijn ge
voel niet. Aan het eind van zijn betoog merkt 
Leijnse op dat de superioriteit van de ideeën die 
de overheid genereert, of helpt te doen genere
ren door anderen, voor de professionele onder
wijsgevenden uiteindelijk de enige legitimatie is 
om zich door te laten leiden. Dit is wel een erg 
centristische benadering in een tijd waarin poly- 
centrisch bestuur, polycentrische democratie, 
juist belangrijke codewoorden aan het worden 
zijn. In een polycentrisch democratisch model 
valt de verantwoordelijkheid voor het handelen 
van individuele instituties niet langer samen 
met de ministeriële verantwoordelijkheid, juist 
op dit punt hebben de verzelfstandigde onder
wijsinstellingen misschien wel heel veel laten 
liggen in de afgelopen jaren: het actief zoeken 
naar legitimiteit in de relevante omgeving voor 
je handelen met publiek geld en de strategische 
koers die je wenst te varen. Voor de BVE-sector is 
dat onderwerp enige tijd geleden door de mi
nister op de agenda geplaatst onder de vlag
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'Meervoudige Publieke Verantwoording’, maar 
ook voor andere onderwijssoorten mag deze 
vraag gesteld worden. Dat is meer dan alleen een 
jaarverslag uitbrengen omdat het een wettelijke 
verplichting is. De essentie van meervoudige pu
blieke verantwoording is dat instellingen de ra
men durven openzetten en het welbewust op
zoeken om zich te laten spiegelen in hun strate
gisch en operationeel handelen als 
maatschappelijke onderneming. De verzelfstan
digde instellingen die werken met publiek geld 
zullen hun legitimatie dus tenminste gedeelte

lijk zelf actief moeten zoeken. Daarmee verdie
nen ze hun bestuurlijke zelfstandigheid en ont
lasten ze de minster van de politieke druk om 
zich bij voortduring verantwoordelijk te moeten 
achten voor individuele instellingen. Het getuigt 
naar mijn gevoel niet van bestuurlijke volwas
senheid als het ontbreken van legitimatie door 
de overheid bij de instellingen leidt tot ‘verzet, 
ontwijkingsgedrag en ontduiking’!

39
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Pijnpunten van partij- 
vernieuwing

40

D I K  W O L F S O N

Op iedere partijbijeenkomst vragen de leden om 
een herkenbaar ideologisch gezicht. ‘Paars’ heeft 
goede dingen gedaan, daar doen ronkende tek
sten over puinhopen niets van af. Het econo
misch draagvlak is versterkt en er zijn oplossin
gen gevonden voor levensvragen die de christen
democratie decennia lang had geblokkeerd.
Maar het monsterverbond met de liberalen heeft 
te lang verhuld waar we voor staan. Daarom 
moeten we nu, in de oppositie, eerst en vooral 
onze identiteit benadmklcen. Wat ons bindt is 
het besef dat een vitale maatschappij niet kan be
staan zonder goede, toegankelijke publieke voor
zieningen voor iedereen en een traditie van soli
dariteit met mensen die het - buiten hun schuld 
~ maatschappelijk tegenzit. Wij willen niemand 
aan de kant, wij staan voor zelfredzaamheid in 
kanssoUdariteit: mensen in staat stellen om onge
lijke kansen op resultaat zélf recht te trekken *.

Zelfredzaamheid omdat sociale afhankelijk
heid en paternalistische betutteling niet meer 
van deze eeuw zijn. Mondige mensen willen zélf 
inhoud en richting geven aan hun leven. Dat 
vraagt, naast eigen inzet, om hoogwaardige pu
blieke voorzieningen in onderwijs, zorg en soci
ale zekerheid; voorzieningen die stimuleren om 
ook er iets van te maken. Daarbij moet sociale be
scherming gericht zijn op zelfontplooiing.

Over de auteur Dik Wolfson is lid uan de Senaat en uan 
de commissie-Aubert, die lessen trekt uit de Rotter
damse uerkiezingsuitslag.
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Kanssolidariteit omdat de werkelijke wereld 
ongelijke kansen biedt. Individuele ontplooiing 
hangt teveel af van verschillen in talent, her
komst of omgeving. Daar staat tegenover dat so
lidariteit een tweerichtingsverkeer is. Wie de 
sterkste schouders aanspreekt op de zwaarste 
lasten moet daar iets tegenoverstellen: de plicht 
om daar tegenprestaties voor te leveren naar ver
mogen. Doen watje kan: premies naar draag
kracht, en eigen inzet om aanspraken te beper
ken, voorzover dat ook werkelijk binnen je be
reik ligt. Eigen verantwoordelijkheid in 
maatwerk, naar omstandigheden.

Kanssolidariteit reikt verder dan de conserva
tieve barmhartigheid van de civil society, als gese
culariseerde christen-democratische parochie. 
Voor ons is solidariteit geen gunst in afhanke
lijkheid, maar een in sociale strijd verworven 
recht. Daarbij gaan wij verder dan de gelijke 
startkansen van het liberalisme, met hun level 
iplaying field. Voor onze mensen is het leven geen 
hocke3Twedstrijd in een lommerrijke omgeving. 
Kanssolidariteit onderkent dar mensen niet ge
lijk zijn, ‘niet in hun kennen en kunnen [...], niet 
in hun behoeften en niet in de inspanning en of
fers die zij zich getroosten’ Je hebt niets aan 
een geëgaliseerd speelveld als de overige om
standigheden tegenzitten. Daarom zetten we 
ons in voor compenserende verschillen. Wie het 
nodig heeft, krijgt een zetje; wie het zelf kan, 
doet het zelf. Inzet van de sociaal-democratie is 
de gelijke kans op resultaat, met als enige voor
waarde datje die kans ook pakt. We zijn geen
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gekke Henkie, aan ‘geen zin an’ hebben we geen 
boodschap. Onze solidariteit is niet soft en niet 
smal. Zij stelt eisen en omvat de hele gemeen
schap, arm of bemiddeld, in het besef dat kwade 
kansen iederéén kunnen treffen, in een snel ver
anderende wereld.

Voor de goede orde, er is niets mis met paro
chies, of met de civil society als zodanig. Leve het 
verenigingsleven, leve de pluriformiteit van le
vensstijlen en al die verschillende dingen waar 
mensen zich voor inzetten! Maar houdt het wel 
civil, zonder politieke pretenties. Houdt kerk, ci
vil society en staat gescheiden, graag. Nu die goeie 
ouwe ANWB is afgegleden van a-politieke 
dienstverlener tot een ordinaire asfaltlobby ver
tegenwoordigt zij mij niet meer. Er is ook niet 
veel mis met hockeyers, zolang hun aan het ver
stand te brengen is dat het niet hun recht, maar 
hun voorrecht is om op een mooi veld te spelen. 
De PvdA kan en wil onterechte lobbies niet het 
zwijgen opleggen, en gunt iedereen zijn plezier
tje. Wij zetten ons in voor een representatieve 
democratie die alle mensen vertegenwoordigt 
die, ongeacht hun sociale positie, voorrechten 
aan de orde willen stellen, zich verenigen op ba
sis van kanssolidariteit, en de plichten willen na
komen die daar aan verbonden zijn. Au, een pijn
punt, we zijn zachte heelmeesters, als het om 
plichten gaat. Dat is onze blinde vlek, die een 
rechts kabinet de ruimte geeft om het recht van 
de sterkste te bepleiten.

WA A ROM EEN LEDENPARTIJ?

Wat voor partij hoort hierbij? Een arbeiderspar
tij? Nee toch, ik dacht dat we de standenmaat
schappij achter ons hadden gelaten. Een verbond 
van arbeiders en intellectuelen? Ook zo’n roman
tisch verleden. Een bestuurderspartij? Alsjeblieft 
niet, we besturen niet om het besturen, maar om 
een vuist te kunnen maken met een roos er in, 
een rode roos van solidariteit. Macht is een 
middel, het mag nooit ons doel zijn. De boel bij 
elkaar houden, dat onderscheidt progressieven 
van conservatieven die hun privileges willen vei
ligstellen, omdat ze bevoorrecht zijn, of van klap

lopers op sociale voorzieningen. (Au, nogmaals 
dat pijnpunt: sociaal-democraten moeten écht 
optreden tegen klaplopers, want anders laten we 
de ‘goeden’ met de ‘kwaden’ lijden).

Solidariteit is een sociaal contract. Om dat tot 
leven te brengen heb je leden nodig. Wij zijn een 
ledenpartij. De leden zijn de partij. Zij dragen de 
sociaal-democratische idealen uit onder de kie
zers. Zij maken de PvdA weer groot en kiezen de 
lijsttrekkers van parlement, provinciale staten 
en, wat mij betreft, ook de gemeenteraden. Zon
der actieve leden bloeden politieke partijen dood. 
Dan worden we overgeleverd aan de waan van de 
single issue en het zoekmaken van verantwoorde
lijkheden in ‘meervoudig bestuur’. Democraten 
moeten de postmoderne prietpraat dat politieke 
partijen geen functie meer hebben te vuur en te 
zwaard bestrijden. Onze volksvertegenwoordi
gers en bestuurders zijn gehouden te luisteren 
naar hun achterban, in een constante dialoog, op 
politieke fora en waar niet al. Niet omdat kiezers 
altijd gelijk hebben, o nee, dat is populisme. Maar 
omdat zij, of die vertegenwoordigers op hun 
beurt, soms overtuigd moeten worden dat iets 
niet kan, of tóch moet. En omdat de kiezer het 
laatste woord heeft, in een democratie; dat wel, j a.

Hoe bindt je die leden? Door ze een visie, een 
taak en een stem te bieden, in die dialoog. Die vi
sie is duidelijk: wij willen een sterk fundament 
van toegankelijke publieke voorzieningen voor 
onderwij s, gezondheid en veiligheid voor ieder
een, vormgegeven in solidariteit met wie daarop 
zijn aangewezen, hier en elders, en met toekom
stige generaties die voor hun leefomgeving af
hankelijk zijn van hoe wij met het milieu om
gaan. Maar de overheid kan dat niet alleen. Om 
mensen te bereiken hebben we ook onze leden 
nodig, want kanssolidariteit begint in de eigen 
omgeving. Ouderen hebben hulp nodig met de 
kleine dingen die nu nét het verschil uitmaken, 
met een klusje in huis, met het invullen van pa
pieren. Als bejaarden bang zijn op straat, kunnen 
we geld voor ze halen. Immigranten hebben 
hulp nodig bij inburgering, en hun kinderen bij
les. Jonge starters redden het meestal wel in hun 
kerncompetentie, maar gaan nog te vaak over de
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kop omdat ze hun kasstroom niet op orde weten 
te krijgen. Ondersteun hun zelfredzaamheid; 
bindt ze, voordat ze naar een lommerrijke omge
ving vertrekken om te hockeyen. Het ritselt al 
van de goede dingen in het vrijwilligerswerk. 
Maar niet in partijverband, want de PvdA heeft 
de solidariteit gebureaucratiseerd, in de ‘maak
bare’jaren zeventig. Dat was dom, technocra
tisch en onnodig, want daarmee verkilde de par
tij tot een apparaat. Tussen voorzieningen en 
doelgroepen hebben we mensen nodig die in be
trokkenheid wegwijs maken. Heb een buurt- 
spreekuur dat problemen en oplossingen bij 
elkaar brengt. In de komende jaren komt de na
oorlogse geboortegolf beschikbaar, honderddui
zenden mensen die wat om handen willen heb
ben. Werf daar, biedt ze méér dan een relatie
nummer, schakel hun vaardigheden inhoudelijk 
in. Dat is niet alleen wervend, maar het geeft ook 
oren op de grond van de samenleving, en een ge
zaghebbende stem in de dialoog met Den Haag. 
Beperk je daarbij niet tot‘post-actieven’. Bedenk 
dat het leeuwendeel van het vrijwilligerswerk nu 
al gedaan wordt door mensen met een drulcke 
werlckring, middenin de maatschappij. Au, al
weer een pijnpunt. Wat nou? Wat moeten we in 
Den Haag met al die deskundigheid uit de wij
ken? We weten toch al wat goed voor ze is? Kom 
eens langs in Rotterdam....

HOE BEREIKEN WE ONZE DOELEN?

Eerst de inhoud, wat willen we met de maat
schappij ? Daar moeten we maar eens goed over 
nadenken. We hebben ons te lang blindgestaard 

42 op ons vertrouwde programma; onderwij s, zorg,
sociale zekerheid en inkomensverdeling voor de 
mensen in de knel, en correcte dromen over 
rechtsstaat en multiculmraliteit voor de goed ge
ïnformeerde gearriveerden onder ons. Daarmee 
is een schisma ontstaan in het romantische ver
bond mssen arbeiders en intellectuelen, mssen 
de straat en de salon. ‘In gelul kun je niet wonen’, 
waarschuwde Jan Schaefer al. Als de Millinx- 
buurt wordt schoongeveegd, applaudisseert de 
straat en schudt de salon zijn hoofd. In de oude

wijken voelt onze traditionele achterban zich 
ontheemd, onveilig en in de steek gelaten. Het 
wordt tijd dat ‘gearriveerde’ PvdA zich solidair 
met hen verklaart. Laat zien dat het ook kan zon
der appèl aan vreemdelingenangst: met betrok
kenheid, met goede sociale voorzieningen, maar 
óók met zero wlemnce, zonder aanzien des per- 
soons. Geef de straat temg aan de mensen die 
geen tuin hebben, eis integratie van minderhe
den, geef structuur door rechten en plichten te 
koppelen; niks gedogen. Het zijn onze mensen 
die de dupe worden van al dat meel in de mond.

Dan de uitvoering; hoe doen we dat? Het vo
rige kabinet heeft de onvruchtbare antithese 
‘overheid of markt’ geleidelijk om weten te buigen 
naar transactie als ordeningsmechanisme. Trans
actie staat voor wederzijds verplichtende afspra
ken in alle lagen van beleid, besmur en uitvoe
ring. Daarbij corrigeert de overheid de verdeling 
van inkomens, kennis en macht die op een markt 
tot stand komt, o.a. door de toegankelijkheid van 
basisvoorzieningen te waarborgen. En verder be
noemt zij verantwoordelijkheden en verplichtin
gen, en eist het nakomen daarvan. Essentieel is 
daarbij het evenwicht mssen rechten en plichten, 
niet alleen voor burgers, maar óók voor ambtena
ren en politici — ook voor de overheid zelf, dus. 
Alleen het wederzijds verplichtende karakter van 
transacties kan het vertrouwen in het publieke 
bestel herstellen en het rendement van het over
heidsoptreden verhogen. Kiezers willen geen 
grote verhalen. Ze willen een behoorlijke uitvoe
ring, ze willen resultaten zien: niks wachtlijsten, 
niks onderwij zerstekort. Dan moetje geen belof
tes doen die je niet waar kunt maken, maar uitleg
gen wat er kan, dat voor je rekening nemen, en 
consequenties trekken. Ontmasker het vrijblij
vende populisme van de Fortuynisten. Versimpel 
niet, laatje betroklcenheid zien, leg rekenschap af 
en verleidt tot meedenken.

Eigentijds besmur vraagt om een invulling 
van publiekbelang met een meer en meerpri- 
vaatrechtelijk getinte uitvoering, volgens het 
adagium rechten krachtens de wet, en plichten vol
gens bindende afspraak. De wetgever waarborgt de 
rechten van burgers, maar kent te weinig details

s&D 9 I 2002



Nade dreun DikWolfson Pijnpunten uan panijuernieuwing

om te plichten te operationaliseren. Daarom 
draagt hij dat onder voorwaarden op aan pu
blieke of private uitvoerders, onder een onafhan
kelijk toezicht. Die uitvoerders worden op hun 
prestaties afgerekend en maken, op hun beurt, 
weer afspraken met cliënten over wat die daar, in 
redelijlcheid, aan plichten tegenover kunnen 
stellen. In onze kring wekt dat soms huiver, want 
deSovjetmensiniedervanons denkt nog altij d 
dat hij vreemd gaat, bij oplossingen in de sfeer 
van het verbintenissenrecht. Nee, dus. Het ci
viele recht geeft meer ruimte om het ongelijke in 
vergelijkbare mate ongelijk te behandelen, en 
daar gaat het om, in maatwerk. Rechtmatigheid 
is geen monopolie van het bestuursrecht. Juist 
de civiele rechter is in staat om horizontaal, in 
onderlinge vergelijking van specifieke gevallen, 
oplossingen te toetsen aan de redelijkheid. Kans- 
solidariteit is een wegende solidariteit, die reke
ning houdt met omstandigheden die niet in re
gelgeving zijn te vangen 3 . Dat werkt al in de sm- 
diefinanciering, bij persoonsgebonden 
budgetten in de zorg, en in de nieuwe opzet van 
de reïntegratie in het sociale zekerheidsbeleid. 
Op die lijn moeten we doorgaan.

Het échte pijnpunt zit hem niet in de ideolo
gie of in de vormgeving van de rechtsbescher
ming, maar in het eigenbelang van het bestaande 
bestel. Transactie werkt alleen als er wordt afgere
kend door de héle bestuurskolom heen, van bene
den naar boven, en vandaar met de kiezer. Ieder
een moetgeresponsibüiseerd worden, zoals onze 
Belgische geestverwant Vandenbroucke dat zo 
mooi noemt "i. Politici houden daar niet van, het 
zijn soms nét mensen. En ambtenaren klampen 
zich vast aan hun verzekerde rechtspositie, ‘wat 
er ook gebeurt’. Wanneer doen we daar iets aan?

Dat is aan de Tweede Kamer, als hoeder van 
het politieke primaat. Die is er niet om ambtena
ren te gerieven of een eigen coalitie de rit uit te 
laten zitten, maar om het bestel scherp te hou
den. Daarom mag de politiek leider nooit meer 
in het kabinet zitten! Dat is het lesgeld dat Ad 
Melkert voor ons heeft betaald, en Brinkman 
voor het CDA (die dat alweer vergeten blijkt). De 
oppositie biedt een welkome oefening in dua
lisme, waarin de Tweede Kamer niet meeregeert 
en de lieve vrede bewaart in een sorry-democra- 
tie, maar kritisch afstandhoudt en controleert. 
Als makelaar van de kiezer moet zij de regering la
ten regeren zolang die voor de kiezer herkenbaar is. 
Herkenbaarheid is een voorwaarde voor macht, 
dat is de les van 15/5.

Hoe houden we dat vast als we zelf weer rege
ren? Door de Eerste Kamer in te laten grijpen als 
de Tweede Kamer toegeeft aan monistische ver
leidingen, en een kabinet laat zitten dat uitgere
geerd is. Alleen al de dreiging van een dergelijke 
inbreuk op hun 'politieke primaat’ zal de Tweede 
Kamer scherp houden. Bedenk daarbij dat de Eer
ste Kamer meer ervaring en minder politieke 
ambities heeft dan de Tweede: de meeste senato
ren hebben hun glorieuze toekomst al achter 
zich, dat maakt ze de namurlijke bondgenoot 
van de partijleden en de betrouwbare waakhond 
van het partijbestuur.

Partijvernieuwing gaat niet zonder pijn. Zij 
vergt het opnieuw doordenken van traditionele 
opvattingen en (voor)oordelen, en tast diep inge
graven belangen aan. Vandaar dat ik de pijnpun
ten met enige wellust heb geëtaleerd, want als 
we die verdringen, komen we onszelf een vol
gende keer nog harder tegen. 43
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Na de dreun. Het vervolg (2)

De PvdA en de Fortuyn-crisis

44

HANS KUNE

S&'D is een interessante discussie gestart naar de 
oorzaken van het verlies dat de PvdA in de laatste 
verkiezingen geleden heeft. Mij viel op dat in de 
discussiebijdragen niet of nauwelijks verwezen 
werd naar de naoorlogse geschiedenis van de 
Europese sociaal-democratie, waarin wel meer 
momenten van diepe crisis voorkomen. Zouden 
uit die momenten geen troost en lering te trek
ken zijn?

Halverwege de jaren vijftig van de vorige 
eeuw raakte de sociaal-democratie ook in crisis. 
De meeste deskundigen waren en zijn het erover 
eens dat deze crisis geduid moet worden tegen 
de achtergrond van de even plotselinge als on
verwachte welvaartstoename, die in die periode 
plaatsvond, te beginnen in de Verenigde Staten, 
vervolgens in onze buurlanden en uiteindelijk 
zelfs bij ons. De crisis van de sociaal-democratie 
werd ook in die tijd al vaak aangegrepen om het 
eind van de sociaal-democratie aan te kondigen. 
Wat had het socialistisch gedachtegoed de arbei
dende klasse nog te bieden nu alle socialistische 
idealen gerealiseeerd waren? De vij ftiger j aren 
kunnen ook gekarakteriseerd worden als het 
tijdperk waarin deze stelling veralgemeniseerd 
werd in de theorie van ‘het einde van de ideolo
gie'.

De welvaartsstaat had een eind gemaakt aan 
de sociale tegenstellingen die in de anderhalve 
eeuw daarvoor verantwoordelijk waren voor het 
ontstaan van de grote ideologieën. Onder ideolo
gie verstond Daniël Bell een gedachtesysteem, 
dat inhield dat vooruitgang alleen mogelijk was

Over de auteur Hans Kunë is Projectleider Strategie
Rijksuniversiteit Groningen.

op basis van een fundamentele verandering van 
alle menselijke en maatschappelijke verhoudin
gen. De welvaartsstaat bewees volgens hem dat 
vooruitgang iets anders was: een lineaire bewe
ging van economische groei en technische voor
uitgang, die gerealiseerd kon worden zonder de 
bestaande machtsverhoudingen te veranderen. 
De parlementaire democratie en het stelsel van 
ondernemingsgewijze productie voldeden. In 
heel Europa werd de sociaal-democratie en het 
socialisme — eigenlijk alle partijen die vasthiel
den aan de gedachte dat de sociale verhoudingen 
meer of minder fundamenteel hervormd 
moesten worden — op de terugtocht gedwon
gen, te beginnen met de nederlaag van Labour in 
1955. Conservatief Europa hoefde weinig meer te 
doen dan de kiezer te verzekeren dat onder haar 
bewind ‘keine Experimente’ (Adenauer) zouden 
worden doorgevoerd.

Het moet toch troostrijk zijn te beseffen dat 
de sociaal-democratie wel degelijk uit het toen
malig dal teruggekomen is. Zo bezien is er wei
nig reden om aan te nemen, dat dit nu niet meer 
zal lukken. De vraag is natuurlijk hoe de sociaal- 
democratie dat in de vorige eeuw gelukt is.

Vaststaat dat daar een periode van zware be
zinning over de eigen politiek rol aan ten grond
slag gelegen. Die bezinning heeft tot twee resul
taten geleid heeft. Het eerste is dat de sociaal-de
mocratie zijn ‘ideologische veren’ heeft 
afgeschud. Dit proces heeft in Nederland ui
teraard het langst geduurd, maar is dankzij Den 
Uyl ook hier voltooid. Sindsdien weet de partij 
zich succesvol te profileren als een centrum van 
experts dat een betere verdediging garandeert 
van de grondslagen van de welvaartsstaat (later
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verzorgingsstaat), dan haar conservatieve of 
Christendemocratische tegenhangers. Het 
tweede resultaat is dat de sociaal-democratie een 
veel bredere inhoud aan haar 'sociale’ filosofie 
heeft gegeven. Ze heeft het voor veel mensen 
aannemelijk weten te maken dat de westerse 
welvaart aan een teveel aan individualisme ten 
onder kan gaan en heeft het zo voor elkaar gekre
gen een consistent beeld te ontwerpen van de re
laties tussen de economische en technologische 
vooruitgang en de zorg voor de publieke zaak, 
het milieu en de ‘zwakkeren’. In Nederland heeft 
dit allemaal heel redelijk gewerkt tot november 
2001, tot op het moment met andere woorden 
dat Pim Fortuyn besloot zich kandidaat te stellen 
voor Leefbaar Nederland. Sindsdien is het weer 
crisis.

Van verschillende kanten wordt er nu gesteld 
dat het antwoord op die crisis moet zijn, dat de 
partij haar ideologische veren weer opschudt, dat 
de partij ‘terug naar de wijken’ moet, of de ‘eco
nomie weer centraal moet stellen’. Als daarmee 
bedoeld wordt, dat de partij haar proletarische 
karakter van voor de vijftiger jaren moet herstel
len of terug moet vallen op de polariserende poli
tiek die haar in 1973 kortstondig succes bracht, 
denk ik dat het resultaat averechts zal zijn. Ik 
denk dat het beter is vast te houden aan de inge
slagen koers, op één ding na. En dat ene ding is 
dat de partij van de Formyn crisis moet leren dat 
de politiek weer teruggebracht moet worden in 
de politiek.

In zijn essay ‘Welvaart' (uit Tegels Lichten) 
wijst Hofland erop, dat het antwoord van de soci
aal-democratie op de crisis van de vijftiger jaren 
met zich meebrengt dat ze — stilzwijgend, en 
misschien wel onbewust — de these van ‘het 
einde van de ideologie’ aanvaardt. Politiek wordt 
ervaren als een systeem waarin experts beslissin
gen over zaken nemen, met het verdwijnen van 
de sociale kwestie is er weinig reden voor poli
tieke strijd meer over. Fortuyn begreep dat dit

kan kloppen. De mens zit op één of andere 
manier zo in elkaar, dat er altijd sociale kwesties 
zijn en dat er daardoor altijd een basis voor poli
tieke strijd is. De kunst voor een politieke partij

bestaat eruit tijdig door te krijgen welke sociale 
kwesties er bestaan om daar dan ook tijdig een 
ondubbelzinnig politiek antwoord op te formu
leren. Het criterium voor ondubbelzinnigheid 
bestaat er doorgaans uit dat het antwoord het be
staande politiek correcte discours doorbreekt en 
als revolutionair, populistisch en simplistisch er
varen zal worden. Dat is politiek: dat iedereen 
het begrijpt en erbij betrokken raakt. Een poli
tieke partij moet daar niet voor terugschrikken.

De sociale kwestie van nu is een andere ge
worden dan die van de j aren ‘ 5 o en ‘ 6 o van de

De PvdA moet van de 

Fortuyn-crisis leren dat 
de politiek weer 

teruggehracht moet 
worden in de politiek.

vorige eeuw. Ze hebben ervaren dat de verzor
gingsstaat niet alleen voordelen van materiële 
aard met zich meebrengt, maar dat die ook be
knellend kan werken en corrumperende effecten 
heeft. De sociaal-democratie wordt daarbij ge
zien als een politieke stroming die voor die laat
ste, negatieve, effecten veel te weinig gevoel 
heeft. Ze neemt op een te weinig uitgesproken 
politieke manier stelling tegen het verval van 
normen en waarden bij hoog en laag, en ziet niet 
dat die het gebouw van de welvaart van binnen
uit dreigen uit te hollen. En ze heeft het niet voor 
elkaar gekregen ondubbelzinnig stelling te ne- 45 
men tegen religieus fundamentalisme, dat ook 
als een bedreiging voor onze westerse manier 
van leven gezien kan worden en dat sterk ver
knoopt is met de problemen van immigratie.
Fortuyn knoopte deze twee thema’s aan elkaar in 
een soort zoektocht naar de identiteit van de mo
derne westerse mens en wist de geesten enthou
siast te maken voor een individu, dat denk ik het 
best omschreven kan worden als een erfgenaam 
van de linkse westerse Verlichting. En daarmee
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was in één klap de politiek weer teruggebracht in 
het hart van de politiek. En met de politiek de 
moraal. Als we wetten aannemen, laten we ze 
dan uitvoeren. Als we politieke problemen heb
ben met immigrantengroeperingen, laten we die 
dan uitvechten. Als we merken dat de sociale co
hesie te lij den heeft onder de omvang en de vorm 
die de immigratiestromen aangenomen hebben, 
laten we die problemen dan benoemen en poli
tieke antwoorden formuleren. Dat moet kunnen 
zonder in racisme te vervallen, want we zijn erf
genamen van de Verlichting, tenslotte, nietwaar?

Kortom: ik denk dat het goed is ook de laatste 
ideologische veer die nog aan het sociaal-demo- 
cratisch denken kleeft te verwij deren. Dat is de 
gedachte dat er een einde aan de politiek kan 
zijn. Marx heeft misschien gezegd dat de staat af
sterft, maar dat doet hij niet. De ideale toestand, 
dat een staat besmurd kan worden doordat er 
wat experts aan geldkranen en mediaknoppen 
draaien, die toestand komt er nooit. Er zit weinig

anders op dan Fortuyn op dit punt de credks te ge
ven die hem toekomen en in zijn voetsporen 
(maar dan namurlijk beter) zo snel mogelijk de 
westerse homo politicus weer de plaats te geven 
die hem in ons politiek bestel toekomt. Dat bete
kent dat niet sociaal-economische thema's cen
traal moeten staan, maar de reeds genoemde po- 
litiek-morele problemen, staatkundige thema’s 
en thema’s op het gebied van de buitenlandse po
litiek. De NAVO, de (uitbreiding van) Europa, de 
as van het kwaad, de oorlog tegen het terrorisme 
en Irak of — om maar eens iets geheel anders te 
noemen — de plaats van het Wetenschappelijk 
Onderwijs en Onderzoek in de kennissamenle
ving. En in godsnaam ook eens een keertje over 
de monarchie. W at zou het heerlijk zijn, als we 
over al dit soort onderwerpen eens wat vuur
werk konden krijgen en wat bieden zich met het 
huidige kabinet daar schitterende kansen voor
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De mcndiaan 
van Moskou

Moskou aan de Noordzee

De Meridiaan van Moskou.
De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)
Gerrit Voerm an, Am sterdam , Veen

D I C K  E N G E L E N

Aan het eind van de jaren veertig bracht de Ar
beiderspers een anonieme brochure uit onder de 
titel ‘De Ijsberg’ en geschreven door een mede
werker van de Wiardi Beekman Stichting. In de 
brochure werd de Communistische Partij van 
Nederland gekenschetst als een ‘filiaal van Mos
kou’, waarmee niets meer of minder werd be
doeld dan dat de politiek van de CPN werd vast
gesteld door de leiding van de Communistische 
Partij van de Sovjet-Unie. Wat daarvan voor het 
oog van Neerlands volk zichtbaar was, aldus de 
brochure, was niet meer dan het tipje van de ijs
berg. De ware omvang van de bemoeienis van 
'Moskou’ en de heimelijke methoden waarmee 
die bemoeienis werd gerealiseerd bleven voor de 
gewone burger verborgen.

De brochure verscheen tijdens de Koude Oor
log. Niet lang tevoren hadden de Tsjechoslo- 
waakse communisten niet door geweld maar 
door infiltratie in politie en leger de macht in 
het land overgenomen.

De CPN sprak bij monde van voorzitter Ger- 
ben Wagenaar zijn bewondering uit voor de 
gang van zaken inTsjecho-Slowakije. Andere 
partijen, de Partij van de Arbeid niet in de laatste 
plaats, reageerden fel op deze stellingname van

Over de auteur Dick Engelen was werkzaam bij de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

de partij die als ‘de vijfde colonne van Stalin’ 
werd gezien.

Domesticatieproces
Kwalificaties als filiaal van Moskou en vijfde co
lonne van Stalin Inregen in het klimaat van de 
Koude Oorlog uiteraard een bijzondere lading, 
maar waren inhoudelijk niet onjuist en als zoda
nig niet nieuw. Sterker nog, op het Nederlandse 
communisme waren ze vanaf het prille begin tot 
het einde van de jaren twintig in toenemende 
mate van toepassing, en dat bleef zo tot in de ja
ren zestig. Dat betoogt Gerrit Voerman met iets 
andere woorden in zijn mrfdikke dissertatie De 
Meridiaan Van Moskou. De titel van het boek is 
ontleend aan een uitspraak van Trotski uit 1920 
waarmee hij tot uitdrukking bracht dat ‘Moskou’ 
het oriëntatiepunt was geworden voor de inter
nationale communistische beweging. Voor af
wijkende meningen was in die beweging geen 
plaats.

De rode lijn in Voermans boek is de ijzeren 
consequentie waarmee in de jaren twintig Trots- 
ki’s postulaat werd gerealiseerd, of, zoals hij zelf 
in zijn inleiding zegt, het ‘toenemende verlies 
van autonomie van de Nederlandse commu
nistische partij als gevolg van het door Moskou 
in gang gezette domesticatieproces’ — een

4 7
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mooie term voor het over een reeks van jaren 
stelselmatig africhten van de Nederlandse com
munistische leiders door de bazen en baasjes in 
Moskou.

De geschiedenis van het communisme in 
Nederland begint in 1909. In februari van dat 
jaar zette het Deventer congres van de in naam 
marxistische maar in de praktijk reformistische 
SDAP de redactie van het intern-oppositionele, 
dogmatisch-marxistische en anti-parlementa- 
ristische blad De Tribune uit de partij. De drie ge
royeerde redacteuren Wijnkoop, Van Ravesteyn 
en Ceton begonnen met enkele honderden 
medestanders, onder wie de dichter Herman 
Gorter en de astronoom Anton Pannekoek, voor 
zichzelf en richtten in maart 19 o 9 een eigen par
tij op, de Sociaal-Democratische Partij (SDP).

Een soortgelijke botsing tussen scherpslij
pers en gematigden binnen de sociaal-democra- 
tie had zich behalve in Bulgarije al eerder voor
gedaan in Rusland. Anders evenwel dan W ijn
koop c.s. was Lenin erbinnen zijn eigen partij, 
de Russische Sociaal-Democratische Arbeiders 
Partij in geslaagd de overhand te krijgen, reden 
waarom hij zijn fractie bolsjewiki of meerder
heid kon noemen. Binnen de Tweede Internatio
nale, de nogal losse federatie van sociaal-demo- 
cratische partijen waarvan ook de SDAP deel uit
maakte, stond Lenin echter min of meer alleen. 
Geen wonder dat hij in de SDP een welkome ver
sterking van zijn positie zag en dan ook zijn best 
deed. Wijnkoop en de zijnen tot de Tweede 
Internationale toegelaten te krijgen. Dat lukte 
uiteindelijk niet, maar dat gegeven verloor alle 
betekenis toen bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog de Tweede Internationale uiteen 
viel: de belangrijkste sociaal-democratische par
tijen, waaronder de Duitse spd , kozen de kant 
van hun regeringen en lieten de internationale 
solidariteit voor wat zij was. In het neutrale 
Nederland kondigde de leider van de SDAP, Pie- 
ter Jelles Troelstra, voor de duur van de oorlog de 
‘godsvrede’ met de ‘burgerlijke’ politieke par
tijen af

Geen wonder dat Lenin de Tweede Interna
tionale voor dood verklaarde en aandrong op de

oprichting van een nieuwe en revolutionaire 
internationale. Hij zelf kreeg daartoe de gelegen
heid na de geslaagde Oktoberrevolutie die in 
Rusland de bolsjewiki aan de macht bracht. In 
maart 1919 kwam de Communistische Interna
tionale tot stand, in de Duitse aflcorting veelal 
aangeduid als Komintern. Het was deze Komin
tern die het instrument zou worden waarmee 
Lenin en de Russische bolsjewiki de commu
nistische partijen en partijtjes buiten Rusland 
naar hun hand zouden weten te zetten. Dat gold 
ook voor de partij van Wijnkoop, Van Ravesteyn 
en Ceton, de SDP, die zich na het aan de macht 
komen van Lenin Communistische Partij in 
Nederland (CPN) was gaan noemen. Een maand 
na de oprichting van de Komintern sloot een en
thousiaste CPN zich daarbij aan.

Filiaal van Moskou
Vanaf dat moment in april 1919 zou, in de woor
den van Voerman, het lot van de CPN steeds 
meer verbonden raken met dat van de Komin
tern en de Sovjet-Unie. En die allengs nauwere 
band betekende tegelijkertij d voor de CPN een 
inleveren van zelfstandigheid en onafhankelijk
heid, totin 1930 het punt werd bereikt waarop 
de CPN bijna letterlijk een‘filiaal van Moskou’ 
was geworden. De manier waarop dat gebeurde, 
de middelen die daartoe werden gebruikt en de 
ruzies en conflicten waarmee dit hele proces ge
paard ging, dat alles is door Voerman minutieus 
beschreven, onder meer op basis van onderzoek 
in de archieven van de Komintern in Moskou.

Voerman noemt een aantal factoren die heb
ben geleid tot de relatieve en tenslotte totale af
hankelijkheid van de Nederlandse commu
nisten van hun Russische mentoren. Daar was 
de bewondering voor de bolsjewiki die dan toch 
maar als eerste partij ter wereld erin geslaagd 
waren aan de macht te komen. Daar was ook de 
financiële factor: vanaf het allereerste begin 
werd de SDP/CPN en met name het partijdag- 
blad De Tribune vanuit Moskou geldelijk ge
steund. Daar waren de resoluties van de Komin
tern die de politieke ‘lijn’ voor de aangesloten
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partijen vaststelden. Partijen die daarvan afwe
ken konden rekenen op vermaningen, later op 
rechtstreeks ingrijpen in bijvoorbeeld de 
samenstelling van de partijleiding. Dat kon ge
beuren door het zenden van Komintern-instruc- 
teurs die soms geduldig maar meestal nogal 
autoritair uiteenzetten hoe de communistische 
wereld werkelijk in elkaar zat. Soms ook nodig
den de Nederlandse communisten een vertegen
woordiger van de Komintern uit om in een 
intern conflict te bemiddelen, wat in de praktijk 
wilde zeggen te beslissen in de geest van Mos
kou. Niet onbelangrijk daarbij was het feit dat de 
Komintern steeds meer een instrument werd 
van de politieke belangen van de Sovjet-Unie, of 
voor wat daarvoor werd aangezien. Ook het kalt- 
stellen van politieke opposanten binnen de Sov
jet-Unie en hun echte of vermeende aanhangers 
daarbuiten werd met name onder Stalin verhe
ven tot taak van de Komintern.

Dit jarenlange en geleidelijk in intensiteit 
toenemende proces van domesticatie, zoals 
Voerman het noemt, van de communistische 
partijen buiten de Sovj et-Unie door een Ideine 
kaste van hogepriesters, kon alleen maar plaats 
vinden doordat de leer heilig was verklaard en 
paus Stalin onfeilbaar. Wie het geloof wilde be
houden moest zich onderwerpen op straffe van 
excommunicatie. Het hoogte- of zo men wil 
dieptepunt van dit proces was de publieke 
schuldbelijdenis van Wijnkoop die in de Tweede 
Kamer deemoedig erkende dat hij zich ten on
rechte had verzet tegen de juiste politiek van de 
Komintern. De communistische partij in Neder
land was een franchise-bedrijfvan de CPSU ge
worden.

Voerman heeft met De Meridiaan van Moskou 
een mooi en evenwichtig boek geschreven. De 
opeenvolgende fasen van de vrijwillige onder

werping van de Nederlandse communisten aan 
de richtlijnen uit Moskou worden (soms zeer) 
gedetailleerd beschreven, hetgeen niet altijd flit
sende lecmur oplevert. Maar wat er staat is gede
gen en goed onderbouwd. Naar een enkel punt 
van kritiek heb ik echt moeten zoeken. Zo had ik 
wel iets meer willen horen over de manier 
waarop de OGPU, de Russische geheime dienst, 
geleidelijk de Komintern uitholde en oorspron
kelijk politieke ‘agenten’ inzette als regelrechte 
spionnen ten bate van de buitenlandse politiek 
van de Sovjet-Unie, soms zonder dat de betrok
kenen zich daarvan bewust waren. Een andere 
opmerking heeft betrekking op noot 6 6 bij het 
tweede hoofdstuk, waarin Voerman wat aarze
lend stelt dat ‘het er de schijn van heeft’ dat tele
grammen mssen de Nederlandse communisten 
en de Sovjetregering door de Nederlandse over
heid werden onderschept. Dat dit gebeurde lijdt 
echter geen twijfel: vanafhet begin van de Eerste 
Wereldoorlog had de Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht de bevoegdheid post-, tele
graaf- en telefoonverbindingen onder militaire 
censuur te stellen, een bevoegdheid die hij 
middels de sectie IV van de Generale Staf uitoe
fende.

Het bovenstaande is hoogstens een vragen 
om (nog) meer en doet niets af aan het feit dat De 
Meridiaan van Moskou een ‘must’ is voor een 
ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland. Dat de SDAP 
in 1909 zichzelf heeft weten te bevrijden van de 
scherpslijpers, querulanten en dogmatici die het 
communisme in ons land vorm en inhoud zou
den gaan geven is die partij alleen maar ten 
goede gekomen. Men leze er Voerman op na. 4 9
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Een vis tussen de haaien

De taal van de hartstocht
Mario Vargas Llosa (vertaling: Aline Glastra van Loon) 
Amsterdam, Meulenhoff

M I EKE G R O E N

50

Hij verblijft graag in bibliotheken zoals de Rea- 
ding Room van het British Museum in Londen, 
waar hij To the Finland Station van Edmund Wil- 
son las. Het zijn de schoonheid van de leeszaal 
en het blauwig licht uit de koepel geweest die 
zijn enthousiasme voor de socialistische idee 
hebben versterkt. Hij houdt van de orgie van 
kleuren in de schilderijen van Monet, van het 
burgerlijk paradijs in de schilderijen van Ver
meer en van het Alexandrië in de gedichten van 
Kavafis. Hij wil spreken in de taal van de 
hartstocht, bewondert de edelmoedigheid van 
Nelson Mandela en verwondert zich over de 
Salzburger Festspiele.

In zijn dit jaar in het Nederlands vertaalde es
saybundel over politiek, cultuur en acmele ge
beurtenissen Ei lenguaje de la pasión (De taal van 
de hartstocht) vraagt de van oorsprong Peruaanse 
schrijver/politicus, nu Spaans staatsburger Ma
rio Vargas Llosa (1936) zich af waar de tijd is ge
bleven dat toneelsmkken en opera’s mensen zo 
irriteerden dat het kwam tot opstand en geweld. 
In Salzburg genoot hij in 19 9 8 van de opera 
‘Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny’ van Ber- 
tolt Brecht op muziek van Kurt Weill. Opvallend 
vindt hij het, dat al die heren in smoking en da-

Over de auteur Mieke Groen is ivBS-medeiverl<eren
redacteur s& o .

mes met kostbare juwelen in het Crosses Fest- 
spielhaus, zo enthousiast waren over een zó 
maatschappijkritische opera. Zouden ze ook 
klappen voor een door hem gezongen versie van 
het Communistisch Manifest? Hij vindt de Fest
spiele 'een uiting van het triomferende kapita
lisme in zijn meest voldane en minst getrauma
tiseerde vorm.’

Movimiento Libertad
Het is de politicus in Vargas Llosa die tot zo’n 
conclusie komt. Zijn essays, die eerder als co
lumns verschenen in het Spaanse dagblad El Pais, 
moetje goed lezen, want hij wikt en weegt en 
brengt belangrijke onderwerpen ter sprake, die 
bij eerste lezing saai en voorspelbaar lijken. Ei
genlijk aarzelt Vargas Llosa altijd tussen analyse 
en vervoering.

Zijn politieke overtuiging begon, zoals bij 
alle intellectuele denkers van zijn continent in 
de jaren zestig, met een bewondering voor het 
marxisme. Fidel Gastro was zijn voorbeeld, maar 
toen in 1971 de dichter Herberto Padilla gevan
gen werd gezet vanwege een ‘subversief’ gedicht 
kwam dat zo hard aan dat hij afstand nam van 
dit fanatisme door zich vanaf die tijd sociaal-de- 
mocraat te noemen. Hij flirtte met het kapita
lisme, het systeem van de ‘aangeboren gulzig-
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heid’, maar volgens hem toch het beste systeem, 
niet om welvaart te verdelen, maar om welvaart 
te produceren. Hij noemde het geschikt als 
'shock-therapie’ om de wereldmarkt te verove
ren met producten uit Latijns-Amerika en om op 
zijn continent de ogen te openen voor de ver
worvenheden op het gebied van sociale zeker
heid, bescherming van mensenrechten en indi
viduele vrijheid.

Vargas Llosa moest er dan ook niets van heb
ben toen in 1987 president Garcia in Peruban- 
ken, verzekeringswezen en financiële instellin
gen wilde nationaliseren en hij richtte de poli
tieke groepering Movimiento Libertad op. Hij 
voerde in 19 8 9 campagne om president te wor
den, niet uit verlangen naar macht, maar omdat 
hij iets wilde doen aan de verarming van Peru en 
de terreur van de querillabeweging Sendero Lu- 
minoso (Lichtend Pad). Tevergeefs, want aan het 
eind van de campagne werd hij plotseling gepas
seerd door de tot dan toe onbekende onafhanke
lijke kandidaat Alberto Fujimori.

Dat de schrijver van romans als Het groene 
huis en De oorlog van het einde van de wereld zijn 
literaire ziel drie j aar lang wij dde aan het poli
tieke bedrijf was een opmerkelijke gebeurtenis, 
waarvan hij later zei dat hij zich had gevoeld 
als een vis tussen de haaien. Hij was gedesillu
sioneerd en schreef de teleurstelling en het 
cynisme over zijn ervaringen in de actieve poli
tiek van zich af in de autobiografie De vis in her 
water. Er waren een paar jaar voor nodig, maar hij 
herstelde zich als schrijver. In 1995 verscheen 
zijn eerste roman na het presidentsavontuur De 
geesten van de Andes en een paar jaar later Het feest 
van de bok, een briljante roman over dictatuur, in 
dit geval in de Dominicaanse Republiek, waar 
Rafael Leónidas Trujillo het politieke tot het per
soonlijke maakte. Dertig jaar lang was hij alleen
heerser en mensen werden een verlengstuk van 
zijn wil — Tn dit huis is Trujillo de baas’ hing in 
die tijd in bijna iedere huiskamer.

In zijn jeugd in Lima, op de cadettenschool 
Colegio Militar Leoncido Prado, waar Vargas 
Llosa van zijn vader een beetj e man moest wor
den, leerde hij het machismo kennen. Het be
paalde voor een groot deel de thematiek van zijn 
werk en hij schreef er direct in zijn eerste roman 
De stad en de honden (1963) al over. Hij ziet ma
chismo als ‘het kwaad’ van alle Latijns-Ameri- 
kaanse landen, leidend tot staatsgrepen en cor
ruptie.

Eén moraal
Tijdens de dit jaar gehouden prestigieuze Nexus- 
conferentie bleek in een forumdiscussie de 
overtuiging van Vargas Llosa dat schrijvers in 
het belang van goede literatuur over het kwade 
moeten schrijven. Hij is van mening, dat politici 
in het belang van fatsoenlijk bestuur kennis die
nen te nemen van hartstochten, dromen en 
waanideeën uit de wereld van intellecmeel 
nauwkeurige literatuur. Literatuur en politiek 
vormen dan misschien een antagonistische 
combinatie, het is de schrijver in Vargas Llosa 
die de politiek kennis toewenst van literatuur en 
kunst, als ‘patrimonium’ bij het zoeken naar 
orde in tijden van chaos.

In De taal van de hartstocht is hij de politicus 
die graag orde schept, zoals bijvoorbeeld in het 
essay ‘De moraal van cynici’. Hij verwijst naar 
het onderscheid dat de Duitse socioloog Max 
Weber in 1919 maakte tussen twee vormen van 
moraal: die van de overmiging en die van de ver
antwoordelijkheid. In het belang van beschaving 
en democratie bepleit hij voor deze tij d een over- 
stijging van die tweedeling door te kiezen voor 51
één moraal: ‘...met zijn gedeelde onzekerheden, 
uitdagingen en gevaren en binnen die moraal 
zijn de overtuiging en de verantwoordelijkheid 
even ondeelbaar als de stem en het woord of de 
beide kanten van een munt.’
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1. Loots VS. Van Raak

In het april-nummer van Ser-D betoogt Ronald van Raak dat een districten

stelsel de parlementaire m iddelm atigheid vergroot. Hij suggereert een 

aantal formele w ijzigingen om  meer lef en kwaliteit in de Kamer te krijgen. 

De historicus Jasper Loots is van m ening dat herinvoeren van het absolute 

meerderheidsstelsel (het districtenstelsel) niet nodig is, de evenredige 

vertegenwoordiging in oude luister herstellen wel.

52

Oligarchen een stapje terug
JA S P E R  LOOTS

Op de nadelen verbonden aan een districtenstel
sel die de sp-ideoloog Van Raak in het kielzog 
van Multatuli en geheel in lij n met de 19 e 
eeuwse liberale burgerheren presenteert, is het 
nodige af te dingen. Dat een districtenstelsel Ka
merleden voortbrengt die met handen en voeten 
aan hun district gebonden zijn, is niet vol te hou
den. In de negentiende eeuw was het niet onge
bruikelijk dat Kamerleden hun district zelden of 
nooit bezochten. In 1848 werden vooral grote 
meervoudige kiesdistricten (waar twee of meer 
Kamerleden werden gekozen) in het leven geroe
pen. Toen na verloop van tij d bleek dat de angst 
voor nepotisme en directe belangenbehartiging 
ongegrond was, stond niets het vormen van 
kleine enkelvoudige districten meer in de weg. 
Uit een niet zo lang geleden door Vrij Nederland 
gepubliceerde ‘Kamerleden Consumentengids’ 
blijkt bovendien dat met het afschaffen van het 
districtenstelsel de lokalo niet is uitgestorven.'

Over de auteur Jasper Loots is AiO en docent geschiede
nis aan de Katholieke Unioersiteit Nijmegen.

Noten Zie pagina 54

Zijn Kamerleden die in districten worden ge
kozen buigzaam als riet en veranderlijk als de 
wind? Van Raak meent van wel, want alleen door 
met vele tongen te spreken smit de kandidaat 
geen van de kiezers in zijn district tegen de 
borst. Met evenveel aplomb kan men beweren 
dat karakterloosheid en geestelijke lenigheid 
vandaag de dag vereisten zijn om een Kamerze
tel te bemachtigen. Niet de kiezers in het district, 
maar de partijleiders moeten worden behaagd 
om gekozen en herkozen te worden. Vrij Neder
land categoriseert hen als de jaknikkers.

Dat een districtenstelsel gepaard gaat met een 
armetierige oppositie is historisch niet te onder
houwen. In 1913, het laatste jaar dat in districten 
werd gekozen, hadden 7 partijen zitting in de 
Kamer. Sinds 1918 zaten gemiddeld 10 partijen 
in de Kamer. Het Nederlandse absolute meerder
heidsstelsel tendeerde anders dan het Engelse 
relatieve meerderheidsstelsel niet tot een twee
partijenstelsel. Voor het ontbreken van oppositie 
na herinvoeren van het Nederlandse districten
stelsel hoeft Van Raak dus niet bevreesd te zijn.

Dat op personen meer dan op de beginselen 
die zij vertegenwoordigen de aandacht is ge
vestigd, was eind negentiende eeuw een bezwaar 
dat men tegen het districtenstelsel kon inbren
gen. Nu in de loop der jaren heel wat ideologi
sche veren zijn afgeschud, rest de kiezer niet veel
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meer dan zijn stem uit te brengen op personen 
die hij vertrouwt, op personen waar hij zich ver
want aan voelt. Het is moeilijk vol te houden dat 
de evenredige vertegenwoordiging heeft geleid 
tot een gedepersonaliseerde zuivere beginsel
strijd.

De SP is gebaat bij behoud van het bestaande 
kiesstelsel. Het valt Van Raak dan ook niet moei
lijk een trits nadelen verbonden aan het distric
tenstelsel te presenteren. Steekhoudend is alleen 
Van Raaks argument dat veel kiezers na herin
voeren van het districtenstelsel stemrecht zon
der kiesvermogen krijgen. In een district waar li
berale kiezers in de meerderheid zijn, maken de 
sociaal-democratische kiezers de gang naar de 
stembus slechts om gemigenis af te leggen. Een 
nadeel dat hij niet noemt is dat onder een distric
tenstelsel onvrede slechts mondjesmaat in de 
uitslag tot uitdrukking wordt gebracht. Evenre
dige vertegenwoordiging is daarentegen een 
zeer gevoelige barometer. Onder een districten
stelsel zou Fortuyn wel een zetel hebben gehaald 
en in zijn kielzog wellicht nog een aantal getrou
wen, maar 26 zetels had de LPF niet gehaald.

Van Raak heeft goede redenen om aan de 
evenredige vertegenwoordiging vast te houden, 
maar hij miskent de voordelen die aan districts- 
gewijze verkiezingen verbonden zijn. Dat Ka
merleden die in districten worden gekozen met 
een eigen mandaat en niet op de slippen van de 
lijsttrekker de Kamer binnenkomen moet ook 
hem aanspreken.

PARTIJLEIDERS ALMACHTI G

De staatscommissie die in 1913 werd belast met 
het ontwerpen van een evenredig kiesstelsel 
hechtte aan het in stand houden van een regio
nale band mssen kiezer en gekozene. Op haar ad
vies werd het land verdeeld in achttien kieskrin
gen (inmiddels negentien). Partijen die in heel 
herland aan de verkiezingen deelnamen dien
den achttien kandidatenlijsten in om te voorko
men dat stemmen verloren gingen. Naast het in 
stand houden van een regionale band mssen kie
zers en gekozenen moesten de kieskringen ver

hinderen dat de partijtop te machtig werd: ‘In
dien alle kiezers te zamen alle afgevaardigden 
kiezen, zal elke partij één lange lijst van candida- 
ten opstellen, wat namurlijk moet geschieden 
door de centrale leiding. Nu zal deze daarbij uit 
den aard der zaak wel met plaatselijke omstan
digheden en inzichten rekening moeten hou
den, maar toch zal die eenheid leiden tot sterker 
centralisatie dan gewenscht is.’̂  Door in de kies
wet de bepaling op te nemen dat op een lij st niet 
meer dan 10 namen mochten staan, werden de 
grote partijen gedwongen met verschillende, in 
de regio’s opgestelde lijsten aan de verkiezingen 
deel te nemen.

De goede bedoelingen van de staatscommis
sie ten spijt hebben de partijbesmren sinds de 
invoering van de evenredige vertegenwoordi
ging in 1917 de macht naar zich toegetrokken.
De kieskringbesmren werden overvleugeld en 
de partijtop bepaalde welke kandidaten in welke 
kring op de kansrijke bovenste plaatsten kwa
men te staan. Ook de kiezer werd buiten spel ge
zet. In 1921 nam de Kamer een wet aan die het ge
kozen worden door voorkeursstemmen de facto 
onmogelijk maakte. De door de partijtop opge
stelde lijstvolgorde was heilig. Het gestelde 
maximum van 10 kandidaten per lijst werd spoe
dig 20, later 3 o en verdween uiteindelijk uit de 
kieswet. Die tendens tot centraliseren heeft er
toe geleid dat de Nederlandse politieke partijen 
vandaag de dag tot de minst democratische van 
Europa behoren.3 Waarom nog lid worden van 
een politieke partij als de contributie de enige 
bijdrage is die op prijs wordt gesteld!

KI ESKRI NGEN IN ERE HERSTELLEN

Door de kieskringen in ere te herstellen en het 
aantal kandidaten per lijst aan een maximum te 
binden krijgen de leden de invloed die nodig is 
om de ledenpartij te revitaliseren en krijgen de 
kiezers echte volksvertegenwoordigers. De leden 
moeten invloed hebben op de grondslagen en de 
koers van de partij en moeten kunnen bepalen 
welke kandidaten het meest geschikt zijn om het 
programma uit te dragen. Door de selectie van de
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kandidaten over te laten aan de leden in de kies
kringen komt men tegemoet aan de ook binnen 
de PvdA veel geuite kritiek op de te grote macht 
van een regentenkliek. De wens een ledenpartij 
te zijn zal gepaard moeten gaan met interne de
mocratie, dus met invloed van de leden ook op de 
kandidatenlijst.

Twee problemen waar de PvdA nu mee wor
stelt zijn te vermijden. Dat Kamerleden een regio 
moeten adopteren omdat zo goed als de gehele 
fractie uit de Randstad afkomstig is kan de be
doeling toch niet zijn. Als een regionale band 
tussen kiezers en gekozenen wenselijk wordt ge
acht, ligt het meer voor de hand dat de regio’s een 
Kamerlid kiezen in plaats van de Kamerleden 
een regio. Zodoende zou meteen een tweede pro
bleem kunnen worden opgelost. De bescha
mende vertoning dat Kamerleden pas nadat ze 
verkozen zijn besluiten het lidmaatschap al dan 
niet te aanvaarden zal zich niet meer voordoen. 
In de kieskringen zullen de kandidaten, dus ook 
de zittende bewindslieden, duidelijk moeten 
maken dat ze meer dan gemotiveerd zijn vier 
jaar in de Kamer te gaan zitten. De leden in de

verschillende kieskringen zullen niet op zoek 
gaan naar geschikte bewindslieden en aspirant- 
besmurders, maar naar volksvertegenwoordi
gers, naar mannen en vrouwen die het vertrou- 
wensvomm dat ze krijgen niet zullen bescha
men. Gekozen in relatief autonoom opererende 
kieskringen zullen de Kamerleden steunend op 
een eigen kiezersmandaat de oren minder laten 
hangen naar de partijleiding. Voor een tweede 
termijn zijn de zittende Kamerleden afhankelijk 
van het vertrouwen dat ze in de kieskring genie
ten en niet van de genade van de door de partij
top aangestuurde commissie die de kandidaten
lij st opstelt. Eigenzinnigheid zal eerder beloond 
dan afgestraft worden en de band met de partijle
den en de kiezers in de regio is meer dan plicht
matig. Kandideren en kiezen in kieskringen met 
behoud van evenredigheid zal de Kamer de im
puls geven die ook Van Raak nodig acht. En pas
sant kan de kloof mssen de partij en de leden 
worden verkleind. De vraag is of de oligarchen 
bereid zijn een stapje terug te doen.

Noten

5 4

‘Politieke consumentengids 
2002’, Vrij Nederland 11-5-2002. 
Verslag der staatscommissie voor 
evenredig kiesrecht (Den Haag

1914),33.
A. Krouwel, The catch-all party in 
Western Europe 1945-1990. A smdj/ 
in anested development (Amster
dam 1999).
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Een zegen voor de PvdA
De val van het kabinet-Balkenende zou een ze
gen voor de PvdA moeten zijn. Juist omdat 
nieuwe verkiezingen binnen een paar maanden 
voor de deur staan. Daardoor is er geen ruimte 
voor de zorgvuldig voorbereide en langdurig 
overdachte campagne-strategieën waarmee de 
PvdA in de afgelopen tien jaar een reputatie op
bouwde als de meest professionele partij van 
Nederland, afgunstig beloerd door andere par
tijen. Sinds de PvdA de meest professionele cam- 
pagnepartij van Nederland is geworden heeft de 
partij echter alleen maar kiezers verloren. Het 
‘herstel’ van 1998 maakte bij lange na niet het 
verlies van 1994 goed, laat staan de neergang na 
1986, de eerste Kamerverkiezingen waarbij Wim 
Kok de partij aanvoerde. Over de 'campagne- 
strategie’ van de professionals (van wie ik de na
men in een gemoedstoestand van barmhartig
heid achterwege laat) bij de afgelopen kamer
verkiezingen heeft het rapport van de commissie 
De Boer overtuigend de staf gebroken. Compleet 
was het niet — in zijn reactie wees Ad Melkert 
terecht op de politieke context van een opruk
kend populisme in alle rijke landen. Daarmee 
haalde hij echter niet de kern van het rapport 
onderuit, namelijk dat de aanvoerders van de 
campagne geen benul hadden gehad van het ter
rein waarop slag zou moeten worden geleverd, 
evenmin als van de tegenstander. Ook benoemt 
het rapport de rampzalige rol van Wim Kok niet.

De verkiezingen dwingen de PvdA nu op 
korte termijn tot een programmatische stand
puntbepaling, die niet is onderworpen aan een 
‘professionele’ campagnestrategie, en met een 
lijst van kandidaten die daaraan evenmin — zo
als de vorige — laboreert. Maar met de keuze 
voor Ruud Vreeman als voorzitter van de kandi- 
daatstellingscommissie, nota bene binnen één 
periode alweer als mislukt Kamerlid uit het par

lement verdwenen, valt er van de nieuwe kandi
datenlijst helaas niet veel te verwachten.

De aanstaande verkiezingen hebben de partij 
ookbevrijd van de malle gedachte dat de ‘partij
leider’ — een positie die de Partij van de Arbeid 
godzij dank niet kent — rechtstreeks door de le
den gekozen zou moeten worden. Daarmee zou 
de Kamerfractie het recht zijn ontnomen zelf 
zijn voorzitter te kiezen — of af te zetten. Die 
verkiezing is nu veranderd in die voor het lij st- 
trekkerschap. Dat is een vooruitgang vergeleken 
bij het rechtstreeks kiezen van de ‘partijleider’. 
Maar zowel vanuit politiek als vanuit democra
tisch oogpunt gaat het om een bizarre procedure. 
De kandidaten voor het lijsttrekkerschap kun
nen immers aanhang proberen te verwerven op 
basis van ‘persoonlijke uitstraling’ dan wel op 
basis van programmatische ideeën. De laatsten 
zijn echter niet relevant, want niet de lijsttreklcer 
bepaalt het verkiezingsprogramma. Dat doet de 
partij. Blijft over ‘persoonlijke uitstraling’ — 
een triest criterium voor een programmatische 
partij.

Twintig jaar geleden besloot het PvdA-congres 
volkomen terecht dat een lijsttreklcer pas mocht 
worden gekozen als eerst het verkiezingspro
gramma was vastgesteld, hoewel de lijsttrekker 
in spe toen niet een nieuwkomer was. Het was 
Joop denUyl.

B A R T  TR O M  P
RedacteurS&D
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De kiezer heeft zich 
vergist?
Het kabinet-Balkenende is gevallen en er komen 
vervroegde verkiezingen. Helaas, zou ik willen zeg
gen. Niet omdat het kabinet-Balkenende gevallen 
is, maar omdat de betekenis van de gebeurtenissen 
in de afgelopen anderhalfjaar binnen de PvdA nog 
nauwelijks bediscussieerd en al helemaal niet ver
werkt is. Dat betekent dat we campagne moeten 
voeren terwijl we er eigenlijk nog niet aan toe zijn.
Ik begrijp dat een verkiezingscampagne niet de 
meest geschikte periode is om terug te blikken; 
voorlopig gaan de rapporten Andersson en De Boer 
dus de kast in. Maar laten we hopen dat ze daar zo 
snel mogelijk na 22 januari uitkomen en de discus
sie binnen de PvdA alsnog in alle hevigheid los
barst. Daar is alle reden toe.

In mei hebben 1.6 miljoen kiezers op de LPF ge
stemd. Uiteraard is de PvdA daar (evenals de an
dere partijen) van geschrokken. Toch heb ik soms 
de indruk dat het binnen de partij niet helemaal is 
doorgedrongen wat de kiezer nu eigenlijk duidelijk 
heeft willen maken. Ik citeer de briefvan het partij
bestuur naar aanleiding van de val van het kabinet- 
Balkenende, waarin de verkiezingen worden gezien 
als een voorde PvdA ‘unieke kans om het vertrou
wen met de kiezers te herstellen. De plannen van 
dit rechtse kabinet hebben aangetoond dat het ver- 

4 schil maakt of de PvdA in de regering zit of niet. Het 
verhogen van de ziektekostenpremies, het open
houden van de kerncentrale in Borsele, flink meer 
geld voorwegen en minder voor openbaar vervoer 
of het afschaffen van de Melkertbanen maken dui
delijk wat het beleid van dit kabinet voor de kiezers 
zou betekenen.’

Dat ademt toch een beetje de sfeer van dat de kie- 
zerzich vergist heeft. Zeker nu de LPF zichzelfvak- 
kundig om zeep heeft geholpen ontstaat dan al

gauw de neiging tot ‘Voorwaarts en maar vergeten’. 
Dat zou een grote fout zijn.

Ongetwijfeld is een deel van de LPF-stemmers 
gegrepen door het charisma van Fortuyn en bevin
den zich in dat electoraat ook mensen met minder 
nobele motieven. Maar ik ben ervan overtuigd dat 
het merendeel van deze kiezers vooral veel ver
wachtte van de ‘nieuwe politiek’ die Fortuyn hen 
beloofde: erkenning van problemen, heldere state
ments en een transparante besluitvorming.

In die zin zijn wij de kiezers niet in mei van dit 
jaar kwijtgeraakt, maar al veel eerder. Te veel kie
zers hebben zich niet in de PvdA herkend en zich 
ook niet door de PvdA vertegenwoordigd gevoeld. 
Dat geldt niet alleen voormensen in de achter
standswijken van de grote steden, maar ook voor 
mensen die maanden moesten wachten op thuis
zorg, voor mensen die zich niet veilig meer voelden 
in het openbaar vervoer, voor mensen in kleinere 
gemeenten die tegen hun zin werden heringe
deeld, voor middengroepen die ook onder Paars 
hun kosten voorde ziekteverzekering behoorlijk 
omhoog zagen gaan. Al deze mensen hadden het 
gevoel dat de problemen waarzij mee geconfron
teerd werden niet echt de zorg van de PvdA waren. 
Sommige problemen werden gebagatelliseerd, 
over andere is de PvdA onduidelijk geweest en zijn 
compromissen ‘verkocht’ als overwinningen.

De PvdA heeft heldere statements nodig. Die 
zullen dan wel betrekking moeten hebben op de 
onderwerpen waarde kiezers zich druk om maken: 
de verloedering van de openbare ruimte, veilig
heid, de wachtlijsten in de zorg, de langs elkaar 
heen werkende instellingen in de (jeugd)hulpverle- 
ning en het onderwijs. Hoezeer ik het ook eens ben 
met het voorstel van Wouter Bos om de hypotheek- 
aftrekte beperken, ik denk eerlijk gezegd niet dat 
dit nu het thema is waar de kiezers zich ontevreden 
over hebben betoond. Het lijkt me ook niet het 
thema waarop kiezers zich en masse weer tot de 
PvdA zullen wenden.

Als ik nadenk over de thema’s die wat mij betreft
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een rol zouden moeten spelen bij de verkiezingen 
heb ik meer vragen dan antwoorden. Hoe zorgen 
we ervoor dat we weer fatsoenlijk met elkaar om
gaan, zowel in de publieke discussie als op straat, 
op school, in hetverkeeren in het openbaarver- 
voer? Hoe vergroten we de veiligheid zonder dat er 
op elke straathoek een politie-agent staat, welke 
instrumenten hebben we daarvoor, wat kunnen 
mensen zelf en wat is daarvoor nodig? Hoe willen 
we omgaan met de verslaafden, psychisch gestoor
den en illegalen die in de steden rondzwerven? 
Wordt het bijvoorbeeld niet eens tijd om onze aan
pak van psychiatrische patiënten (allemaal zoveel 
mogelijk zelfstandig tussen ‘gewone’ mensen) op
nieuw te bezien? Hoe verkleinen we het lerarente
kort zonder daarbij misbruikte maken van de lera
ren die tegen een lager salaris het onderwijs trouw 
gebleven zijn? Hoe voorkómen we dat probleem
kinderen worden rondgepompt tussen verschil
lende instellingen, welke maatregelen zijn daar
voor nodig? Waar liggen de grenzen van de privacy?

Ik kan er nogveel meer bedenken en ik heb 
geen pasklaar antwoord op deze vragen, maar ik 
weet wel dat de antwoorden die nu gegeven wor
den (zoveel meer naar de zorg, zoveel agenten er
bij, zoveel extra opvangplaatsen) niet afdoende 
zijn. Het probleem is niet alleen kwantitatief, maar 
ook kwalitatief

We hoeven ook niet overal direct een oplossing 
voorte hebben. In de huidige situatie lijkt het mij al 
een hele prestatie om de goede vragen te formule
ren en in, maar vooral ook na, de verkiezingscam
pagne samen met de kiezers naar antwoorden te 
zoeken. En het zou mij niet verbazen als kiezers 
daar méér vertrouwen in hebben dan in weer een 
nieuw verkiezingsmanifest.

Voorlopig past ons bescheidenheid.

M A R IJK E L IN T H O R S T
Redacteur S&D

Onstuitbare
Vernieuo/in^
De PvdA moet de bakens verzetten om het vertrou
wen van de kiezers terug te winnen. De eerste forse 
verandering in de Partij van de Arbeid betreft de 
wijze waarop antwoord wordt gegeven op een aan
tal spanningen in de Nederlandse samenleving. Die 
antwoorden zijn erte lang niet geweest, omdat een 
aantal problemen onbespreekbaar was. Taboes 
rond maatschappelijke vraagstukken zijn niet meer 
van deze tijd, ook niet voor de PvdA. Zo kent Neder
land mondige en goed opgeleide burgers, die 
goede en betaalbare voorzieningen wensen. Die 
geëmancipeerde burgers geven duidelijk blijk van 
hun ongeduld als deze voorzieningen onderde 
maat zijn. De gevoelens van onzekerheid en onvei
ligheid die zijn gevolgd op n  september lijken een 
belangrijke rol te spelen in grondhoudingen en 
keuzes van de burger. De rol van de overheid is niet 
meer vast omschreven. Enerzijds worden van de 
overheid oplossingen verwachten wordt ze aange
sproken op problemen en op momenten dat het in 
ons land —  denk aan Enschede en Volendam —  
misgaat. Anderzijds zijn het mandaat en de legiti
miteit van de overheid gereduceerd door privatise
ringen en verzelfstandigingen van een groot deel 
van haar dienstverlenende voorzieningen.

Het normen- en waardenpatroon in Nederland, 
traditioneel steunend op het christelijke waarden
systeem, is minder eenduidig geworden door de in
stroom van mensen uit andere culturen. Tenslotte 
zijn de traditionele politieke tegenstellingen in 
Nederland verdwenen. Mede dankzij Paars is de 5
overzichtelijke links-rechts tegenstelling te simpel 
geworden om het politieke landschap van Neder
land te beschrijven. Voor kiezers is het niet meer 
vanzelfsprekend zich voor langere tijd aan één poli
tieke stroming te binden.

Tussen deze maatschappelijke trends en de ver
trouwde eigen beginselen moet de nieuwe Partij 
van de Arbeid een brug slaan. Dat kan door, ju ist in 
het licht van deze maatschappelijke spanningen, te 
blijven kiezen voor een rechtvaardige, solidaire
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samenleving, voorgelijke kansen voor iedereen, 
vooreen hechte multiculturele samenleving. En dat 
kan door de burger, iedere burger, een grotere ei
gen verantwoordelijkheid te geven. Hier ligt de 
grote uitdaging voor de PvdA, die traditioneel de 
overheid als instrument zag om haar idealen te rea
liseren. Immers, aan een grotere verantwoordelijk
heid voorde burger zijn verdere decentralisatie en 
democratisering onlosmakelijk verbonden. Iedere 
burger moet meer grip krijgen op terreinen, waar
bij die burger zelf is betrokken, zoals in het onder
wijs, de zorg en de inrichting van de eigen buurt De 
overheid moet voor deze vorm van medezeggen
schap garanties bieden.

Met deze modernisering van haar inhoudelijke 
ambities moet de Partij van de Arbeid de nieuwe 
verkiezingsstrijd ingaan. Een ‘tim e-out’ om in alle 
rust de wonden van de laatste verkiezingen te lik
ken is er niet. De plannen van het nu demissionaire 
kabinet voorspellen weinig goeds. Het lijkt erop 
alsof het tijdperk terugkeert waarin vooral kwets
bare groepen tot werkloosheid waren gedoemd. In 
de Nederlandse samenleving bestaan grote proble
men met de integratie van nieuwkomers uit andere 
landen en uit andere culturen. De kwaliteit en toe
gankelijkheid van overheidsvoorzieningen staan 
onderdruk. De Partij van de Arbeid moet vernieu
wen om daar tegenwicht tegen te bieden.

Maar dan zal er ook een tweede onstuitbare ver
andering moeten plaatsvinden. Die betreft de ge
sloten en soms zelfs regenteske manier waarop de 
Partij van de Arbeid politiek heeft bedreven. Met 
die cultuur moet resoluut worden gebroken. Na 
twaalf jaar regeringsdeelname lag het vinden van 
oplossingen voor inhoudelijke vraagstukken in 

6 handen van een te kleine groep, waartoe anders
denkenden te weinigtoegang hadden. Dat moet 
anders.

In haar functioneren als politieke partij moet 
sprake zijn van grotere invloed van de eigen achter
ban. Met partijreferenda krijgen de eigen leden 
meer zeggenschap over de partijstandpunten.
Korte en snelle communicatielijnen zijn ervoor het 
kiezen van de landelijke en regionale leidingen 
voor het samenstellen van kieslijsten. Niet langer 
kiest de fractie in de Tweede Kamer de politieke lei

ding, maar kiezen de leden uit alle kandidaten op 
de kieslijst, dus ook van buiten de fractie in de 
Tweede Kamer.

G elijk opgaand met de verdere democratisering 
van de eigen partij moet de grens tussen de Partij 
van de Arbeid en daarbuiten worden uitgegumd. 
Vooral in de samenleving, in directe contacten met 
de gewone burgers, liggen de wortels van een pro
gressieve politiek. Kennis en kracht moeten wor
den geput uit nieuwe inzichten en alternatieven, 
ook als die van ver buiten de eigen kring komen. 
Om kennis en betrokkenheid van zo velen binnen 
en buiten de eigen gelederen te mobiliseren en te 
benutten, worden rond de fractieleden frac- 
tiesteungroepen georganiseerd. Een forse onder
steuning van de zo uitgedunde fractie in de Tweede 
Kamer is onmisbaar om idealen en ambities van de 
Partij van de Arbeid te realiseren. De solidaire, 
rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor 
iedereen, nationaal en internationaal, moet uit
gangspunt blijven voor de Partij van de Arbeid.
De manier waarop dit kan worden bereikt is aan 
vernieuwingtoe. Meer burger, een betere overheid, 
een onstuitbare vernieuwing.

PA U L M A E S , B E R T  K R E E M E R S  EN 
V A R IN A  TJO N  A TEN  (E .A .)

Paul Maes, Bert Kreemers en VarinaTjon ATen behoren 
tot een groep uat\ ruim dertig kandidaten uan de Partij 
uan de Arbeid bij de Tweede Kameruerkiezingen uan 
15 mei die het manifest ‘Een Onstuitbare Vernieuwing’ 
hebben opgesteld dat aan het Bestuur en de Tweede 
Kamerfractie van de PudA werd aangeboden.
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De Tien Geboden uan 
Gouda
We leven in een media-samenleving. Dat heeft 
nogal ingrijpende gevolgen. Ons beeld van de 
wereld en van mensen wordt, zeg, voor de helft 
bepaald door de ervaringen die we in ons dagelijks 
leven opdoen —  in het gezin, met collega’s, buren, 
vrienden — , en voorde andere helft doorwat we 
op TV zien, in kranten lezen of op de radio horen.

De media, daarvalt nu eenmaal niet veel aan te 
doen, geven geen waarheidsgetrouw beeld van de 
werkelijkheid. Nieuws en actualiteiten betekenen 
perdefinitie overdrijving, uitvergroting van het uit
zonderlijke, bijzondere en negatieve. De media bie
den een zwart/wit-realiteit. Daar komt bij dat er 
nogal watTV-programma’s zijn die een ronduit ver
loederende uitstraling hebben. Een uurtje MTV kij
ken en je  ziet dat het rolmodel voor Nederlandse 
puisterige pubers bestaat uit een zwarte getto-jon- 
gere van een streetgang uit Los Angeles. ‘Je wordt 
pas omringd door tien meisjes bij een zwembad als 
je beschikt over een gewelddadig imago’, zo luidt 
clip na clip de boodschap. Jerry Springer-achtige 
programma’s hebben hetzelfde soort perverse uit
werking, alsof de hele wereld alleen nog maar zou 
bestaan uit elkaar bevechtende ‘strippers’.

Media hebben een niette onderschatten invloed 
op ons beeld van ‘hoe fatsoenlijk zijn mensen nog 
helemaal’. Verhalen in de media kunnen bijna net 
zo hard aantikken als eigen levenservaringen. Zie 
de nationale afschuw over ‘zinloos’ geweld. In je 
eigen leven kan het misschien allemaal best mee
vallen met normverloederingen onveiligheid (hoe
veel mensen uit uw omgeving kent u die in de ge
vangenis zitten?) en toch ku njeereen heel zwart
gallig beeld over het verval van normen en waarden 
op na houden.

Geen misverstand. Ik probeer hiermee niet de 
aanzwellende bezorgdheid over het verval van nor
men en waarden te relativeren. Er is echt fors iets 
mis met wangedrag in Nederland. Overlast en 
agressie —  van uitgaansgelal tot gescheld op het 
voetbalveld, van opgefokt autorijden tot vanda

lism e— , zijn een samenlevingsprobleem van de 
eerste orde. Veel te veel heerst in de publieke 
ruimte in Nederland het recht van de grootste en 
brutaalste bek. En wat zit mensen nu dichter op de 
huid dan dagelijkse ergernis over ‘hufterigheid’
(een goed getroffen term uit het PvdA-verkiezings- 
manifest) en overlast van anderen.

Je kunt hele abstracte discussies houden over 
waarden en normen, over de bron van de moraal en 
over de al dan niet hypocriete achtergronden van 
een ethisch reveil van christelijke signatuur, feit is
—  en daar is zo’n beetje iedereen het wel over eens
—  dat er met de basics op het vlak van normen, 
waarden en omgangsvormen nogal wat uit de hand 
is gelopen. Waarom anders zou het thema steeds 
weer als een duikelaarterugkeren op de politiek
maatschappelijke agenda en zo’n grote resonantie 
krijgen, ook bij mijzelf?

Naast de inmiddels beroemde ‘stadsetiquette’ 
van Rotterdam zijn er de gedragsregels die door de 
burgers van Gouda als belangrijkste werden aange
wezen. Daaraan kun je zien waar het in Nederland 
zo al aan schort. Die regels zijn: ‘watje stuk maakt, 
moetje zelf betalen; gebruik geen geweld; ruim je 
afval zelf op; intimiderend rondhangen is asociaal; 
spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar; res
pecteer elkaar altijd; hard rijden is bloedlink, dus 
doe normaal; ouders voeden zelf hun kinderen op; 
pest, plaag en discrimineer niet en als laatste regel: 
agenten zijn voor ons allemaal, respect graag.’ De 
Tien Geboden uan Gouda.

Het geval wil nu dat ieder weldenkend mens van 
goede wil zich prima in deze gedragsregels kan vin
den —  sterker nog: deze zonder enige moeite na
leeft. Het probleem is dat de mensen die zich hier
door ju ist aangesproken zouden moeten voelen er , 7 
niet wakker van zullen liggen. In de Amsterdamse 
onderwereld heb ik nog geen bezorgde geluiden 
opgevangen over de Brede Maatschappelijke dis
cussie over normen & waarden (door MP Balke
nende overigens even stoer aangekondigd als half
hartig afgevoerd).

Het lastige van een normen en waarden-debat
—  hoezeer ook toe te juichen omdat het morele 
grenzen opnieuw markeert en mensen van goede 
wil in hun gelijk bevestigt —  is dat ten onrechte de

S & D  1 0 / 1 1  I 2 0 0 2



C U  RSI  EF

indruk wordt gewekt dat er enorme meningsver
schillen overde ‘inhoud’ van de moraal zouden 
zijn. Maar normen en waarden die voortvloeien uit 
het strafrecht en uit algemeen menselijk fatsoen 
worden niet of nauwelijks betwist; de grootste pro
blemen zitten in opvoedingen handhaving. En dan 
loopt de overheid al snel in zijn eigen zwaard. Dan 
blijkt niet alleen de gewelddadige en ‘amorele’ 
burger de schuldige, maar de overheid net zo goed. 
Enschede, Volendam, de schandalig-lage oplos
singspercentages van misdaad, de crisis in het 
VM BO, de uitgeklede reclassering; zij faciliteren 
normverval en verloederingen ondermijnen zo de 
publieke moraal.

Maar het meest wezenlijke is dit; het echt be
langrijke normen- en waardendebat vindt juist op 
dit moment plaats. Dat is het debat over de ge
meenschappelijke normen en waarden van de 
Nederlandse multi-etnische samenleving. Dat nor
men- en waarden-debat is voor de leefbaarheid van 
ons land op lange termijn van veel urgenter beteke
nis, dan alle terechte ergernissen over hondenpoep 
en klierende hangplekjongeren bij elkaar.

R E N É  C U P E R U S
Medewerker WBS en redacteurS&D

Steun Ayaan H irsiA li
In september werd WBS-medewerker Ayaan Hirsi 
Ali, na haar scherpe kritiek op de islam en op de 
achterstelling van de vrouw in islamitische cultu
ren, meervoudig bedreigd. Ze kreeg bescherming, 
trad niet meer in het openbaar op en vertrok begin 
oktober voor langere tijd naar het buitenland.

De bedreiging heeft veel losgemaakt. De Wiardi 
Beekman Stichting en de Partij van de Arbeid ver
klaarden verbijsterd te zijn over deze aanslag op de 
vrijheid van meningsuiting; de WBS liet weten dat 
HirsiAli het onderzoek dat zij als WBS-medewerker 
in voorbereiding heeft, zal voortzetten. Ook in

hoofdredactionele commentaren, columns en inge
zonden stukken werd de bedreiging scherp veroor
deeld; de moed van Hirsi Ali (‘die vrolijke ketter’ - 
Afshin Ellian in Trouw) geprezen. Een groot aantal 
schrijvers verdedigde in een manifest in Trouw resp. 
N R C  Handelsblad ‘het recht van Ayaan Hirsi Ali om 
haar denkbeelden in vrijheid te kunnen uitspreken 
en publiceren’. In Amsterdam zetten vrijwilligers 
een website op (www.steunayaanhirsiali.nl). En na 
een oproep van Neelie Kroes (vvo) Margreeth de 
Boer (PvdA) en Gerda Verburg(CDA) in Buitenhof 
kwamen vele duizenden steunbetuigingen binnen.

Intussen riep de beperkte bescherming die zij 
van overheidswege kreeg, en die de W BS dwong om 
voor aanvullende particuliere bewakingte zorgen, 
tal van vragen op. Als de politie en de veiligheids
dienst de bedreigingen zeer ernstig nemen, zo 
werd geredeneerd, waarom dan geen permanente 
beveiliging door een landelijke politiekorps gege
ven —  zoals bij ernstige bedreiging van bewinds
personen en volksvertegenwoordigers gebeurt? 
Waarom de aanvullende (maardaarmee niet min
der intensieve) bescherming overgelaten aan de 
WBS, die datfinancieel gezien niet lang vol kan 
houden? De overheid, antwoordde minister Rem- 
kes in antwoord op Kamervragen van die strekking 
van Groenlinks en vvD, zal de bescherming geheel 
overnemen wanneer de betreffende organisatie de 
lasten niet meer kan dragen.

Erwaren ook kritische opmerkingen aan het 
adres van Hirsi Ali zelf Tijdens een bijeenkomst in 
Paradiso, die zij niet meer kon bijwonen, lieten 
moslim-jongeren duidelijk blijken niet gediend te 
zijn van haar harde kritiek op de islam. Scheidend 
Forum-voorzitter Ahmed Aboutaleb vond het zelfs 
laf dat ze niet verschenen was (‘dan huur je  toch 
bewaking in’). Van moslim-zijde werd haar (o.a. bij 
monde van Ali Eddaoudi) verweten een anti-islam i- 
tische houding in te nemen. Een grote stap verder 
gingVrij Nederland, dat vraagtekens bij de bedrei
gingen zelf zette. Zonder één overtuigend bewijs op 
tafel te leggen (bronnen bleken onjuist of bewust 
verkeerd weergegeven; andere zegslieden bleven 
anoniem ofwaren door moslim-organisaties voor
geselecteerd) concludeerde het weekblad dat Hirsi 
Ali ‘mogelijk’ een bedriegsteren een leugenaar is.
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Zo werd ze niet alleen bedreigd, maar vervol
gens ook nog eens belasterd. En dat door Vrij Neder
land, dat eerder in een redactionele verklaring nog 
woorden tekort kwam om zijn solidariteit met die
zelfde Hirsi Ali te betuigen. Kan het cynischer?

Ayaan Hirsi Ali bevindt zich nu in het buitenland, 
om na de bedreigingen en de publiciteit daarom
heen rustte vinden en lezend en schrijvend haar 
onderzoek voort te zetten. Verschillende initiatie
ven om dat verblijf buitenlands financieel mogelijk 
te maken zijn door de w b s  gebundeld in een Fonds 
Ayaan Hirsi Ali (postgiro 413455 ten name van de 
Wiardi Beekman Stichting, o.v.v. Fonds Ayaan).

Eind november verschijnt in het Drieëntwintigste 

jaarboek uoor het democratisch socialisme een artikel 
van haar hand over islam, integratie en moder
niteit. Injanuari hoopt zij haar werk in Amsterdam

onder normale(re) omstandigheden te hervatten. 
Intussen gaat het debat over haar inhoudelijke stel- 
lingname door. In delen van de PvdA is die stelling- 
name controversieel; in een volgend nummer van 
S8cD zal daarop uitvoerig worden ingegaan. Maar er 
zijn, gelukkig, ook velen in de PvdA die haar inhou
delijk steunen. O f zoals PvdA-voorzitter Ruud Koole 
het in de ledenkrant van de partij formuleerde;
‘Wij staan als PvdA vierkant achter Ayaan; achter 
haar recht op vrije meningsuiting en achter haar 
strijd voor de emancipatie van vrouwen, met name 
in conservatieve moslimgemeenschappen’.

PA U L KALM A
Directeur van de Wiardi Beekman Stichting
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De ‘roots’ 
van de PvdA
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In De kaasstolp aan di^^elen, het rapport van de 
Commissie De Boer, wordt de verkiezingsuitslag van 

15 mei ‘de uitgestelde crisis’ genoemd. Het zou gaan om 
de climax van een langdurige vervreemdingtussen PvdA 

en haar natuurlijke aanhang. Deze zienswijze wordt, 
ieder op de eigen manier, gedeeld doorde hier 

verzamelde auteurs. Gerard van Westerloo schetst een 
pijnlijk beeld van de Opstand tegen de Socialen. 

Reinier Krooshof legt het populisme op de snijtafel en 
analyseert hoe een partij als de PvdA met dit verschijnsel 

om zou moeten gaan. MadyThung laat zien dat het 
publieke onbehagen niet van recente datum is en hekelt 

‘hetgrote ontkennen’ ervan doorde politiek.
Dat politiek correct denken op het vlak van de 

multiculturele samenleving een hoofdrol heeft gespeeld 
bij het uit elkaar drijven van volkspartij PvdA en haar 

klassieke achterban, wordt betoogd door zowel 
Hans Werdmölder als Laurens Slot. Werdmölder 

reconstrueert uitgebreid de oorzaken en negatieve 
gevolgen van politieke correctheid.

Charlotte Dijkstra tot slot ziet in het electorale succes 
van de Fortuyn-revolte een bewijs dat Nederland een 

‘toeschouwersdemocratie’ is geworden.
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De ‘mots’van de PvdA (i)

Opstand tegen de Socialen

G E R A R D  V A N  W E S T E R L O O

Zoals ik van diverse kanten mocht vernemen 
vindt menig fractielid dan wel partijbesmurder 
heteengroffe schande datWeckman en Beek
man* mij gevraagd hebben om hier het woord te 
voeren. Ze zien mij geloof ik als de reïncarnatie 
van Beëlzebub, en die vraagje ook niet om de 
Vereniging van Heiligen toe te spreken.

Ik doe het zoals u ziet en hoort toch. Erger 
nog, ik zal u deelgenoot maken van wat Ad Mel- 
kert in zijn brief aan het Partijbestuur schamper 
mijn ‘privé-belevingswereld’ noemt. Het zou 
toch wat zijn, schrijft uw verliezende lijsttrekker, 
als die privé-belevingswereld van mij en die van 
Rob van Gijzel 'normgevend’ zouden worden 
binnen de Partij van de Arbeid.

Daar moet ik zelf eerlijk gezegd ook niet aan 
denken.

Ik ben geen politicus, ik ben journalist. Het 
nadeel daarvan is dat het er weinig of niets toe 
doet wat ik zeg. Het voordeel is dat ik belange
loos kan spreken. Ik hoef niemand van u te 
vriend te houden. Naar het woord van professor 
Jan Blokker heeft een journalist geen vrienden. 
Eenjournalist heeft bronnen.

In die persoonlijke belevingswereld van mij 
heb ik de laatste keer geen PvdA gestemd en ik 
zal u vertellen waarom. Maar ik zal u eerst vertel
len op wie ik wel gestemd heb.

Toen ik in het stemhokje stond wist ik het nog 
steeds niet.Volgens de stemwij zer moest het 
D66 worden, maar ik dacht, dat nooit, ikben wij-

Over de auteur Gerard uan Westerloo was onder 

meerjournalist uoor Vrij Nederland en werkt nu 
freelance

Foto pagina i6  Co de Kruijf/Hollandse Hoogte

zer dan de wijzer. Net op het moment dat mijn 
potlood — in Amsterdam doen ze het nog met 
potlood — verdacht sterk richting de Christen 
Unie trilde ging mijn mobieltje af.

‘Sorry’, zei ik, ‘ik sta in het stemhokje.’
‘O’ zei de beller die ik niet kende, ‘dan hang ik 

gauw op’.
‘Nee’, zei ik, ‘praat maar door, ik twijfel nog.’ 
Hij legde uit waarvoor hij belde.
Toen hij wilde ophangen vroeg ik: ‘Wacht 

even, heeft u nog een stemadvies voor mij?’
Het bleef even stil. ‘Ja’, zei de beller toen met 

diepe stem. ‘Stem Links!’
En zo werd het Paul Rosenmöller.

Een ding wist ik zeker: PvdA zou het niet worden. 
Waarom niet? Dat heb ik in twee dubbelnum
mers van Socialisme e^Democratie en in de in
middels beroemde twee partijrapporten later 
uitvoerig mogen lezen.

Omdat, en nu citeer ik voorlopig even, de 
PvdA volgens Thijs Wöltgens zijn ‘stamelectoraat 
verwaarloosd heeft’ en omdat de PvdA volgens 
Felix Rottenberg onderhevig is aan ‘lafheid en 
angst’ zodra de migranten aan de orde komen en 
omdat het hier volgens Wouter Gortzak om een 
‘zichzelf coöpterende oligarchie’ gaat waar
binnen Melkert zich ‘als partijleider gediskwali
ficeerd heeft’ en omdat de PvdA volgens Adri 
Duivesteijn in de zelf geschapen illusie ver
keerde dat ze wel wist wat er aan de hand was. 
Volgens Peter van Heemst heeft de PvdA ‘last die 
de allochtonen met zich meebrengen vrijwel vol
ledig afgewenteld op de oude wijken’. Volgens 
Willem Witteveen is de PvdA niet eens in staat 
geweest de eigen beginselen te verwoorden. En
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volgens... stop maar, stop maar, sociaal democra
ten hebben geen vijanden en zelfs geen buiten
staanders nodig om hun partij de grond in te 
stampen.

Er is wel een verschil tussen al die vlijm
scherpe PvdA-autokritikasters en mij. Ik ben het 
met allemaal volkomen eens, alleen, ik vond en 
zei en schreef het vóór de verkiezingen. Zij 
daarna. Vóór de verkiezingen heb ik van geen 
PvdA’er gehoord dat er ook maar in het minst iets 
schortte aan de partij. Integendeel. Als ik schreef 
dat Melkert weliswaar een geweldig politicus is 
maar ook een erg beroerde lijsttrekker, dan 
draaide op de volgende bijeenkomst waar we el
kaar zagen dezelfde Adri Duivesteijn van de 
haakje openen arrogantie vraagteken haakje 
sluiten zijn rug naar me toe.

Ik vind al die kritiek dus terecht en tegelijk 
heeft ze iets labbekakkerig. Pas toen het verkeerd 
gegaan was hoorde je binnen de PvdA van alle 
kanten dat zo goed als iedereen dat allang had 
zien aankomen.

Ik geloof dat deze labbekakkerigheid, dat al- 
tij d maar woorden en meningen voegen naar het 
belang van het ogenblik, naar het coalitiebelang 
als dat de boventoon voert, naar het partijbelang 
in verkiezingstijd, en naar schone handen als de 
verkiezingsuitslag ontluisterend is — ik geloof 
dat die onuitroeibare neiging van politiek ac
tieve sociaal-democraten voor mij de doorslag 
heeft gegeven om niet op u te stemmen. Tijdens 
mijn weken bij de PvdA-fractie heb ik voor het 
eerst met de uitdrukking ‘praten met meel in de 
mond’ mogen kennismaken. Ik wil vertegen
woordigd worden door een onbevangen pra
tende mond. Niet door een bek vol stuifmeel.

Ikheb nog een citaat voor u, dit keer van een 
PvdA-wethouder. ‘Er is een smk veerkracht uit de 
stad weggtrokken’, zegt hij, ‘en dat komt omdat 
er in de steden nogal wat mensen zijn die andere 
mensen terroriseren. Als dat gekleurden zijn 
komt het dubbel hard aan. Dat is niet alleen ons 
probleem, dat is het probleem van alle steden. 
Waar het in feite om gaat is het voortbestaan van 
de steden.’

U vraagt zich misschien af wie die wethouder is 
die dit zei, maar dat is de goede vraag niet. De 
goede vraag is wanneer hij het zei. In 1978! In een 
VN-bijlage die Elma Verhey en ik toen schreven 
over het verval van de Smitsstraat in de Haagse 
Transvaalwijk. Bijna een kwart eeuw geleden!

T R A M L I J N  1 6

In de verkiezingscampagne heb ik Melkert her
haaldelijk horen zeggen dat de steden sinds een 
jaar of zes erg aan het veranderen zijn. Ik wist 
telkens niet wat ik hoorde. Sinds zes j aar? Dat is 
al twintig jaar aan de gang! Nee, al veel langer. In 
mijn privé-belevingswereld krijgt de PvdA nu de 
rekening gepresenteerd voor het feit dat ze een 
kwart eeuw lang geen raad heeft geweten met de 
privé-belevingswereld van haar tot dan toe na
tuurlijke kiezersvolk.

In 1984, achttien jaar geleden, schreven de
zelfde Elma Verhey en ik een andere v n -bijlage, 
dit keer over de bestuurders van tramlijn 16 in 
Amsterdam. Die stemden van oudsher Partij van 
de Arbeid of anders CPN, ze waren vakbonds-die- 
hards en van het woord rechts alleen al kregen ze 
jeukende pulckels. Ikheb zelden zoveel gelachen 
als tijdens het schrijven van die bijlage.

‘Ik stond’, vertelde een bestuurder, ‘met een 
paar collega’s voor het Centraal Station, dubbel 
hebben we gelegen. Piet, ook zo’n moordgozer, 
had in zijn wagen een blindegeleidestok gevon
den. Hij komt er mee naar ons toe en zegt, “Gein
tje.” Wij wachten een paar minuten, zijn tram 
loopt vol. Hij zet een zonnebril op, we nemen 
hem met twee man mssen ons in, hij met die 
stok op de grond tiklcen en wij maar zeggen, pas 
op, hier is een stoep, voorzichtig daar loopt ie
mand. We doen de deur open en hij sen hem de 
trap op de tram in. “Hier zitten de knoppies, voel 
maar. Kan je  bij de pedalen? Voorzichtig rijden 
hoor”. Piet gaat op zijn stoel zitten en wij draaien 
ons om. Hele tram leeg.’

De trambestuurders die we in 1984 in Am
sterdam spraken zagen vanuit hun cabine hoe de 
stad onder hun oog verloederde. De tram werd 
toen nog louter door Amsterdamse mannen van

13
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de gestampte pot bestuurd, er kwam nog geen 
vrouw aan te pas en ook geen buitenlander. Ja 
toch, één Chinees, maar dat was zó’n peer. Als die 
iets verkeerds zei riepen die Amsterdammers 
‘houje bekloempia!' En dan riep hij terug: ‘krijg 
nou wat sleutelhanger’. Waarom sleutelhanger, 
vroeg ik aan de man die me dit vertelde. ‘Omdat 
ik zo klein ben.'

De ene na de andere trambestuurder vertelde 
in wezen hetzelfde verhaal. Hoe ze hun ervarin
gen in de veranderende stad altijd en eeuwig 
voor zich moesten houden, want dat ze anders 
stigmatiseerden en discrimineerden. Niet hun 
meningen. Nee, hun ervaringen. Toen er een Su
rinaamse zakkenroller met een mes voor me ge
staan had, vertelde er een, zei de bedrijfsleiding 
en het maatschappelijk werk en wat er nog meer 
aan sociaal bewogen types rondliep niet, klere 
jongen, wat rot voor je. Nee, ze zeiden: pas op 
hoor, zo zijn niet alle Surinamers!

DE SOCI AL EN

Nogmaals 19 84. Ik zal u een stukje voorlezen van 
de laatste trambestuurder die in die bijlage in de 
indirecte rede aan het woord kwam.

‘Het was ontzettend makkelijk’, zei hij, ‘om ze 
aan te wijzen, je had meteen in de gaten of het er 
een was of niet. Maar het was moeilijk om ze al
lemaal samen een naam te geven. Geiteharensok- 
ken had hij een tijdlang gedacht. Maar dat klopte 
niet. Die liepen graag in de namur en hij was zelf 
ook ontzettend op het milieu. Ze zaten overal. Als 
een olievlek hadden ze zich over Nederland ver
spreid. Droomkoninkjes was veel te aardig. De 

14 PvdA was er een broeinest van, maar ze zaten 
evengoed in de v v d  . Wereldvreemden was ook 
geen goed woord, want zo gek waren ze niet of ze 
regelden voor zichzelf de betere baantj es. Tien te
gen een datje er een tegenover je had als je  getest 
werd en dat het er een was die jou de cursus om
gang met de passagier gaf. De gemeenteraad zat 
er vol mee, wethouder waren ze geworden. Poli- 
tieken dan? Ook niet. Ze zaten net zo goed op kan
toor jouw rooster te verbeteren. Op de t v  voer
den ze het hoogste woord en de kranten schre

ven ze vol. Ze wisten alles precies, dus ze hoefden 
niet meer te luisteren, hooguit nog naar elkaar.
Er moest een naam voor ze zijn. De beste die hij 
kon bedenken was toch: Socialen.

De Socialen hadden het in Nederland heel erg 
en in Amsterdam helemaal voor het zeggen. Zij 
waren er de schuld van dat mensen als hij, tram- 
besmurders, arbeiders, gewone mensen, als 
vreemdeling rondliepen in de buurt waar ze 
woonden, als verdwaald in het bedrijf waar ze 
werkten. Ze konden praten, dat moest je ze nage
ven. Daar leefden ze van. Jij kon lullen watje 
wilde, ze wisten het toch beter. Zij wisten precies 
hoe verdraagzaam jij moest zijn. Wilde je iets 
terugzeggen, dan wasje aan heropvoeding toe, 
alsje tenminste geen onverbeterlijke fascist was.

Hij haatte ze, de socialen, en hij zag dwars 
door ze heen. Hypocriet waren ze tot op het 
merg. Ze hadden hun mond vol over de buiten
landers en datje begrip moest opbrengen voor 
die mensen, maar zelf woonden ze in een buurt 
waar ze nog nooit een Turk gezien hadden. Zelf
zuchtig waren ze ook. Ze streken salarissen op 
waarvan je twee bestuurders en een gelede tram 
in leven kon houden. En ze waren voor alles gek. 
Als jij bij ze kwam om te vertellen datje tram 
door een bende zakkenrollers onveilig gemaakt 
werd, stuurden zij een antropoloog op je af die je 
ging vertellen over het ontstaan van Paramaribo.

Hij was geen fascist en geen racist en gevoel 
voor rechtvaardigheid had hij ook. Hij wilde 
graag betalen voor de kneus of voor die het was 
geworden. Maar niet voor de profiteurs en de so
cialen hielden die juist de hand boven het hoofd. 
Daar kregen de socialen zo’n mooi gevoel van, 
dat ze niet in de gaten hadden hoe ze door die
zelfde profiteurs werden uitgelachen. De ge
wone mensen hadden ze suf gebeukt. Het was 
een wonder dat die het nog namen.

We moesten er maar over ophouden. Al die 
dingen maakten zo’n onvrede. De trambesmur- 
der kwam geërgerd en gefmstreerd thuis, zonk 
weg bij de t v  en dan hoorde hij de Janmaat met 
zijn radde tong en dan dacht hij, hij heeft gelijk.

Moest hij dan voor de PvdA stemmen? Dat 
waren de socialen die de asocialen de hand boven
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het hoofd hielden. Hij had wel gedacht v v d  , maar 
dat was een bazenclub en hij was geen baas maar 
knecht. Hij wist het niet, hij wist het bij God niet 
meer, hij mocht barsten als hij het nog wist. Hij 
was geneigd om te zeggen, dan maar Centrum
partij.’

Nogmaals, dit was 1984. De bijlage verscheen 
en de dag daarop kreeg ik een brief van het meld
punt tegen discriminatie. Hoe ik het in gods
naam in mijn hoofd gehaald had om zo iemand 
vrijelijk aan het woord te laten! Hoe kunt u, 
schreef het meldpunt letterlijk, deze mensen de 
ruimte geven om hun vooroordelen in krant of 
weekblad te spuien!’ Ook de politiek sprak er 
schande van. En de journalistiek. Ik werd bij de 
journalistenvakbond voor de werkgroep migran
ten ter verantwoording geroepen. En in de Am
sterdamse Universiteit stond ik voor een zaal vol 
schuimbekkende socialen die in koor fascist en 
racist begonnen te roepen.

De trambestuurders ondertussen lagen achter 
in hun wagen opnieuw te rollebollen met een 
troepje vandaalzakkenrollers.

‘ i n  p i m m e t j e ’

Onlangs in 2002 en na de verkiezingen heb ik 
die trambestuurder van toen nog eens opge
zocht. De stad is allang de hunne niet meer en ze 
wonen in Almere of Lelystad, in Hoorn of Emme
rend. Eén was er die PvdA gestemd had. ‘Wat 
heeft Kok mij misdaan?’, zei hij. ‘Ikheb een mooi 
huis met een groot balkon in Almere, ik heb een 
mime stacaravan langs het IJsselmeer, ikheb een 
auto om tussen die twee en mijn werk op en neer 
te rijden, als ik straks met de v u t  ga is mijn pen
sioen verzekerd — Kok heeft mij niks misdaan. 
Waarom zou ik niet op Kok stemmen? Dat vond 
ik ontroerend.

Maar hij was de uitzondering. De anderen wa
ren, zoals ze dat zeiden, voor Pimmetje gegaan.

Margreeth de Boer en de haren hebben gelijk: 
wat er op 15 mei aan het licht gekomen is de apo
theose van een lang uitgestelde crisis, de uit
komst van een al twintig j aar smeulend proces. 
Het wezen daarvan is niet dat uw oude traditio

nele kiezers, neem die trambestuurders, gelijk 
hebben en u niet. Het wezen daarvan is dat u ze 
in de steek hebt gelaten, in hun gelijk én in hun 
ongelijk. De kwestie is niet dat uw waarden al 
die tijd niet hoogstaand en humanistisch zijn ge
weest. Het probleem is dat u de last van die 
waarden hebt afgeschoven op de schouders van 
wie uw eigen kiezers waren. U heeft er goed aan 
gedaan om ze niet naar de mond te praten. Maar 
u heeft er totaal verkeerd aan gedaan door ze met 
hun last alleen te laten.

Uw partijleiding en uw zo gestoken reagerende 
aanvoerders zien dat anders, vrees ik, maar ik 
zeg u, er is dit jaar en door Pim Formyn een revo
lutie op gang gebracht die zijn hoogtepunt nog 
lang niet bereikt heeft. Als u dat wilt kunt u zich 
zand in de ogen laten strooien — wat een rot- 
zootj e, die L p F, wat een klungels, niks aan de 
hand, het verdwijnt vanzelf wel, ons uur slaat 
gauw genoeg weer. Maar zo is het niet.

Staar u ook niet blind op de nouveaux riches die 
Formyn aan de centen en zichzelf aan een nieuw 
speeltje, de politiek, hebben geholpen. Kijk een 
laag dieper en zie dat er in Nederland een revo
lutie op gang is gekomen, een opstand van uw 
oude kiezers, van arbeiderskinderen die het be
ter gekregen hebben dan hun ouders, van een
voudige burgers die u, net als u dat met de tram- 
besmurders in 1984 deed, racisten kunt noemen 
zo vaak als u wilt, maar die dat daarmee nog niet 
zijn.

In een drie uur durend interview met Arend 
Jan Heerma van Voss voor de vpRO-radio hoorde 
Ad Melkert, als vervolg op Pim Formyn, in de 
verte de extreem-rechtse laarzen weer door 
Europa dreunen. Ik zeg niet dat dit gevaar denk
beeldig is. Ik zeg wel: het hangt in hoge mate van 
U af of het zover zal komen.

Wat betreft de mensen die in het kielzog van 
Eormyn de PvdA in Rotterdam bijvoorbeeld zo 
omvangrijk uit de raad hebben gestoten kan ik u 
verzekeren: hun revolutie richt zich, op die van 
een enkeling na wellicht, niet tegen ‘de’ buiten
landers. Hun opstand geldt U!

In mijn privé-belevingswereld noem ik de re
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volutie van 2002 de opstand van de trambestuur
ders. Ze richt zich niet op de Maroklcaan, de Turk 
of welke andere vreemdeling dan ook. Ze wil een 
einde maken aan uw autisme, aan uw pretenties, 
aan de achteloosheid waarmee u hun sores onder 
het tapijt geveegd heeft.

De trambestuurders die ik in 2002 sprak zijn 
in Pimmetje, maar ze zijn ook twintig stappen 
verder dan u misschien denkt. Ze delen hun 
eindhaltehuisje inmiddels niet alleen meer met 
de Amsterdamse jongens van de gestampte pot, 
maar ook met vrouwen, met Turken en Marok
kanen, met Surinamers en Somaliërs.

Ts het er leuker op geworden?’, vroeg ik ze.
Vaak wel. ‘Vroeger’, zei er een, hadden we 

meer Amsterdamse humor. En hij vertelde maar 
weer eens het verhaal van dat oude moedertj e dat 
naar het ziekenhuis moest en moeilijk kon 
lopen. “Hoe kom ik nou in de volgende tram?’’, 
vroeg ze. Geen probleem wijffie, zei hij, help ik je 
toch effe, want hij was net naar de cursus service 
aan de passagier geweest. Blijkt dat ze met de 
metro moet. Beloofd is beloofd, dus die bestuur

der met haar al die trappen af naar beneden. Hij 
komt terug, negen trams achter hem en de lijn
chef boven aan de trap. Wat is dat, godver
domme, brult die. Moet jij toch weten, zegt die 
besmurder. Service aan de passagier.

Die lol is verdwenen, j ammer, dat Amsterdam 
is weg, het is niet anders. Maar waarover, zei die 
bestuurder in 2002, hadden we het vroeger in die 
huisjes? Voetbal en wijven. En nu hebben ze het 
over de kinderen en de school en hoe je koeskoes 
Waarmaakt — 'eerlijk is eerlijk, wat dat betreft is 
het er een end leuker op geworden’.

Want ze maken allang niet meer het onder
scheid tussen Hollanders en Buitenlanders.
Die hebben ze in de praktijk leren kennen. Ze 
maken nu het onderscheid tussen fatsoenlijke 
lui en klootzakken, die lui die zich voor niks ziek 
melden en de kantjes eraf lopen. ‘Dat ken een 
Marokkaan zijn maar evenzogoed een Hollan
der.’

Nee, het is geen onversneden vreemdelingen
haat die deze Pimmetjesstemmers drijft, het is 
de haat tegen de socialen die, zegt hun privé-be-
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levingswereld, de klootzak de hand boven het 
hoofd houden en vol van begrip zijn voor de da
der zonder belangstelling voor het slachtoffer.

En nee, het is geen rechts-extremisme dat de 
revolutie in gang gezet heeft, het is de afkeer van 
een in zichzelf opgesloten politieke cultuur die 
de privébelevingswereld van de burger tot ge
vaarlijk want voor je het weet stigmatiserend en 
discriminerend terrein verMaard heeft.

' w e g w e z e n  j u l l i e ! ’

In 19 84 kwam ik bij een oude trambestuurder 
thuis die tweejaar voor zijn pensioen zat. Ieder
een noemde hem de beste vakman. Hij opende 
een kast die van onder tot boven gevuld was met 
dozen en pakken bij elkaar gebonden, ongeo
pende brieven. ‘Dat is’, zei hij, ‘de post die ik in al 
die jaren van het Gemeente Vervoer Bedrijf heb 
gekregen. Op de dag van zijn pensionering zou 
hij een bestelwagen huren en al die ongeopende 
post aan het Hoofdkantoor afleveren. ‘Zo’, zou hij 
dan zeggen. ‘Van jullie beste bestuurder. En dat 
ben ik geworden zonder een van die brieven te 
lezen’,

Ditjaarheb ikhem weer opgezocht. ‘En?’, 
vroeg ik namurlijk. Ja hoor, hij had de pakken af
geleverd.

‘Nog iets gehoord?’
‘Ja, een bedankbrief. Dat er heel wat spul bij 

zat dat ze zelf kwijt waren.’
Dit keer liet hij een foto zien. Daarop stond hij 

met een versierde fiets in zijn oude conducteurs- 
pak. De foto was gemaakt op de dag dat het GVB 
zijn honderdj arig bestaan vierde. Er was een op
tocht met oude trams door de stad waarvoor ie
dereen was uitgenodigd, behalve de bestuurders. 
Dus had hij zijn fiets opgetuigd en had hij daar

mee achter de drumband en voor het eerste rij
tuig plaatsgenomen. De directeur was naar hem 
toegekomen en had gezegd, wat jij, wegwezen. 
Maar hij had zich niet laten verjagen. ‘Toen we 
op de Dam aankwamen ging er een enorm ge
juich voor mij op. Maar toen de directeur uit
stapte hoorde je geen mens!’

Dat heeft de sociaal-democratie met haar 
oude kiezers gedaan. Wegwezen jullie, die Idote 
privé-belevingswereld van jullie verstoort ons 
feestje maar. Last van de Turk op driehoog? U 
stigmatiseert mijnheer! Problemen met Suri
naamse zakkenrollers? Mijnheer, u bent rijp 
voor het meldpunt tegen discriminatie.

Melkert heeft gelijk. Het kan op xenofobie en 
vreemdelingenhaat uitlopen. Zover is het nog 
niet. En zover komt het niet als de PvdA, einde
lijk, eindelijk, het contact met haar oude kiezers, 
haar natuurlijke achterban, herstelt. Nogmaals, 
dat betekent niet dat u iedereen maar gelijk moet 
geven en dat de Partij haar Hoge Principes zon
der meer moet laten vallen. Maar het betekent 
wel dat u uzelf moet bekennen dat u uw eigen 
mensen lelijk met de last van uw principes heeft 
laten zitten. En dat u in plaats daarvan eindelijk, 
eindelijk begrip gaat opbrengen voor hen die dat 
voor u allang niet meer kunnen.

* Gerard van Westerloo hield bovenstaande lezing 
tijdens de bijeenkomst 'De Partij van de Arbeid 
binnenstebuiten — Buitenstaanders aan het woord 
over de positie en koers van de PvdA na de dreun van 
15 mei’ in Felix Meritis, Amsterdam op 28 september 
2002. Dit was een initiatief van de Wiardi Beekman 
Stichting en een groep (ex-kandidaat-)kamerleden, 
verenigd in de prof. Wekmanstichting i.o. 17
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Hoe het populisme 
te verklaren en erop te 
reageren?

R E I N I E R  L. K R O O S H O F

Er heerst een onheilspellende sfeer in Nederland. 
Een sfeer waarin volksvertegenwoordigers be
scherming moeten hebben en een moedige 
vrouw moet onderduiken. Die sfeer had ik eerder 
geproefd bij lezing van Het Fascisme en de nieuwe 
vrijheid, een boek uit 1938 van Jacques de Kadt, die 
na de Tweede Wereldoorlog lange tijd Tweede- 
Kamerlid was voor de PvdA. Ik liep met bange vra
gen rond. Zou, zoals toen, de ‘nette’ burgerij op
nieuw op een beweging hebben gestemd die ‘het 
gezag’ zal komen herstellen tegenover de dreiging 
vanuit een onderklasse? Zou de sociaal-democra- 
tie daarop opnieuw alleen maar vanuit sociaal- 
economisch perspectief antwoorden? De Kadt 
stelde in zijn tijd dat de materiële ellende welis
waar beëindigd moet worden, maar dat de echte 
strijd gaat om de cultuur: de politiek gematigden 
moeten zich wapenen tegen het fascistische ka- 
zernisme én de proletarische idealen. Beide ver
stikken het individu dat probeert de door de ge
meenschap getrokken grenzen te overstijgen. Een 
gezonde gemeenschap heeft die individuen no
dig, niet om de gemeenschap te vernietigen, maar 
juist om haar groter en ruimer te maken.

Over de auteur Reinier L. Krooshof is econometrist en 
organisatieaduiseur. Hij was werkzaam bij ISES 
International en is onlangsgepensioneerd.

Noten en literatuur Zie pagina 27/28 
Internetbronnen Zieioioiv.iobs.nl

De periodes 1930-1945 en 1970-heden zijnui- 
teraard zeer onvergelijkbaar — zeker econo
misch —, maar er kunnen mogelijk wel dezelfde 
mechanismen spelen. Het is dus interessant om 
na te gaan of het populisme een nieuw fascisme 
is en in welk opzicht dan wel. Wat is er te zeggen 
over de opkomst en groei van bewegingen aan de 
rechterzijde van het politieke spectrum, hun oor
sprong en achtergronden?

D E M O C R A T I E  EN P OP UL I S M E

Er moet onderscheid gemaakt worden mssen de
mocratisch en ondemocratisch rechts. Maar: 
scherp kan dat onderscheid niet zijn. De vele 
rechtse partijen in Europa tonen namelijk een 
bonte verzameling ideologieën, historische 
achtergronden en diverse electorale ontwikke
lingen. En wat is democratie? Democratie is niet 
alleen afhankelijk van wettelijke regelingen of 
partij-ideologieën, maar ook van het draagvlak in 
de opvattingen en houdingen van de burgers. 
Het is in deze verhelderend gebruik te maken 
van een definitie uit Vlaams onderzoek van 
Mark Elchardus en Wendy Smits van de Vak
groep Sociologie van de Vrije Universiteit 
Brussel:

De democratie wordt gewonnen op andere krachts- 
velden, vooral de economie [...] Ze is macht ontjutseld 
aan magistraten, aristocraten, wetenschappers en an-
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dere bekleders van gezag en hamsteraars van macht.
Van democratie kan men pas beginnen te spreken 

als binnen de ruimte die op die machtscentra is vero
verd een rechtsorde wordt ingesteld die aan alle bur
gers gelijke politieke rechten toekent. Dat is de 'rech
tencomponent'van de democratie. Sommigen leggen 
hierop een exclusieve nadruk.

Maar voor echte democratie is meer nodig. De bur
gers moeten de mogelijkheid hebben de inhoud van 
hun rechten te bepalen en invloed kunnen uitoefenen 
op de manierwaarop die rechten worden geïnterpre
teerd en toegepast. Dit noemt Elchardus de 'vertegen- 
woordigingscomponent': de instellingen en de instru
menten en regelingen waardoor die invloed van de 
burgers op het beleid effectief wordt gemaakt.

De derde component heeft betrekking op de reële 
democratische machtvan de burgers. De democratie 
moet de burger het gevoel geven dat hij burger is, lid 
van een rechtsorde waarin hij de besluitvorming 
daadwerkelijk kan beïnvloeden. In het Engels spreekt 
men van ‘empowennent’. Een goede Nederlandse ver
taling is 'democratisch vermogen’.

Het is duidelijk dat deze drie componenten elkaar 
onderling conditioneren, maar ze staan ook in span
ning met elkaar en van essentieel belang is hun onder
ling evenwicht. Dat evenwicht moet verhinderen dat 
het^eza  ̂van de experts (magistraten, allerhande 
technocraten...) de vertegenwoordiging verdringt, 
maar de greep van de vertegenwoordiging op het recht 
beperken. Het moet rechten en vertegenwoordiging 
toetsen aan het democratisch vermogen van de bur
gers.

Nu is het mogelijk wat meer te zeggen over de 
opvattingen van de rechtse partijen en burgers: 
in het bovengenoemde onderzoek vonden El
chardus en Smits dat in Vlaanderen een consen
sus bestaat over het belang van de democratische 
rechten. De steun voor het vertegenwoordi- 
gingsprincipe en vooral het gevoel van democra
tisch vermogen zijn echter sterk aangevreten, 
vooral bij aanhang van het Vlaams Blok.

In Frankrijk wil Le Pen de Vijfde Republiek 
vervangen door een Zesde met een gesloten, hië
rarchische politieke orde. De Oostenrijkse FPÖ 
van Haider was aanvankelijk zelfs een verzamel

plaats van oud-nazi’s, maar heeft zich geleidelijk 
aan een wat netter imago aangemeten.

En Fortuyn dan? In een boekbesprekingsarti- 
kel over ‘rechts’ schrijft de historicus Ido de Haan 
in de n r c : ‘De verwarring over het politieke eti
ket dat op Fortuyn geplakt moet worden, heeft 
voor een deel te maken met de ongrijpbaarheid 
van zijn gedachtegoed. Fortuyn wisselde liber
taire, conservatieve en onvervalste sociaal-demo- 
cratische thema’s af met een sterke nadruk op de 
nationale identiteit die bedreigd zou worden 
door de islam, en een messianistisch idee van po
litiek leiderschap.’

Wat radicaal en extreem-rechtse partijen ge
meen hebben is, aldus De Haan, een aantal 
eigenschappen. Beide soorten partijen zijn popu
listisch. Dat wil zeggen dat zij, althans in theorie, 
een aflceer hebben van het gevestigde parlemen
taire systeem en de gevestigde partijen omdat 
die een direct contact met het volk in de weg 
staan. Populistische partijen pretenderen te 
spreken namens het hele volk (dus niet namens 
een deel, bijvoorbeeld een klasse). Populistische 
partijen worden geleid door een partijleider die 
ideologisch en feitelijk een centrale rol vervult 
en — indien mediageniek — bij verkiezingen de 
doorslag geeft: Haider, Fini, Fortuyn. De partijor- 
ganisatie is amateuristisch en behept met affai
res. Radicale en extreem-rechtse partijen hebben 
(soms) electoraal succes als reactie op een afge
vlakt politiek bestel, waarin gevestigde linkse en 
rechtse partijen naar elkaar zijn toe gekropen en 
overig rechts hebben uitgesloten: Proporzdemo- 
cratie (Oostenrijk), cohabitation (Frankrijk), Paars 
(zie ook Kitschelt). Verder koesteren deze rechtse 
partijen een nationale identiteit en hebben ze 
een afkeer van nieuwkomers of andersdenken
den (afhankelijk van de historische en nationale 
omstandigheden: 'rassen’, communisten, mi
granten). De samenstelling van hun electorale 
aanhang bevat relatief veel jongere, laag opge
leide mannen. Of zich in een land al of niet radi
cale en extreem rechtse partijen voordoen, blijkt 
ook af te hangen van het kiesstelsel (kiesdrem
pels, districtenstelsel).
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WAA RDOOR GROEIT P O P U L I S M E ?

Voor de vraag naar de opkomst van het popu
lisme in Europa zijn verschillende onderzoeken 
beschikbaar. Zo onderscheidt Golder populisti
sche en neofascistische partijen op basis van hun 
ideologie of partijprogramma. Golder rekentin 
Nederland de Centrum Partij en de Centrum De
mocraten tot de neofascisten. De l p f  bestond ten 
tijde van het onderzoek nog niet. In België heeft 
Golder het Vlaams Blok en het Front National tot 
de populistische partijen gerekend. Golder laat 
zien dat de neofascistische partijen electoraal 
uitsterven en de populistische in 1985-1992 een 
enorme opgang gemaakt hebben en daarna blij
vers schijnen te zijn.

Golder stelt diverse hypothesen:

> immigratie stimuleert het stemmen op neo- 
fasdstische en populistische partijen;

> werldoosheid verhoogt het stemmen op po
pulistische partijen alleen als er veel immi
gratie is, anders niet;

> als deze partijen hun invloed willen vergroten 
door deelname aan verkiezingen dan profite
ren ze bij een kiesstelsel met een grote 
districtsomvang en/of de toekenning van ze
tels boven districtsniveau.

Bij neofascistische partijen worden deze hypo
thesen verworpen, bij populistische niet!

Uitbet onderzoek van Swank en Betz, over 
de periode 19 81 - 1 9 9 8, blijkt dat het stemmen
percentage van de radicale en extreem-rechtse 
partijen toeneemt door een aantal sociaal-econo- 

2 o mische effecten, namelijk de omvang van de
immigratie, globalisering (vrij handels- en kapi
taalverkeer), deïndustrialisatie en belastingdruk. 
Als de staat echter zorgt voor sociale zekerheid 
en werkgelegenheid voor iedereen dan neemt 
het immigratie-effect af tot 2/3 van wat het an
ders zou zijn en wordt het stemmenpercentage 
door globalisering zelfs verlaagd! Verder doen 
nog politieke factoren mee. De radicale en ex
treem-rechtse partijen hebben een voordeel als 
zij eerder al aardig wat stemmen hebben ver

gaard, kunnen profiteren van evenredige ver
tegenwoordiging en zich af kunnen zetten tegen 
een links-liberale partij. De aanwezigheid van 
een gevestigde rechtse partij werkt in hun na
deel.

Deze kwantitatieve onderzoeken helpen ons 
sommige ideeën te onderstrepen en andere uit 
te gummen. De invloed van sociaal-economi- 
sche, instimtionele en politieke factoren is on
miskenbaar. De invloed van de immigratie is 
overheersend. De onderzoeken zijn echter niet 
volledig. We zouden wel willen weten of andere 
omstandigheden ook meetbaar bijdragen aan de 
groei van het populisme, zoals de beweerde ver
loedering van her publieke domein (paarse puin
hopen: vacamres in het onderwijs, lengte van 
wachtlijsten en files, inbraken), dalende beurs
koersen, geschonden consumentenvertrouwen 
of een toegenomen inkomensongelijldieid. 
Daarnaast is het intrigerend te onderzoeken hoe 
de LPF zoveel kiezers kan werven terwijl de 
werkloosheid zo laag is.

De hier besproken onderzoeken zeggen ver
der niets over de onderliggende causale verban
den tussen de gemeten factoren en hun effect op 
de stemmenpercentages. Culmrele en psycholo
gische factoren blijven onderbelicht. Misschien 
gaat het om dieper liggende gevoelens van onvei
ligheid (Paul Scheffer). Van De Kadt leren we dat 
het fascisme dreef op een maximum aan gevoel 
en een minimum aan verstandelijlcheid en dat 
de sociaal-democratie er niets anders tegenover 
wist te stellen dan ordening van de samenleving 
en een materialisme met de nasmaak van de 
heerschappij van de middelmatigheid, van de 
proletarische massa.

VLAAMSE e r v a r i n g : DE N I EU WE  B RE U K L I J N

De opkomst van het Vlaams Blok heeft in Vlaan
deren een stroom onderzoeken op gang gebracht 
waar Nederlanders eigenlijk al eerder van had
den kunnen leren. Zo probeerden Jacobs, Abts, 
Phalet en Swyngedouw (Instituut voor Politieke 
Sociologie en Methodologie KU Brussel) verlda- 
rende achtergronden te vinden voor een nega-
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tieve houding ten aanzien van migranten. Uit 
hun enquête volgen enige interessante bevin
dingen. De factoren die bij dragen aan een nega
tieve houding ten opzichte van migranten wa
ren, naast jonge leeftijd en laag opleidingsniveau 
vooral gevoelsmatig van aard:

> gevoel van machteloosheid, geen invloed op 
de werkelijkheid te hebben

> gevoelens in de steek gelaten te zijn door de 
overheid

> de veronderstelling in de toekomst econo
misch achteruit te zullen gaan

> het gevoel door de overheid, politie of een be
drijf te zijn gediscrimineerd

> verslechtering van de leefsituatie in de buurt
> onveiligheidsgevoelens.

Ekhardus en Smits (Onderzoeksgroep tor en 
Vakgroep Sociologie vu Brussel) gingen in op het 
wantrouwen in maatschappelijke instellingen 
(overheid of anderszins). Dit wordt — aldus de 
auteurs — in de hand gewerkt door onbehagen. 
Het onbehagen uit zich in een negatief toe
komstbeeld van de maatschappij, gevoelens van 
onveiligheid en — politiek-ideologisch — in een 
negatieve houding ten opzichte van migranten, 
autoritarisme, calculerend individualisme, anti- 
politieke en antidemocratische gevoelens. Dit al
les is heel tekenend voor de laaggeschoolden.
Een medeoorzaak is de toename van de levensbe
schouwelijke onverschilligheid gepaard gaande 
met het teloorgaan van de overtuiging datje al
leen samen met anderen kunt werken aan je ei
gen geluk. Participatie draagt bij tot maatschap
pelijk vertrouwen. Problemen in het privé-leven 
(vooral met de partner) dragen bij tot onbehagen 
en maatschappelijk wantrouwen.

Samengevat door de auteurs: ‘De secularise
ring heeft de verwachtingen vrij gezet, de hoogte 
ingesmurd, maar heeft daardoor ook de ontevre
denheid doen toenemen. De verzorgingsstaat 
heeft zijn burgers geleerd zich op te stellen als 
vragende en indien nodig als klagende partij, en 
heeft hen daarmee ook geleerd de instellingen 
en bovenal de politiek verantwoordelijk te stel

len als de hoge verwachtingen, van welke aard 
ook, niet worden ingelost.’ ̂  De auteurs vermoe
den dat een relatief laag niveau van maatschap
pelijk vertrouwen geen voorbijgaand, conjuncm- 
reel verschijnsel is, maar waarschijnlijk een ken
merk wordt van de geseculariseerde 
kennismaatschappij die zich aandient.

De auteurs constateren verder nog iets dat 
voor een politieke analyse van de posities van de 
PvdA en de l p f  van belang is :‘De huidige bevin
dingen bevestigen het zeer grote belang van het 
maatschappelijke onbehagen (negatief toe
komstbeeld, onzekerheid over de sociale zeker
heid en gevoelens van onveiligheid), maar sug
gereren tevens een andere interpretatie van hun 
rol. Het onbehagen vertaalt zich in een rechtse 
positie op de nieuwe breuklijn. Die laatste ver
schijnt als de politiek-ideologische vertaling van 
het sociale verschil mssen degenen die zich vei
lig voelen en met vertrouwen naar de toekomst 
kijken en de anderen die zich onveilig voelen en 
met onbehagen naar de toekomst blikken. Die 
sociale positie wordt in onze samenleving heel 
sterk bepaald door de genoten opleiding. Het on
behagen en de onveiligheid worden vooral erva
ren door laaggeschoolden en weerspiegelen de 
sociale, culturele en economische kwetsbaarheid 
van die groep in de kennismaatschappij. Op die 
manier draagt de kennismaatschappij bij tot een 
afname van het maatschappelijk vertrouwen.’

Via een opinieonderzoek na de Vlaamse parle
mentsverkiezingen in 1999 hebben Billiet (e.a.) 
gezocht naar factoren die het stemgedrag zouden 
kunnen voorspellen. Zij analyseerden de invloed 
van demografische factoren als leeftijd, kerke- 
lijke betroldcenheid etc. en vonden dat ondanks 
de ontzuiling van het dagelijkse leven veel kie
zers nog volgens hun zuil hebben gestemd. Bij de 
Vlaamse sp en de cvp zijn de kiezers tot 34 jaar 
ondervertegenwoordigd en boven de 55 overver
tegenwoordigd. Bij de (on)geschoolde arbeiders 
maakt de cvp de hoogste kans op een stem, ge
volgd door het Vlaams Blok en daarna pas door 
de SP.  De socialisten zien hun traditionele arbei- 
derssteun dus snel verdwijnen!

Maar demografische factoren verklaren niet
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het hele stemgedrag. We moeten ook kijken naar 
de invloed van attituden en waarden op het 
stemgedrag. In 19 9 9 is het Vlaamse electoraat 
over het geheel genomen economisch, ethisch 
en cultureel progressief, maar is er een sterke 
roep om een harde aanpak van de criminaliteit. 
Kijken we echter naar wat de kiezers onderling 
onderscheidt dan is de dominante onderschei
ding, de eerdergenoemde nieuwe breuklijn, een 
lijn die loopt tussen;

> enerzijds kiezers gedreven door postmateria- 
listische waarden (inspraak, vrijheid van me
ningsuiting, vriendelijker samenleving) en 
milieubewustzijn, waarvan de partij a g a i e v  

(Anders GAan LEVen) de woordvoerder is;
> anderzijds kiezers die autoritaire opvattingen 

koesteren, voorstanders zijn van een harde 
aanpak van de criminaliteit, menen dat ieder 
maar voor zichzelf moet zorgen, de Vlaamse 
autonomie voorstaan en negatief staan tegen
over vreemdelingen. Hier is de belangrijkste 
woordvoerder het Vlaams Blok.

De andere partijen, zoals de cvp, s p . v l d , zitten 
op een kluitje in het midden, dus bovenop de 
breuklijn. Naast de breuklijn zijn er andere 
onderscheidingen te maken. Het is namelijk re
levant oudere en jongere kiezers (< 45) uit elkaar 
te halen. Bij de oudere kiezers bestaat — lood
recht op de nieuwe breuklijn — een tweede 
onderscheiding die van ethische aard is en gaat 
over het al dan niet koesteren van autoritaire op
vattingen en de houding tegenover aborms en 
euthanasie. De cvp kan hier een onderscheidend 

22 conservatief kleurtje tonen.
Bij de jongere kiezers bestaat — loodrecht op 

de nieuwe breuklijn — een tweede onderschei
ding die van economische aard is en gaat over de 
houding tegenover inkomensverschillen. Aan de 
ene kant bedienen de cvp en de v l d  kiezers die 
deze verschillen beslist niet kleiner willen ma
ken, terwijl aan de andere kant de mensen zitten 
die dat wel zouden willen. Maar hier is nog meer 
aan de hand. De mensen die kleinere inkomens
verschillen willen, hebben zich tevens van de po

litiek afgewend en snappen niet meer wat er om 
hen heen gebeurt. Ze hebben geen woordvoer
der; ze stemmen namelijk blanco of ongeldig^.

Daarmee komt overeen dat volgens dit onder
zoek economisch linkse opvattingen niet meer 
blijken te leiden tot een hogere kans op een stem 
op de Vlaamse sp. Deze partij komt uit dit onder
zoek als een uitstervende, kleurloze mastodont, 
die het contact met dit deel van de achterban 
kwijt is.

In Nederland hebben Hans Keman en Paul 
Pennings de Nederlandse politieke partijen op 
basis van hun verkiezingsprogramma’s geplot op 
de schalen links-rechts (economische onder
scheiding) en progressief-conservatief (normen, 
waarden, individuele vrijheden). Op de laatste as 
zijn alle partijen in de jaren negentig naar con
servatief opgeschoven en aldus op een kluitje ge
komen. Het zou verhelderend zijn als het onder
zoek van Billiet c.s. hier in Nederland zou wor
den herhaald.

Wat zijn de consequenties van al deze onder
zoeken voor de PvdA? Als de hedendaagse verka
veling van het Vlaamse jonge electoraat ook in 
Nederland zou gelden''- dan zou tegenover het 
populisme een universalistisch, postmaterieel 
waardepatroon moeten staan, dat inhoudt:

> het uitgaan van de Rechten van de Mens, den
kend vanuit wereldperspectief, gedreven wer
kend aan de Europese eenwording;

> het opkomen voor de zeggenschap van alle 
burgers in het vertegenwoordigende domein 
van de democratie, werkend aan de vergro
ting en de herovering ervan op de regenten en 
de ‘graaiers’;

> het opkomen voor de kwaliteit van de leefom
geving en de menselijkheid van het samen
leven.

Tegenover de waarden samenhangend met het 
niet-verkleinen van inkomensverschillen zou 
dan moeten staan:

> solidariteit met de politiek vervreemden: pro
beren ze te bereiken, te horen, hun problemen
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te analyseren en onder woorden te brengen en 
hen (weer) mogelijkheden te geven; daarvoor 
is het nodig dat de verzorgingsstaat (werkgele
genheid en sociale zekerheid) en de kwaliteit 
van de dienstverlening door overheid en be
drijven op een hoog niveau functioneren.

Nu kunnen we alvast stellen dat de PvdA zich dus 
zou kunnen onderscheiden van het kleurloze 
midden door het duidelijk adopteren van een 
postmaterieel, universalistisch waardepatroon, 
dus ‘thinking globally, acting locally’, volstrekt 
democratisch, menselijk en groen, ‘westers’ in
zake vrouwenrechten. Dat is wat De Kadt uitein
delijk bedoelt met het stellen van de ‘culmur bo
ven de economie’. Het daarmee corresponde
rende standpunt inzake immigratie zou in 
beginsel ruimhartig moeten zijn, ook als het 
over economische immigratie gaat.

P SY C H O L O G I S C H E  I N Z I C H T E N

‘Ons Vaderland verloedert, en dat doet me zo 
zeer... Ik versta en vertrouw zelfs mijn buren 
niet meer... Vele vreemdelingen met een haat- 
verspreidend geloof nemen bezit van ons 
land en de politiek is doof... Gelukszoekers 
gaan voor en wij betalen de prijs...Voor...mis
daad, wachtlijsten en slecht onderwijs...‘Poli
tiek correct’ Nederland snoerde onze 
mond...Onze meningen vonden ze racistisch 
en ongegrond... Bedankt lieve Pim, omdat je 
ons wèl hebt gehoord.Helaas werdje daarom 
heel laaghartig vermoord... Wij gaan nu voor 
JOU samen vechten, hand in hand...Rust dus 
nu maar zacht. Redder van ons Vaderland.’

(Uit; Teksten op de site Pim Fonuyn De Gevallen 
Roos)

In de aangehaalde Vlaamse onderzoeken zijn di
verse verbanden onderzocht, zoals die mssen ge
voelens van onbehagen, onveiligheid en on
macht, een negatieve houding tegenover mi
granten en het uitbrengen van een stem op een 
populistische partij. Om deze verbanden nader

te detailleren en te verklaren moeten we als het 
ware in de ziel van individuen kunnen kijken.
Dat zal een hoop verklaren van de emoties waar 
we bij de opkomst en de moord op Fortuyn mee 
te maken hebben gehad. We gaan nu dus te rade 
bij de psychologie.

De beschikbare literatuur bevat een klassie
ker: Escape forPreedom van Erich Fromm uit 1941.
Zich onder meer baserend op psychoanalytische 
inzichten, beschrijft Fromm in dit monumentale 
werk de autoritaristische persoonlijkheid die 
zich verloren voelt in individuele vrijheid en 
daarom de vrijheid ontvlucht door zich te rich
ten op een aanbeden leider en zich te conforme
ren aan de regels en opvattingen van een groep.
Witte van de Universiteit van Hamburg heeft om 
het ontstaan en de aanhang van populistische 
partijen te kunnen verklaren psychologische in
zichten samengevat in acht door onderzoek 
ondersteunde ‘posmlaten’;

1. Als zich macrosociale stress voordoet, voelen 
mensen zich bedreigd.

2. Als mensen zich bedreigd voelen, reageren ze 
op korte termijn met agressie en op langere 
termijn met hulpeloosheid en depressies.

3. Als mensen zich bedreigd voelen, zoeken ze 
een verklaring waarbij ze hun zelfrespect 
kunnen bewaren en de verantwoordelijkheid 
elders neerleggen.

4. Als men de verantwoordelijkheid elders neer
legt, kiest men daarvoor iets uit wat als eerste 
in het bewustzijn opkomt en in het bewust
zijn verankerd is, meestal een groep mensen 
buiten de eigen groep.

5. Als men te maken krijgt met mensen van een 23 
andere groep, vertoont men intergroepsge-
drag, dus geen interpersoonlijk gedrag.

6. Als mensen intergroepsgedrag vertonen, gel
den morele gedragsnormen minder dan bij 
interpersoonlijk gedrag.

7. Als men zich naar eigen normen immoreel 
gedraagt, heeft men daarvoor een rechtvaardi
ging nodig.

8. Wanneer rechtvaardigingen sociaal gedeeld 
worden, ontwikkelen ze zich tot ideologieën.
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De interessantste vraag is nu welke macrosociale 
stress zich in verschillende landen voordoet. In 
het artikel van Witte — over Oost- en West- 
Duitsland — is dat de werkloosheid. Voor Vlaan
deren zijn hierboven andere mogelijke stressver- 
oorzakers opgesomd. Zo noemden de Vlaamse 
auteurs Elchardus en Smits bijvoorbeeld het on
behagen en de onveiligheid, die men vooral bij 
laaggeschoolden vindt vanwege hun sociale, cul
turele en economische kwetsbaarheid in de ken
nismaatschappij .Voor Nederland kunnen we ge
bruik maken van recent in n r c  Handelsblad ge
ventileerde inzichten. Zo wordt daarin vermeld 
het onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar 
sociologie. Wout Ultee, die vaststelt dat de so
ciale doorstroming in Nederland stagneert.
Het blad citeert daarbij ook cultuursocioloog 
Gabriël van den Brink over de ‘onderkant’ van de 
Nederlandse meritocratie:

‘Mensen met weinig opleiding en een laag in
komen, die slechte kansen op verbetering heb
ben. Terwijl bijna iedereen hoofdarbeid verricht, 
kunnen zij alleen iets met hun handen. Hun po
sitie is bedreigd door autochtonen met een be
tere opleiding én ambitieuze allochtonen. Ze zijn 
onzeker over de nieuwe maatschappij en ver
ward over de geldende normen en waarden. Ze 
belichamen dat deel van de maatschappij waar 
het liberalisme volstrekt faalt.’

De postulaten 2 tot en met 4 kunnen verkla
ren waarom immigranten de schuld van de situ
atie krijgen. Als een lij sttrekker of partij dat ook 
nog eens verwoordt, gaat deze schuldtoekenning 
nog sneller. Het resultaat van het aanwijzen van 
de zondebok is de redding van het zelfrespect.

24 Zo’n lijsttrelcker is daardoor ook een heiland! Bo
venstaand citaat gaat dan ook als volgt verder: 

‘Fortuyn stak hen de hand toe, zegt Van den 
Brink. ‘De maatschappij heeft geen plaatsen 
meer waar mensen kunnen schuilen. De functie 
die de kerk ooit had. Als het gaat tochten kan je 
nergens heen. Formyn noemde dat de verweesd- 
heid, een adequate typering, want dat gevoel is 
reëel. Maar dat beperkt zich niet tot de onder
kant. Het verklaart mede waarom hij óók men
sen uit hoge sociale klassen aan zich bond.’

De postulaten 2,5 en 6 gaan over agressie en 
intergroepsgedrag. Deze postulaten moeten we 
projecteren op de in Nederland heersende asser- 
tiviteitscultuur. We leven — aldus Van den Brink 
in de Nsc — in een op vitaliteit geënte maat
schappij die een zucht naar heftige zinmiglijke 
gewaarwordingen genereert, maar daarmee ook 
onverwachte agressiviteit teweegbrengt, soms 
overlopend in zinloos geweld. De assertiviteits- 
cultuur representeert het verschil tussen de win
naars en verliezers van het moderne leven. De 
verliezers lijden extra onder de ontsporingen 
van die cultuur en willen dat de orde wordt her
steld. Martij n Lampert van het bureau Motivac- 
tion — geïnterviewd in Trouw — zoekt de Fortu- 
ynaanhang bij de verwarde, onmachtige en altijd 
gehaaste burger, die wordt geleid door zijn werk, 
status en prestige, maar in feite op zoek is naar 
geborgenheid, sociale binding, gemeenschaps
zin en veiligheid.

De constateringen van Van den Brink en Lam
pert stemmen overeen met ontwikkelingen in 
de Angelsaksische wereld, beschreven door 
David Garland. Want daar is al meer dan in 
Nederland zichtbaar hoe maatschappelijke ver
anderingen hebben ingewerkt op individuen en 
groepen. Het economische en politieke bestel 
ondergingen de invloed van technologische ver
nieuwingen, onophoudelijke reorganisaties en 
afbraak van de welvaartsstaat. Aan de mens als 
werknemer werden steeds hogere eisen gesteld; 
voor hem als consument kwamen daar onge
kende individuele vrijheid en welvaartsmoge- 
lijkheden voor terug. Daarin bloeit de assertivi- 
teitscultuur. Het nieuwe bestel had echter ook 
andere gevolgen. Sociale verbanden in families 
en buurten werden opgebroken, sociale controle 
verzwakt. Voor criminaliteit waren nu meer oor
zaken én meer mogelijldieden ontstaan. Voor de 
meeste individuen is het bestaan een dagelijkse 
harde strijd geworden. Niemand kan nu nog er
gens zeker van zijn: relaties, baan, belegd geld, 
persoonlijke veiligheid. De staat schiet tekort: 
wie het kan betalen koopt zorg, onderwijs en vei
ligheid op de markt in. Rijke burgers wonen in 
gared communities en arme boeven in gevangenis-
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sen. De postulaten 6,7 en 8 hebben in de vs voor 
een populistisch-conservatief bewind gezorgd.

TEGEN POLI TIEKE V E R V R E EM DI N G

Bovenstaande beschouwingen lijken ons de ei
genlijke verklaring voor het ontstaan van popu
lisme in Nederland te hebben gebracht. Toch 
blijf ik kritisch. Nadere toetsing en onderzoek 
zijn nodig.

Voorlopig aannemend dat we met onze ana
lyse op de goede weg zijn, komen we tot de vraag 
welke consequenties sociaal-democraten daaruit 
moeten treklcen. Eerder werd al geconstateerd 
dat er in het politieke krachtenveld ruimte is 
voor een partij die zich solidair opstelt met de 
politiek vervreemden. Toen hebben we nog geen 
verdere conclusies getrokken, maar nu zijn een 
hoop zaken duidelijker geworden:
> Het gaat blijkbaar niet alleen om kansarmen; 

het gaat om veel mensen die in een kwetsbare 
positie verkeren en een voortdurende strijd 
moeten leveren met als gevolg winnaars en 
verliezers.

> Als de gevestigde politiek tegenover de ge
schetste ontwikkelingen inactief blijft, ont
staan nog meer vreemdelingenhaat, agressie 
en populisme.

> Het is daarom blijkbaar noodzakelijk, maar 
op zich niet voldoende, zorg te dragen voor 
werkgelegenheid, sociale zekerheid.

> Evenzo is het nodig, maar op zich niet vol
doende, te werken aan de kwaliteit van 
dienstverlening door de overheid en andere 
instanties.

> Het gaat óók om het erkennen van de situatie 
van de verliezers en het geven van veiligheid 
en perspectief in hun leven. Aanknopingspun
ten liggen in de kwaliteit van de woonsituatie 
en woonomgeving, bestrijding van de crimina
liteit en maatwerk bij het creëren van banen. 
Daarvoor is een coherent beleid nodig, vanaf 
het landelijk niveau tot en met wijkniveau.

> Een dergelijke politiek vereist een relatief 
hoge inzet van publieke middelen, dus een 
herverdeling van inkomen.

> Wie het zo aanpakt, kan ook denken aan een 
immigratiebeleid met een positieve benade
ring van buitenlanders. Wie (van buiten de 
E ü ) binnen wil komen, moet ook iets mee
brengen. De betekenis daarvan is dat de partij 
tegenwicht biedt tegenover het effect van de 
posmlaten 3 en 4.

Bij al deze punten blijft de grondoorzaak van de 
‘verwezing’ bestaan. De maatschappelijke om
wentelingen gaan door, niet alleen in de econo
mie maar ook in de politiek, bijvoorbeeld alleen 
al door de uitbreiding en verdieping van de eu .
De sociaal-democratie kan ze niet tegenhouden 
en zou dat ook niet willen. Het onvermijdelijke 
gevolg is dat individuen zich daardoor nimmer 
meer definitief in een simatie kunnen vestigen, 
er voortdurende strijd zal blijven met als uit
komst winnaars en verliezers en dat sociale 
weefsels steeds weer zullen worden losgetrok
ken. Dit betekent dat de sociaal-democratie zijn 
klassieke taak moet blijven volhouden:
> opkomen voor de verliezers en
> faciliteren dat de burgers nieuwe sociale ver

banden tot stand brengen.

Op 15 m eizoozis ‘Paars’ verantwoordelijk ge
steld voor ‘puinhopen’. In de media werden die 
weergegeven met wachtrijen in de zorg en op de 
autowegen. Inzicht in de diepte van de proble
matiek was er toen nog niet. De emotionele la
ding erbij was overrompelend, rnaar werd niet 
begrepen. Al met al is de conclusie van Van den 
Brink: ‘Mensen met toch al Ideine kansen voel
den zich volstrekt in de steek gelaten. Zij zagen 
in Formyn een bijna goddelijke figuur, omdat hij 25 
hun problemen erkende. Het feit dat de politiek 
hem als demon neerzette, heeft hun wrok tegen 
de gevestigde orde eens te meer bevestigd.’ Dit 
brengt ons tot slot op de gevoelsbeladen commu
nicatie tussen politicus en kiezer.

M E D I A V I R U S S E N

Bij de analyse van de communicatie tussen poli
ticus en kiezer komen we op de specifieke rol
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van de media, i n  her bijzonder de t v  en de (de- 
batjstijlen van Melkert en Fortuyn.

Als vertrekpunt voor de analyse zet ik de kie
zer een ogenblik in de rol van consument. Een 
politieke partij staat dan in de rol van een produ
cent die een merk op de markt zet. Wie een com
mercieel merk creëert, dient drie vragen te be
antwoorden:
1. Wiebenje?
2. Wat is je boodschap?
3. Hoe breng je de boodschap naar buiten?

Hoe de PvdA deze vragen blijkbaar heeft beant
woord, ontleen ik aan de politicoloog Philip van 
Praag:
Adi.

Hetmerkwas Melkert, door het campagne- 
team gepresenteerd als de toekomstige mi- 
nister-president, opvolger van Kok. Melkert 
kreeg in enquêtes helaas weinig vertrouwen 
als toekomstig premier.

Ad 2.
Het ging om de financiële en sociaal-econo- 
mische successen van Paars. Daarvoor hadden 
de kiezers Paars evenwel al beloond in 19 9 8.
In 2002 waren andere punten aan de orde, 
maar de nieuwe lijsttrekker mocht niet te veel 
afstand nemen van het beleid van Kok. Achter 
de slogan van 2002 — Samen sterk en sociaal — 
zat daardoor geen duidelijke boodschap. Ze 
was bovendien bedoeld voor de niet meer zo 
relevante strijd tegen Dijkstal.

Ad 3.
Het campagneteam kopieerde de campagne 
van 1994: Melkert positioneren als boegbeeld 
én vertolker van de boodschap. De t v  speelde 
daarbij een hoofdrol. Melkert zou dus gaan 
optreden in allerlei programma's tot de 
Soundmixshow toe.

Aan de aard van de televisie als medium is in de 
analyses van de nederlaag in S&D geen aparte 
aandacht besteed. Dat is jammer want de mo
derne media spelen in onze maatschappij een 
grote, specifieke rol. Douglas Rushkoff stelt dat 
de werking van de media gelijk is aan die van vi

russen. De moord op Kennedy, vastgelegd op een 
amateurfilm, werd gedeconstrueerd in een reeks 
beelden die vele malen herhaald en op grote 
schaal werden uitgezonden. Door de t v  wordt 
een detail uitvergroot, naar prime time gebracht 
en ingespoten in de beleving van de kijker. Zo 
krijgen doelpunten ‘frame voor frame’ een plaats 
in de herinnering van miljoenen. Zo ontroeren 
de tranen van een prinses een volk. Zo zijn beel
den, muziek en mimiek onderdelen van media- 
virussen die emoties in ons ontsteken. Zo ont
staan idolen en zijn de straten leeg bij de grote 
wedstrijden en vorstenhuwelijken. Zo ontstaat 
ook de collectieve rouw als een idool overlijdt.

Rushkoff beschrijft de gewiekste wijze 
waarop de zangeres en zakenvrouw Madonna de 
media heeft gebruikt en hoe zij zich in de loop 
van haar carrière telkens weer andere imago’s 
wist aan te meten. Alles speelt dan met elkaar 
mee: uiterlijk, attimde, symboliek, de videoclips, 
de cd’s, merchandising, tours en namurlijk air 
play. Fortuyn was ook zo’n fenomeen: appelle
rend aan verborgen, maar reeds aanwezige emo
ties, communicerend als Clinton — niet door de 
media maar mèt de media — en als Madonna 
voorzien van attimdes, gebaren, uiterlijk, ento
urage en attributen. Maar met deze kenschets 
doen we Fortuyn te kort.

Wie namelijk denkt dat het hier gaat om op
pervlakkige manipulatie van de media gaat voor
bij aan diepere dimensies, zoals de filosoof Co
vert Buijs in Trouw die voor ons heeft geopend. In 
navolging van Eric Voegelin onderscheidt Buij s 
naast de procedurele representatie, ook nog de 
dimensies van de existentiële en transcendente 
representatie. Een politiek leider is een existen
tiële representant als hij de alledaagse belangen
tegenstellingen overstijgt en de indruk wekt het 
volk als geheel te vertegenwoordigen. In mijn 
woorden: kijk naar Kok nadat hij het probleem 
‘Maxima’s vader’ had opgelost. Fortuyn heeft na 
zijn verschijning in de media de ruimte op deze 
dimensie weten te vullen.

Een transcendente representant vertegen
woordigt, aldus Buijs, in de ogen van de kiezers 
en zichzelf een Hogere Missie; hij is de voorgan-
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ger die hogere waarden uitdraagt en het niveau 
bereikt van de beleving van de zin van de poli
tiek. Hier gaat het om hoop, vrede en gerechtig
heid. Normen en waarden zijn dan geen kretolo
gie, maar inspirerende opweldcers van persoon
lijke energie. Het is het gebied van het grote 
ideaal, van ideologieën — ten goede en ten 
kwade. Den Uyl vervulde ons nog met de warmte 
ervan, maar Paars heeft de ideologische veren af
geschud en ons in de transcendente kou gezet. 
Fortuyn heeft ook dit gat in de electorale markt 
gezien en gevuld! Hij revitaliseerde de politiek- 
religieuze energie. Tot zover Buijs, wiens analyse 
precies aansluit bij de culmursociologische ana
lyses van Van den Brink en Lampert en het lei- 
derschapsideaal van Fortuyn zelf.

En zo komen we op de afgelopen verkiezings
campagne, waarin Melkert en Fortuyn tegenpo
len waren. De toon voor de landelijke campagne 
werd meteen al gezet in het lijsttreklcersdebat op 
6 maart, aan het einde van de verkiezingsavond 
van de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat 
werd life door meer dan een miljoen mensen ge
volgd. Melkerts oprechte en diepdoorvoelde af
keer van Fortuyns populisme werd door de tele
visie gedeconstrueerd tot een reeks details van 
vooral non-verbale uitingen. In herhaalde scènes 
brachten journaals en acmaliteitenrubrieken het 
gebeuren meermalen naar ‘prime time’. Zo 
groeide in de Tv-debatten Fortuyn verder uit tot 
de centrale figuur in de verkiezingstijd.

De AD-interviewers, Dommen en De Zwart, 
noemen wat zich voordeed in het roemruchte 
laatste dubbelinterview dat zij met Fortuyn en 
Melkert hadden, een botsing tussen twee pla
neten. Men zou het ook als een botsing tussen 
twee filosofische benaderingen kunnen zien, 
die van de modernist Melkert voor wie obj ec- 
tieve wetenschap en subjectieve waarden ge
scheiden werelden zijn, en die van de postmo
dernist Fortuyn voor wie alleen een subjectief 
domein bestaat, waarin feitelijke en normatieve 
aspecten onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
zijn (‘Nederland is voT). Fortuyn, de ster uit 
het congrescircuit, was in vele opzichten een 
goeroe.

WAT STAAT DE PVDA NU TE DOEN?

Al met al zijn er gevolgtrekkingen nodig voor de 
PvdA. Fractie en partijbestuur moeten zich op
nieuw met de partijleden bezinnen op de iden
titeit, de boodschap en de communicatiewijze 
van de partij. Als de ruziënde l p f  en het demissi
onaire kabinet met zijn geplande bezuinigingen 
enbeleidschaos de verwachtingen — gewekt 
door Formyn — beschaamd hebben, moet de op
positie met een wezenlijk alternatief Idaar staan.
Heeft de PvdA dat alternatief voor de aanstaande 
verkiezingen?

Formeel zou je het verkiezingsprogramma 
nog eens kunnen pakken en kijken of het ant
woorden geeft op de in dit artikel geschetste 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het program 
is zo uitvoerig, dat het alle in dit artikel ge
noemde problemen wel ergens vermeldt en 
voorziet van een regeling. Postmaterieel is het ei
genlijk ook: het woord ‘milieu’ komt er 52 keer in 
voor en democratisering is ook prominent aan
wezig. De overheid moet van ons allemaal wor
den. De ambities voor de komende tien jaar zijn 
inspirerend. ‘I have a dream’. Het programma 
straalt optimisme uit en is te beschouwen als een 
extrapolatie van het levenswerk van Kok: er zijn 
twee miljoen nieuwe banen gecreëerd en nu 
gaan we van Nederland een kwaliteitssamenle- 
ving maken. Maar juist door die toon resoneert 
het programma niet met de actuele problemen 
waar veel kiezers mee zitten.

Zo constateerden we dat er bij de Vlaamse kie
zers onder 45 jaar — loodrecht op de nieuwe 
breuklijn tussen postmaterialisten en ‘autoritai- 
ren’ — een scheiding bestaat tussen kiezers waar 27
het gaat om hun opvatting over inkomensver
schillen. Aan de ene kant zitten cvp- en v l d - kie
zers, aan de andere kant de politiek vervreem
den. Van den Brink had het over de winnaars en 
verliezers van het moderne leven. Over de verlie
zers zei hij dat ze extra lij den onder de ontspo
ringen van de assertiviteitscultuur en willen dat 
de orde wordt hersteld.

Er was een mogelijkheid geweest om de graai- 
ersmentaliteit onder de ‘winnaars’ tot een poli-
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tiek strijdpunt te maken, maar die ging verloren 
toen Rob van Gijzel het woordvoerderschap in
zake de bouwfraudes werd ontnomen. Hier was 
een erkenning- en herkenningspunt geweest 
voor de verliezers. Het verkiezingsprogramma 
had een strijdvaardig document moeten zijn 
waarin de urgentie had weerklonken van de pro
blemen van de verliezers.

Het sociaal-democratisch alternatief ten op
zichte van het gevallen kabinet-Balkenende om
vat daarom ten eerste een duidelijke ‘reformis- 
tisch-socialistische’ beweging tegenover de me
ritocratie en ten tweede stevige standpunten 
over de democratie, de leefomgeving etc. Ook 
daarvoor moet strijd geleverd worden, zelfs voor 
elementaire zaken als de vrijheid van menings
uiting en een onafhankelijke omroep. Zo zitten 
we precies op de lijn die De Kadt had bedoeld.

Hoe nu verder met de partij ? We kunnen den
ken aan nieuw bloed in de fractie. Maar dan zal 
er eerst een inhoudelijke discussie moeten zijn 
gevoerd. Wie de recent gehouden ledenbijeen
komsten gezien heeft, kan optimistisch zijn over 
de veerkracht en de denkkracht in de partij. Deze 
moeten nu ingezet worden om het sociaal-demo
cratisch alternatief op alle bestuursniveaus te 
ontwikkelen. De partij zal daarom weer een par

tij van de leden moeten worden. Het campagne- 
o f‘Greenpeace’-model moet overboord. Leden 
van een politieke partij kunnen niet volstaan 
met het (in)stemmen per acceptgiro. Er zijn mee
denkende en meewerkende leden nodig. En 
liefst van heel veel leden, die voor de partij weer 
de haarwortels kunnen worden in alle geledin
gen van de samenleving en alle buurten van een 
gemeente. Want anders heeft de partij nog geen 
contact met de samenleving.

De PvdA moet, kortom, aan het werk voor een 
alternatief tegenover ‘centrum-rechts’. Dat houdt 
in:
> Kom op voor de verliezers in onze dynami

sche maatschappij: dat is een blijvende taak 
van de sociaal-democratie.

> Sta borg voor de volledige werkgelegenheid 
en het niveau van de sociale voorzieningen.

> Werk aan de zeggenschap van de burger, 
medemenselijkheid en kwaliteit van samen
leving en leefomgeving, globaal én lokaal.

> Herstel de ledenpartij, herstel het maatschap
pelijk inzicht en breng de warmte van idealen 
terug, want de leden moeten voor alle niveaus 
van beleid een coherente aanpak ontwikkelen 
en contact leggen met alle geledingen van de 
bevolking.
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Noten

1. Met dank aan Luuk Bartelds, 
René Cuperus, Hans Schelle- 
kens, Jannie, Dave en Thecla 
Krooshof voor hun hulp en aan
moedigingen.

2. Het doet een beetje denken aan 
de paradoxen van De Toqueville, 
genoemd door Arie van der 
Zwan: ‘Hoe beter het gaat, hoe 
groter de kans op publiek onbe
hagen en onvrede’ en ‘Hoe gro
ter de vrijheid, des te eerder zul
len onvrede en verzet tot open
lijke conflicten leiden’.

3. In Nederland is kortgeleden 
door Paul Dekker (red.) een 
onderzoek over niet-stemmers 
gepubliceerd door het SCP.

4. Zie in dit verband het Sociaal en 
Culmreel Rapport 19 9 8 van het 
SCP, p. 179:
‘Van de inrichting van de maat

schappij (Europese integratie, 
infrastruemur en milieu, soci
ale cohesie) tot de inrichting 
van individuele levens (morele 
vragen rond geboorte en ster
ven, medisch-technologische 
dilemma’s, te beschermen of te 
ontmoedigen samenlevingsvor
men en leefstijlen) zijn er pu
blieke vraagstukken waarvoor 
het ontbreekt aan een overzich
telijk aanbod van partijpolitieke 
oplossingen, laat staan aan een 
duidelijke links-rechtsordening 
van alternatieven. Dit gegeven 
en de eerder gesignaleerde 
links-rechtsdepolarisatie kun
nen een voedingsbodem zijn 
voor de ontwikkeling van 
nieuwe veelomvattende 
scheidslijnen in de Nederlandse 
politiek. Kandidaten daarvoor 
zijn de tegenstelling communi- 
tarisme versus liberalisme en

een politieke tegenstelling van 
waarden en belangen van groe
pen die de prestatiemaatschap
pij mentaal ‘voorbij’ zijn en 
groepen die er niet in mee kun
nen komen. Voorbeelden van 
die tweede polariteit zijn de 
postmodernisme-fundamenta- 
lismetegenstelling van Ingle- 
hart en verwante tegenstellin
gen van nieuwe progressiviteit 
en populistisch conservatisme. 
De eerste tegenstelling past eer
der in een scenario van econo
mische voorspoed, de tweede 
eerder in een scenario van toe
nemende onzekerheden. Wat 
het laatste betreft zijn niet al
leen materiële onzekerheden 
van belang, maar ook ingrij
pende veranderingen in de di
recte leefomgeving of ervarin
gen dat nationale grenzen geen 
beschutting meer bieden.’
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De ‘roots’ van de PvdA (3)

Het grote ontkennen van 
het publieke onbehagen

M A D Y  A.  T H  U N G

VOORS PE L

30

Zomer 1970, Een tussenstop nabij Heidelberg, op 
weg naar het Zuiden. Onthutst horen we enkele 
Heidelbergers vertellen dat ze ’s avonds niet 
meer uitgaan: veel te onveilig. ‘Laten we hopen 
dat het in Amsterdam niet zover komt’, is onze 
eerste gedachte.

Twee zomers later wordt erbij ons ingebro
ken. De rechercheur die de schade opneemt, ver
telt dat het formulier vervolgens in een lade ver
dwijnt : ‘Wat wilt u; ik ga nu naar een moord
zaak’. Dat de Amsterdamse politie geen moeite 
meer deed om gestolen fietsen op te sporen, 
wisten we al. Iedereen had zijn fietssloten al aan
gevuld met kettingen; nu begon overal het ver
sterken van hang- en sluitwerk thuis. De auto op 
straat bleek echter niet te beveiligen. Op een 
kwade dag waren we een wiel kwijt; ook andere 
auto’s in de buurt leken een lucratieve bron van 
onderdelen te zijn.

Dat was nog maar het begin van alle ordever
storingen. In de volgende decennia zouden we 
onder andere de verschijning van graffiti mee
maken, de opkomst van hooliganisme, drugsver
slaving, vandalisme, vervuiling van het straat
beeld, toenemende schooluitval, winkeldiefstal-
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len en een steeds grimmiger kraakbeweging die 
tijdens de troonsbestijging van koningin Beatrix 
in 19 8 o tot ernstige rellen zou leiden.

In dit artikel wordt betoogd dat die ontwildcelin- 
gen alles te maken hebben met het massale on
behagen in de gevestigde politiek, dat bij de ver
kiezingen van 15 mei zo onverwacht Daarbuiten 
kwam. Ze maken deel uit van een breed verande
ringsproces in de gehele maatschappij. Niet toe
vallig worden in beschouwingen daarover zeer 
uiteenlopende verklaringsgronden aangevoerd, 
zoals; de stijl (achterkamertjes) en slechte com
municatie (Haagse stolp) van de politiek en de 
achterstand in gezondheidszorg en onderwijs; 
het verval van waarden en normen; de onveilig
heid en de mislukte integratie van buitenlan
ders. Daar is veel voor te zeggen maar sociolo
gisch gezien is er nog meer aan de hand en niet 
in de laatste plaats: een ingrijpend economisch 
veranderingsproces dat achtereenvolgende rege
ringen krachtig hebben bevorderd. Ik hoop hier
onder duidelijk te maken dat dit proces ten on
rechte onvermeld blijft. Als dan ook Paars nog 
alle schuld krijgt, getuigt dat van een te korte-ter- 
mijn-denken. Daarom haal ik vooral de jaren ze
ventig en tachtig naar voren.

E E N Z I J D I G E  ANALYSES

Het falen van de politiek, ongunstige ontwilcke- 
lingen in de cultuur (in de brede sociologische 
zin: het geheel van opvattingen, waarden, nor-
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men, gewoonten) en afbrokkeling van de sociale 
cohesie — zo kan men de hierboven genoemde 
oorzaken samenvatten. Na de rellen bij de 
troonsbestijging van 1980 werd op precies de
zelfde factoren gewezen. De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (w r r ) maakte op 
verzoek van enkele ministers een probleemana
lyse en bracht de aanval op de gevestigde orde in 
verband met ‘gerechtvaardigde verontwaardi
ging over tekortkomingen in de samenleving’. 
Niemand had het toen over allochtonen. De oor
zaken werden gezocht in:
> politiek-bestuurlijke achtergronden: onrecht

vaardigheden in het (huisvestings)beleid, te
leurgestelde verwachtingen ten aanzien van 
voorzieningen van de verzorgingsstaat en on
duidelijke besluitvorming van de overheid: 
poUtiekfaien dus,

> sociale en culturele achtergronden van jeugd- 
agressie: achterstand in sociale omstandighe
den van en geringe opvangmogelijldieden 
voor de toen rebellerende groepen, toene
mend geweld in de media en veranderd 
normbesef in de samenleving,

> het grootstedelijk milieu dat katalyserend kan 
werken voor gewelddadige ongeregeldheden: 
grote verscheidenheid in en vlottende samen
stelling van de bevolking: geringe sociale cohe
sie dus.

Ondanks de tijdsafstand en het feit dat alleen een 
bepaalde groep jongeren rebelleerde tijdens een 
ritueel (de troonsbestijging) dat bij uitstek de ge
vestigde orde benadrukte, lijkt deze analyse veel 
op wat recentelijk te berde werd gebracht ter ver
klaring van de onverwachte aantasting van die
zelfde orde op 15 mei. In beide analyses ontbrak 
het aan aandacht voor de economie als verkla
ringsgrond. Daardoor kan geen adequaat beeld 
ontstaan van de samenhang der oorzakelijke fac
toren.

Misschien is die omissie te verldaren uit het 
feit dat de 'linkse’, marxistisch geïnspireerde 
maatschappij analyse van de jaren zestig in
middels ‘uit’ was. Maar dat is geen reden, de in
vloed van economische ontwikkelingen op de

samenleving over het hoofd te zien. Bij sociolo
gen die al wat langer meegaan, is trouwens be
kend dat de overmatige nadruk in het marxis
tisch denken op de economie al rond de vorige 
eeuwwende (1900 dus) fundamenteel was be
streden. Voor inzicht in de maatschappij als ge
heel overweegt nu een maatschappijbeeld dat zo
wel op de bovengenoemde drie dimensies van de 
samenleving let — de politiek, de culmur, het 
type sociale cohesie — als op de economie.

De aard van de wisselwerking daartussen 
brengt evenwichtigheid of onevenwichtigheid 
in de maatschappij teweeg. De politiek moet niet 
alleen de economie ten goede komen, maar ook 
op de sociale cohesie en de cultuur letten. Alleen 
dan kan ze op legitimiteit en stabiliteit rekenen. 
De economie dient eraan mee te werken dat de 
culmur (betrouwbaarheid, arbeidsethos, verant
woordelijk ondernemerschap bijvoorbeeld) en 
de sociale cohesie onder de mensen die ze nodig 
heeft, niet worden ondermijnd. Zo is elk der di
mensies er verantwoordelijk voor dat de drie an
dere goed functioneren.

Wie vanuit die optiek naar het huidige pu
blieke onbehagen kijkt, kan geen genoegen ne
men met vingerwijzingen naar de politiek van 
de jaren negentig, de veranderde waarden en 
normen of de verminderde sociale cohesie. Het 
heeft goede zin, ook eens te kijken naar wat er 
verder gepaard ging aan de wanordelijkheden 
van de jaren zeventig en tachtig waarmee dit ar
tikel begon.

EERDERE J A R E N VAN W A N OR D EL I J K H EI D

Het waren de jaren van emancipatie en democra
tisering, naast oplopende consumptieniveau’s. 
Het gestegen comfort van bijvoorbeeld wasma
chines, autobezit en koelkasten was al algemeen; 
daar kwamen steeds meer genoegens als lange 
en verre vakanties, kleuren t v ’s , koffieapparaten, 
diepvriezers en videorecorders bij. Dat moet tot 
een culmur van stijgende verwachtingen ten 
aanzien van het welvaartsniveau hebben geleid 
en tot nieuwe normen. Wat eerst luxe leek, werd 
vanzelfsprekend; wat tevoren snel leek, werd als
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traag ervaren; wat eerder jarenlang mee moest 
gaan, was snel verouderd. Maar het is de vraag of 
dit correspondeerde met wat in de economie ge
beurde. Het waren immers ook de j aren van de 
oliecrises, de oplopende werkloosheid, economi
sche stagnatie en een groeiende staatsschuld. 
Door een grondig bezuinigingsbeleid en een po
litiek van herindustrialisering sedert Lubbers I 
werden aan de economie nieuwe impulsen toe
gebracht. Maar gezien de genoemde verwachtin
gen was het de vraag of de politiek daarmee aan 
legitimiteit won bij anderen dan ondernemers.

De andere kant van de medaille was namelijk 
dat de verzorgingsstaat bij politici in opspraak 
raakte en ook geleidelijk werd afgebouwd: de 
burger werd te veeleisend geacht, met name ten 
aanzien van de overheidszorg. De mogelijkheid 
dat de overheid zelf met haar economisch groei- 
beleid de consumptieniveau’s en daarmee de ver
wachtingen van de burger krachtig had gestimu
leerd, werd nauwelijks overwogen.

Integendeel, het groeibeleid ging door, tech
nologische ontwikkeling en innovatie waren de 
toverwoorden en de burger kon niet anders dan 
grammofoonplaten inruilen tegen cd’s, schrijf
machines tegen pc’s en wennen aan acceptgiro’s, 
postcodes, antwoordapparaten en aan het feit dat 
ondanks de discussies over zogenaamde ethische 
aspekten de grenzen met betrekking tot nieu
wigheden als genetische manipulatie constant 
werden verlegd. Zoals ook de discussies omtrent 
overmedicalisering en toelaatbaarheid van 
nieuwe medische ingrepen (harttransplantaties, 
IVF,  vruchtwaterpunctie enzovoorts) niet ver
hinderden dat deze algemeen gebmikelijk wer- 

3 2 den en zowel de vraag naar als de kosten van de 
gezondheidszorg voortdurend deden stijgen.

Inmiddels was ook het grote temgtreden van 
de overheid begonnen: deregulering, privatise
ring en geloof in het heilzame marktmecha
nisme. Hoe bevorderlijk dat ook geweest mag 
zijn voor een herleving van de economie, het 
bracht bij de overheid een gevoel van machteloos
heid met zich mee dat misschien wel funest was 
voor haar verantwoordelijlcheidsbesef Werden 
er met het badwater ook kinderen weggegooid?

EXIT O UD E  D EGE LI J KHE I D

Niemand zal de voordelen van deze nieuwe eco
nomische en technologische ontwikkelingen 
ontkennen, maar de keerzijde was dat ze tot an
der gedrag leidden en daarmee ook gewoonten, 
opvattingen, normen, kortom de cultuur veran
derden. Veel gebruiksartikelen werden voortaan 
eerder vernieuwd dan onderhouden en gerepa-

De verwijzing naar het besef 
van een crisis’ bij delen van 
de bevolking  —  een culturele 
crisis, een crisis in het 
vooruitgangsgeloof, een 
economische, een ecologische 
crisis —  was verdacht

reerd; koopwaar werd niet meer in eigen draag
tassen maar in wegwerpverpalddng meegeno
men en inplaats van velerlei winkels af te lopen 
laadde men zijn supermarktkarretje vol, om 
maar enkele voorbeelden te noemen.

Zo werden tal van dagelijkse handelingen ver
sneld en vergemalckelijkt. Menselijke voorzich
tigheid werd door technische beveiliging vervan
gen, menselijke inspanning door geautomati
seerde apparaten en met dat alles veranderde de 
aard van de zelfregulering, de eigen oplettend
heid, het arbeidsethos, de zorgzaamheid en an
dere uitingen van vroegere degelijkheid. Oude 
deugden als spaarzaamheid, zelfopoffering, zui
nigheid, plichtsbetrachting of bescheidenheid 
werden voortaan minder gewaardeerd dan ei
genschappen als creativiteit, assertiviteit, een 
kritische opstelling en het vermogen tot genie
ten. Een neerlandica attendeerde mij er in de ja- 
ren tachtig op dat spreekwoorden — vertolkers 
van die oude deugden — veel minder werden ge
hoord; ze hadden veelal plaats gemaakt voor de 
slogans van de reclame. Die beloofde maximale
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opbrengst tegen minimale moeite, snel resultaat 
tegen kortdurende inspanning. Doordat er meer 
tijd en financiële ruimte vrijkwamen voor recre
atie en amusement, veranderden ook prioritei
ten in de tijdsbesteding. Om niet te spreken van 
de gedrags- en normveranderingen door ‘de’ pil.

De vernieuwingen van deze decennia zijn op 
allerlei manieren omschreven; één typering is 
dat Nederland van een produktie- in een con
sumptiemaatschappij veranderde. Naarmate er 
meer diversiteit in de consumptie en daarmee in 
levensstijlen komt — noodzakelijk gevolg van 
voortgaande economische groei — werkt dit al
les ook steeds meer individualisering in de hand.

Op zich zouden deze veranderingen de toene
mende wanordelijlcheden reeds kunnen verlda- 
ren, maar daarnaast had er een zogenaamde ‘cul
turele revolutie’ plaatsgevonden (ca. igös-’ys) 
die trouwens zonder de naoorlogse welvaarts
stijging niet mogelijk was geweest. Ook hier
door gingen veel externe en zelf-reguleringen op 
de helling. Dat kan hier slechts met enkele tref
woorden worden aangeduid: ontzuiling, ontker
kelijking, anti-autoritaire opvoeding, sexuele re
volutie, veranderde gezagsopvattingen, burger
lijke ongehoorzaamheid, alles in naam van de 
zelfontplooiing en vrijheid. Niet toevallig was 
het ook in de jaren zeventig dat cijfers van mis
drijven spectaculair stegen. Er waren schomme
lingen en verschillen naargelang de soorten mis
drijven, maar de niveau’s zijn sedertdien veel ho
ger dan die van bijvoorbeeld de jaren zestig, 
soms veelvouden daarvan.

Het is niet mijn bedoeling de gewonnen wel
vaart, het comfort en de verworven vrijheden ne
gatief af te schilderen. Ik wil wèl de schaduwzij
den die behartigd hadden moeten worden, aan
wijzen. Het valt zeer te betwijfelen of de 
economie en de sterk daardoor beïnvloede cul
tuur wel gefunctioneerd hebben op een wijze die 
gunstig was voor de sociale cohesie en voor de le
gitimiteit van de politiek. Als in de j aren tachtig 
de markt steeds meer gaat overheersen, er een 
tweedeling ontstaat en zelfs armoede temgkeert 
in het land terwijl de ordeverstoringen op aller
lei fronten voortgaan, kan van de burger nauwe

lijks enthousiasme over de maatschappelijke 
ontwildcelingen verwacht worden. Als ziektever
zuim op het werk en toetreding tot de WAO een 
indicatie vormen van maatschappelijk onbeha
gen, wordt dit geïllustreerd door de toename 
daarvan — waarover premier Lubbers in 1990 
Maagde dat ‘Nederland ziek is’.

Over de milieuproblematiek, de welvaarts- 
kloof ten opzichte van arme landen, de onder
mijning van het publieke domein en de toene
mende berichten over fraude bij burgers, bedrij
ven en in het ambtenarenapparaat spreken we 
nog niet eens. Ook al wordt in opiniepeilingen 
tevredenheid van de burger vastgesteld, deze 
trekt zich wel terug in het steeds comfortabeler 
privé-domein; het activisme van de j aren zestig 
en zeventig is immers machteloos gebleken. Er 
verschijnen studies over politieke apathie, crises 
in allerlei sectoren en bedreiging van de demo
cratie.

H E T  G R O T E  O N T K E N N E N

Tegelijkertijd begint dan het grote ontkennen in 
politieke kringen. Het duurt lang voordat de aan
wezigheid van armoede wordt erkend. Voor de 
genoemde problemen ontstaan allerlei eufemis
men, zoals ‘normvervaging’ ter aanduiding van 
wat het publiek verloedering noemt, of ‘Ideine 
criminaliteit’ voor de toenemende omvang van 
diefstallen, vandalisme, inbraak, zogenaamd 
lichte vormen van geweld en verkeersdelicten.

Dat bleek mij ook tijdens mijn kortdurende 
poging, beginjaren tachtig, een wetenschappe
lijke studie te verrichten ten dienste van de rege
ring. De verwijzing naar het besef van een ‘crisis’ 33
bij delen van de bevolking — een culmrele crisis, 
een crisis in het vooruitgangsgeloof, een econo
mische, een ecologische crisis — was verdacht, 
hoewel dat woord in allerlei publicaties werd ge
bezigd; de term ‘misbruik’ van sociale voorzie
ningen moest worden vervangen door ‘oneigen
lijk gebruik’ en de suggestie dat er behoefte kon 
bestaan aan een nieuw ‘publiek ethos’ — titel 
van mijn oratie die geleid had tot het verzoek om 
genoemd onderzoek — bleek taboe. Mijn te toet-
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sen veronderstelling was dat de overheid mede
verantwoordelijk was voor de culturele verande
ringen die zich hadden voltrokken en daaraan 
ook voor de toekomst aandacht moest besteden. 
Na veel censuur en vervanging van woorden die 
politiek incorrect bleken te zijn, ging het onder
zoek uiteindelijk niet door.

Als paars aan het grote ontkennen iets heeft 
toegevoegd, is het de voortzetting daarvan in een 
tijd dat de problemen verergerden. En de omzet
ting ervan in een sorrycultuur op punten waar 
niets te ontkennen viel. Daarmee werd tevens 
ontkend dat het voor de economie zo gunstige 
overheidsbeleid wel eens funest zou kunnen zijn 
voor de sociale cohesie en de cultuur.

De onvrede van de burger met de gevestigde 
politiek is dus van veel oudere datum en heeft 
veel fundamenteler achtergronden dan momen
teel wordt voorgesteld. Door het stelselmatige 
negeren van de economische ontwilckelingen als 
mede-oorzaakkomt dat echter zelden ter sprake. 
Dat is ookjammer om een andere reden. Er is 
bij recente pogingen tot verldaring namelijk 
ook te weinig aandacht voor het bekende zonde
bokmechanisme: de neiging om minderheden 
de schuld te geven van misstanden waarmee zij 
vaak niets te maken hebben. Terwijl dat mecha
nisme toch veelvuldig is genoemd in verband 
met de jodenvervolging in Nazi-Duitsland en 
er in studies over racisme en xenofobie altijd 
naar politiek en economisch onbehagen wordt ge
wezen voor de momenten dat het de kop op
steekt.

Dat doet niets af aan de problemen van de 
multiculmrele samenleving — die zijn zeker 

34 zeer groot — maar die dienen wel te worden ge
relateerd aan wat zich verder afspeelt. Bovendien 
mag niet worden verwaarloosd dat het ontstaan 
van een onderldasse van buitenlanders veel te 
maken heeft met de wijze waarop de economie 
hen uitsluit.

Uiteraard heeft het unieke en onorthodoxe feno
meen Pim Formyn als katalysator gewerkt voor 
de manifestatie van het onbehagen. Maar er wa
ren al eerder dergelijke manifestaties op kleinere 
schaal. Bijvoorbeeld de plotselinge verkiezings- 
successen van eerdere nieuwkomers op het poli
tieke toneel: de ppr . Boer Koekkoek, d’66, Ds’70 
en de Ouderen-partijen. Door de dramatische 
dood van deze laatste nieuwkomer zal nooit be
kend worden of we ook hier met een eendags
vlieg te maken hadden. En wat de opmerkelijke 
heiligenverering van deze eigenzinnige figuur 
betreft, ook dat beleefden we met een Neder
landse politicus die lak had aan formaliteiten en 
verdoezeling van problemen (hoewel overigens 
totaal onvergelijkbaar): bij de plotselinge dood 
van minister Dales. Ook toen werd de begrafe
nisstoet langs de snelweg Utrecht-Arnhem gade
geslagen door een aangeslagen publiek en ver
drong zich op het kerkhof een onverwacht grote 
menigte mensen. Aan de overzij de van het Ka
naal deed zich zoiets voor bij de dood van prinses 
Diana, ook een uitdaagster van de gevestigde 
orde.

Dit is uiteraard een te globale analyse; ze was 
bedoeld om te bevorderen dat de bezinning op 
wat er vóór 15 mei is misgegaan, niet alleen gaat 
over de stijl van politiek bedrijven of de wijze 
van communiceren met de burger, maar vooral 
over de inhoud van het politieke, met name het 
economische beleid en de invloed daarvan op de 
culmur en de sociale cohesie. Ze was geschreven 
vóór de val van het op die verkiezingen geba
seerde kabinet. Nu er uitzicht is op nieuwe ver
kiezingen, is er extra reden voor die bezinning. 
De verleiding is groot om gerustgesteld te me
nen dat de scherpe aanval van 15 mei op de ge
vestigde politiek machteloos en vruchteloos is 
gebleken. Maar het onbehagen dat toen naar bui
ten kwam, had zich al heel lang opgehoopt. Zo 
gauw zijn we daar niet van af.
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Politiek correct denken
Een reconstructie achteraf

H A N S W E R D M O L D E R  '

Discussies over de multiculturele samenleving 
worden tegenwoordig ingeleid doorbet rijtje:
11 september, 6 mei en 15 mei. Op de politieke 
agenda staan nu het immigratievraagstuk, de 
verhouding tussen kerk en staat, de toenemende 
onveiligheid in de samenleving of de schaduw
kanten van de multiculturele samenleving. Hoe 
men het ook wendt of keert, het is voor een be
langrijk deel te danken aan Pim Fortuyn dat deze 
zaken prominent aan de orde zijn gesteld.

De media en de wetenschap hebben onvol
doende oog gehad voor de maatschappelijke ur
gentie van deze thema's en het maatschappelijk 
ongenoegen totaal onderschat. De intellectuelen 
zongen vooral ‘het lied van de kosmopoliet’ en de 
migrant werd meer en meer gezien als een trans
nationale wereldburger. De opvattingen van de 
gewone, doorsnee burger werden getypeerd als 
‘onderbuikgevoelens’ waaraan men geen aan
dacht hoefde te besteden. Thans woedt in de me
dia een heftige discussie over deze blinde vlek 
van journalisten en wetenschappers.^ Volgens 
velen moet de oorzaak worden gevonden in de 
schadelijke invloed van het politiek correcte den
ken dat al decennia het intellectuele leven zou 
domineren.3

Politieke correctheid — p.c. in de wandelgan
gen — is een complex begrip en kent zeer ver

over de auteur Hans Werdmölder is uerbonden aan 
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schillende betekenissen die per land en per 
groep kunnen verschillen. Er is geen commissie 
die bepaalt wat wel en niet politiek correct is, 
evenmin bestaat er een lijstje met standpunten 
die wel of niet ‘p.c.’ zijn. Politieke correctheid ver
wijst bovenal naar een intellecmele houding, die 
voortkomt uit een claim te spreken namens de 
zwakkeren en de verdrukten in de samenleving. 
Voor linkse politici en academici staat politieke 
correctheid in haar zuivere vorm gelijk aan poli
tiek fatsoen, dat onder meer inhoudt datje als 
politicus of academicus geen maatschappelijke 
vooroordelen mag aanwaldceren. Politieke cor
rectheid wordt dan opgevat als een vorm van to
lerantie en innerlijke beschaving, vooral ten aan
zien van vreemdelingen en migranten. Voor an
deren staat politieke correctheid gelijk aan 
politieke lafheid en naïviteit, die ertoe leidt dat 
reële problemen in de samenleving niet bespro
ken kunnen worden. Meer in het algemeen zou 
politieke correctheid kunnen worden getypeerd 
als een van bovenaf opgelegde dwingende norm 
tot tolerantie.

Intellecmelen, journalisten en minderheden
deskundigen zouden onder invloed van de gesel 
van politieke correctheid de geest van de tijd on
voldoende hebben begrepen. Hoe was dit moge
lijk? In deze beschouwing laat ik een aantal rede
nen de revue passeren. In mijn analyse heb ik 
mij laten inspireren door een kritische bij drage 
van de Amerikaanse socioloog Peter L. Berger. In 
1992 publiceerde deze vermaarde wetenschap
per zijn sociologisch testament onder de titel: So-
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ciologyiAdisinvitation. Deze titel was nogal pro
vocatief, aangezien hij juist naam had gemaakt 
met een boeiende, spraakmakende inleiding on
der de wervende titel: Invhation to Sociology. In 
zijn afscheid van de sociologie als wetenschappe
lijke discipline noemt Berger een aantal gevallen 
waarin de moderne sociologie in de fout is ge
gaan. Hij richt zijn pijlen vooral op de inmiddels, 
zowel in cultureel als politiek opzicht, geïnstitu
tionaliseerde stroming van de marxistische soci
ologie uit de late jaren zestig. Deze stroming had 
een sterke aantrekkingkracht op de nieuwe lich
ting van sociologen. Als gevolg van het eenzijdig 
interpretatiekader bij de verklaring van maat
schappelijke verschijnselen zou deze generatie 
van sociologen onvoldoende oog hebben gehad 
voor een aantal verschijnselen, zoals de opkomst 
van het fundamentalisme in de Arabische 
wereld, de invloedrijke religieuze revival in de vs 
en de ineenstorting van het Sovj etimperium. So
ciologen hebben ook onvoldoende oog gehad 
voor de dynamiek en het veelzijdige karakter van 
het modernisme als drijvende kracht achter de 
veranderingen in de wereld. Berger noemt in 
zijn essay een viertal symptomen die aan deze 
blinde vlek ten grondslag liggen: parochialisme, 
trivialiteit, rationalisme en ideologie. Hij waar
schuwt voor de kritiekloze omarming van 
nieuwe afgoden, die zich aan het eind van de j a- 
ren tachtig al aandienden, zoals het feminisme, 
het multiculturalisme en het postmodernisme. 
Berger's 'Disinvitation'vormde voor mij aanlei
ding eens kritisch te kijken naar de rol van de 
Nederlandse intellectuele voorhoede in het de
bat over de multiculmrele samenleving.

H E T  P A R O C H I A L I S M E  V A N  D E

I N T E L L E C T U E L E N

Intellectuelen hebben de neiging zich uitslui
tend te bewegen onder gelijkgestemden. Voor 
het merendeel zijn intellectuelen hoog opgeleide 
kosmopolieten, die geworteld zijn in een groot
stedelijke cultuur en zich bewegen in een inter
nationale omgeving. Hierdoor hebben zij onvol
doende zicht op andere, meer aardse werkelijk

heden. Peter L, Berger heeft dit fenomeen het 'pa
rochialisme van de intellecmelen’ genoemd. 
Daarbij komt dat de onafhankelijk denkende in- 
tellecmeel die schrij ft vanuit de ivoren toren en 
een gespannen verhouding heeft tot de ge
vestigde macht, vrijwel niet meer bestaat. He
dendaagse intellectuelen schurken niet zelden 
aan tegen de hoeders van de macht. In de journa
listiek ziet men het parochialisme vooral terug 
in het feit dat journalisten de vaderlandse jour
nalistiek als belangrijkste referentiekader be
schouwen. Er is sprake van een zekere oppervlak
kigheid. Journalisten lezen nauwelijks boeken, 
maar ze houden elkaar wel in de gaten. ‘Een 
vorm van onzekerheidsreductie’, zo noemt H. J. 
Schoo de houding van zijn collega’s. ‘Steeds weer 
dezelfde bronnen, dezelfde zegslieden, dezelfde 
ideeën, dezelfde invalshoeken, dezelfde master 
narrattve’.̂  Journalisten die zelfstandig durven 
en kunnen denken, zijn met een kaarsvlam te 
zoeken. Een dergelijke niet-kritische houding, 
bijvoorbeeld ten aanzien van gevoelige onder
werpen zoals etnische minderheden, werd in de 
opleiding tot journalist zelfs met de paplepel in
gegoten. Zo schreef Elsevier —journaliste José 
van der Sman al in 19 91: ‘Les één op de School 
voor de Journalistiek in Utrecht beginjaren ze
ventig was: geen slecht nieuws over buitenlan
ders, want hoe j e het ook brengt, je bevestigt al- 
tijd de vooroordelen. Geen enkele eerzame jour
nalist mag dat op zijn geweten hebben. Als zoete 
koek slikten we deze vorm van zelfcensuur. En 
wee de media en collega’s die het niet zelf 
deden.’®

In tegenstelling tot journalisten worden soci
ale wetenschappers in hun opleiding wel ge
leerd kritisch te zijn en geacht wetenschappe
lijke boeken re lezen. De meeste wetenschappers 
bewegen zich echter in de beperkte ruimte van 
hun eigen vakgebied.^ Men kent elkaar persoon
lijk en leest eikaars bijdragen, vóóral wanneer ze 
gepubliceerd worden in de media. Het is een vrij 
gesloten circuit met een grote geneigdheid tot 
convergentie in de meningsvorming. In deze ge
meenschap van academici domineert het linkse 
denken en in wetenschappelijke bijdragen en
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opinies wordt er sterk op gelet niet uit de toon te 
vallen. Wat in het publieke debat in feite gebeurt 
is het zeven van niet-politiek correcte opvattin
gen. Oh wee, degene die zich buiten het territo
rium van politieke correcte opvattingen begeeft. 
Hij — inderdaad, het is meestal een man — zal 
in de media fel geattaqueerd worden. De ‘poli
tieke terreurpolitie’ staat altijd klaar om hem in 
het openbaar aan de schandpaal te nagelen, ter
wijl collega’s op het werk doen alsof ze het be
wuste artikel niet hebben gelezen. De non-con- 
formist zal niet meer worden uitgenodigd voor 
lezingen en de kans op overheidsopdrachten kan 
hij wel vergeten. Op den duur wordt hij niet 
meer geciteerd of gelezen en is hij wetenschap
pelijk dood verklaard.

Een voorbeeld van wetenschappelijk parochi- 
alisme en de verkettering van niet-politiek cor
recte opvattingen is de discussie over de om
vangrijke toestroom van politieke en economi
sche vluchtelingen van alweer enkele j aren 
geleden. Politiek correct Nederland kwam vooral 
in actie tijdens de hoogoplopende ‘Hoe vol is 
Nederland’ discussie. Zo herinner ik mij een de
bat over dit thema tijdens de zesde sociaal-we- 
tenschappelijke studiedagen in het voorjaar van 
1994. Ik sla er mijn eigen aantekeningen op na: 
‘De zaal is vol met congresgangers. Het panel, be
staande uit een planoloog, een jurist, twee socio
logen en een burgermeester, zijn het snel met el
kaar eens. ‘Nederland is vol’ is een onhoudbare 
stelling, niet gebaseerd op empirische feiten en 
plausibele inzichten. Het enige argument waar 
het panel enig begrip voor wil opbrengen is de 
negatieve verhouding mssen het aantal mensen 
per kmi en het milieu. Maar Nederland is abso
luut niet vol voor de opvang van nieuwe asielzoe
kers. Volgens het panel gaat het om een non-dis- 
cussie, die steeds weer de kop opsteekt wanneer 
de verkiezingen in aantocht zijn. De migrant 
wordt als zondebok gemaakt van de problemen 
rond werkloosheid, milieu en criminaliteit. De 
zaal knikt instemmend.’

Was dan elke vorm van discussie over migratie 
en migratiebeleid gedurende lange tijd onmoge

lijk? Allerminst. Maar het debat werd in hoofd
zaak gevoerd binnen de erkenning van allerlei 
internationale verdragen, humanitaire principes 
en het recht op politiek asiel. In 19 9 4 schreef 
minderhedendeskundige van het eerste uur,
Han Entzinger, in justitiële Verkenningen dat de 
vreemdelingenwetgeving de immigratie daad
werkelijk beheersbaar maakt. In de daaropvol
gende j aren werden zijn beweringen door het

Wat in het publieke debat in 
feite gebeurt is het zeven van 
niet-politiek correcte 
opvattingen. Oh wee, degene 
die zich buiten het 
territorium van politiek 
correcte opvattingen begeeft.

blijvend hoge migratiesaldo, het mislukte terug
keerbeleid vooruitgeprocedeerde asielzoekers 
en het hoge aantal volgmigranten keer op keer 
ondergraven.^ De relatie tussen mensenrechten 
en het asiel- en minderhedenbeleid is sowieso 
spanningsvol, waarbij vaak impliciet wordt ver
wezen naar de passieve rol van Nederland ten 
aanzien van de joden in de Tweede Wereldoor
log. Volgens de publicist Herman Vuijsje zou 
sprake zijn van een ‘publiek’ schuldgevoel, het
geen van grote invloed is geweest op deze hou
ding van ‘goede bedoelingen’ in relatie tot vluch
telingen en etnische groepen.9 Niettemin is 
sprake van een behoorlijk gat tussen de geschre
ven woorden in de (verkiezings)programma’s 
van politieke partijen en de praktijk van alle
dag,'® In een pamflet over migratie en toekomst 
uit 19 9 9, met de prozaïsche titel Vlucht naar vo
ren!, meent een gezelschap van wetenschappers, 
journalisten en schrijvers dat we ons niet langer 
moeten blindstaren op de kunstmatige grenzen 
van de nationale staat." We zouden moeten stre
ven naar een ‘open’ wereld, op basis van interna-
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tionale solidariteit tussen wereldburgers; we 
moeten zoeken naar nieuwe vormen van solida
riteit, een maatschappij zonder illegalen, met 
grensoverschrijdende instimties en andere vor
men van sociale controle. Er wordt gepleit voor 
een nieuw verzorgingsmodel met ‘gradaties van 
burgerschap’. Kortom, een ideale wereld. De ju 
rist en migratiedeskundige Thomas Spijkerboer 
beweerde daarop dat migratie geen statisch feno
meen is, maar onvermijdelijk en ook onbeheers
baar. Politici zouden af moeten van de neuroti
sche neiging om de immigratie te willen beheer
sen. Het is bovendien, aldus Spijkerboer, een 
illusie te menen datje met de nieuwe Vreemde
lingenwet uit het j aar 20 o o de migratie zou kun
nen smren, althans zou kunnen bereiken dat 
minder asielzoekers naar Nederland zullen ko
men. Anderen menen dat deze Vreemdelingen
wet zal leiden tot langere procedures en bijge
volg een toename van het aantal asielverzoeken. 
Tot slot menen sommige economen dat migratie 
niet alleen een gegeven maar economisch ook 
een noodzaak is.

De (openbare) discussie over belangrijke 
maatschappelijke problemen wordt gevoerd 
door technocratisch ingestelde ambtenaren en 
geselecteerde intellecmelen op besloten confe
renties, al dan niet aangesmurd door goedbe
taalde consultants van ingehuurde adviesbure
aus. In linkse, idealistische kringen — op de opi
niepagina’s van NEC Handelsblad en de Volkskrant, 
in discussieplatforms en in vaktijdschriften — 
wordt het debat bovendien beheerst door het do
minante sociologische en juridische denken van
uit mensenrechtelijke principes, met blinde 

3 8 vlekken voor de omvang en de ernst van het
maatschappelijk probleem.

Afwijkende geluiden worden echter in dit cir
cuit niet getolereerd, waarbij sterk op de persoon 
werd gespeeld. ‘Als u het vol vindt, moet u naar 
de psychiater, want dat gevoel van volheid heeft 
niets te maken met bevolkingsgroei, maar met 
uw eigen ziekelijke geest,’ zo luidde de gerust
stellende boodschap van onze nationale omroep 
naar aanleiding van de zestien miljoenste inwo
ner in Nederland.D

Migratieonderzoeker Jeroen Doomernik stelt 
zelfs dat niet alleen de West-Europese landen, 
maar ook onderzoekers, journalisten en anderen 
jarenlang de ogen hebben gesloten voor de wer
kelijke omvang van de migratie in de afgelopen 
decennia.^^

Sinds 1995 is het aantal immigranten sterk 
toegenomen tot een niveau van 130.000 perso
nen in het jaar 2000, waarbij de sterke stijging 
vooral voortkomt uit de asielmigratie en gezins
vorming bij Turken en M a r o k k a n e n . ^  Het is 
bovendien een bekend feit dat de asielprocedure 
lange tij d ontwricht is geraakt als gevolg van 
het oneigenlijk gebmik van deze regeling door 
zogenaamde economische vluchtelingen.
Ook bleek dat afgewezen asielzoekers niet daad
werkelijk uit Nederland werden verwijderd, 
maar dat er eerder sprake was van zogenaamde 
‘administratieve verwijdering’. Dit had onder 
meer tot gevolg dat er een Koppelingswet kwam, 
waarbij het recht op sociale en publieke voor
zieningen wordt gekoppeld aan een legale ver- 
blijfstams. In april 2000 trad de nieuwe Vreem
delingenwet in werking. Pas vlak voor de lande
lijke verkiezingen van 15 mei 2002 wordt, op 
basis van het i s e o -beleidsrapport ‘De toekomst 
in meervoud’, door de minister in een schrijven 
aan de Tweede Kamer opgemerkt dat, gezien 
de problematiek in de oude wijken, de beheers
baarheid van de migratie prioriteit zou moeten 
krijgen.'^

Er bestaat een spanningsveld mssen norm en 
werkelijkheid. Immigratie is niet louter een hu
manitaire zaak, economische motieven en finan
cieel gewin spelen in het migratieproces een niet 
te onderschatten rol. Zo zijn ongehuwde Marok
kaanse meisjes met een Nederlandse nationa
liteit in Marokko een zeer gewilde huwelijks
partner, terwijl de familie van de bmidegom 
zelfs bereid is 20.00o euro’s voor een ‘gearran
geerd huwelijk’ te betalen. Immigratie leidt bo
vendien, zoals Richard Staring in zijn mooie sm- 
die over illegale Turken in Nederland heeft aan
getoond, tot nieuwe vormen van migratie mssen 
reeds gevestigde migrantengemeenschappen in 
Nederland en familieleden, ‘toeristen’ en illega-
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len uit T u r k i j e . *7 Illegalen zijn voor hun sociale 
ondersteuning vaak aangewezen op de reeds 
aanwezige familie of andere leden van de etni
sche gemeenschap. De meerderheid van de ille
galen zal zo min mogelijk in het oog willen val
len, maar een deel van hen marginaliseert en be
landt in de criminaliteit.'^ Tot slot zijn er op het 
migratieterrein tal van criminele groeperingen 
actief, die met illegale asielzoekers shoppen van 
land tot land.

Wat mij keer op keer opvalt is dat in het sterk 
gejuridiseerde debat over migratie en asiel het 
geluid van de gewone, Nederlandse burger node 
wordt gemist. Dat is opmerkelijk. Immers, al in 
het begin van de j aren negentig wordt op basis 
van opinieonderzoek vastgesteld dat een zeer 
grote meerderheid van de Nederlandse bevol
king voorstander is van een restrictiever toela
tingsbeleid door middel van quotering.'® Uit 
meer recent onderzoek blijkt dat driekwart van 
de Nederlandse bevolking vindt dat de instroom 
van asielzoekers beperkt moet blijven, terwijl 
vooral laag geschoolden van mening zijn dat de 
toestroom volledig gestopt moet worden.^®
Ds’70 en de Socialistische Partij hebben in het 
verleden als enige serieuze partijen wel een ei
gen koers gevaren, maar zijn onder druk van het 
heersende opinieklimaat ten onder gegaan of 
hebben het heikele thema van migratie maar la
ten vallen. Niettemin kan worden vastgesteld dat 
de openbare, politiek correcte mening van des
kundigen niet overeen blijkt te komen met de 
heersende publieke opvattingen over migratie 
en vreemdelingenbeleid.

De directe lasten van de legale en illegale mi
gratie komen bovendien voornamelijk neer op 
de gewone burger in de oude wijken. In deze wij
ken, maar daar niet alleen, wordt Nederland wél 
als ‘hinderlijk vol’ ervaren. Zo nu en dan kwamen 
de grieven over de onevenredige lasten van in dit 
geval de opvang van asielzoekers aan de opper
vlakte, zoals bij ‘het Kollumer oproer’. De paarse 
coalitie heeft deze lastige kwestie steeds voor 
zich uit geschoven en kreeg bij de landelijke ver
kiezingen op 15 mei 2002 de politieke rekening 
gepresenteerd.

Onder druk van het veranderde politieke kli
maat keert de wal het schip. Zo stelde Van der 
Zwan onlangs in dit blad vast dat het Neder
landse immigratiebeleid van de afgelopen dertig 
jaar wordt gekenmerkt door drie constanten: 
onderschatting van de omvang van de immigra
tiestroom, ongerechtvaardigd optimisme met 
betrekking tot de integratie van migranten, met 
name die van niet-westerse oorsprong, en 
virmositeit in het bedenken van bezweringsfor
mules dat het allemaal blijkt mee te vallen.^* De 
discussie over het migratiebeleid raakt wel dege
lijk de gevestigde belangen van de autochtone 
burger en dient dan ook niet te worden gevoerd 
over de hoofden van de ‘gewone’ man.

H E T  G E L I I K  V A N  D E  ‘G E W O N E ’ M A N

Als gevolg van het wetenschappelijk parochia- 
lisme sluiten wetenschappers zich af van wat er 
leeft en borrelt in grote delen van de samenle
ving. Intellecmelen hebben een nogal hautaine 
en paternalistische houding. Zij zijn er ook van 
overtuigd het beter te weten dan ‘gewone’ men
sen, want die zouden beschilcken over onvol
doende of eenzijdige kennis. De journalist en 
mensenrechtendeskundige Michael Ignatieff 
merkte eens op dat intellectuelen de neiging 
hebben te ontkennen dat gewone mensen een 
gelijkwaardige morele en intellectuele oordeel
kundigheid hebben. Wanhoop over de smake
loosheid van het volk gaat maar al te gauw over 
in misplaatste minachting over het politieke oor
deel van de medeburgers.^^

Dit geldt in het bijzonder voor de categorie ju 
risten die het recht slechts beoordelen vanuit ju 
ridische beginselen en de regels van interne lo
gica, maar minder vanuit de maatschappelijke 
gevolgen van rechtsregels op delen van de 
samenleving.^3 Advocaten en rechtsgeleerden 
beheersen de technische en ontoegankelijke dis
cussie over bescherming van verdachten of de 
rechten van asielzoekers, waarbij al gauw wordt 
geschermd met allerlei verdragen, artikelen en 
beginselen. In deze discussie staan de ‘gewone 
mensen’ buiten spel. ‘De gewone burger als auto-
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riteit in een debat is altijd hachelijk, want daar 
bestaan veel variëteiten van,’ schreef strafpleiter 
Ties Prakken in een reactie op de discussie over 
de niet-ontvankelijkheid door de rechter in de 
Rotterdamse Ramolazaak.^+ Naar aanleiding van 
de maatschappelijke discussie over het voorstel 
van 'twee gevangenen op één cel’ uit 1992 merkte 
de rechtssocioloog J.E Bruinsma op dat hij zich 
behoorlijk ergerde aan zogenaamde principiële 
juristen die onder invloed van mensenrechten 
en andere beginselen in hogere sferen geraken 
en het contact met de werkelijkheid verloren 
hebben. Dit neemt niet weg, merkt Bruinsma te
recht op dathet'gesundesVolksempfinden' het 
nooit voor het zeggen mag krijgen.^s

Een mooi voorbeeld van de ontdekking van 
wat zij zelf noemen ‘het halve gelijk van de ge
wone man’ is het uit de jaren tachtig daterende 
journalistieke portret van groepen gewone 
Nederlanders door de journalisten Gerardvan 
Westerloo en Elma Verhey. Zij hebben hun per
soonlijke betrokkenheid als volgt verwoord: 

'Onderweg hebben we vaak en met pijn moeten 
vaststellen dat onze gedachten betreffende verdraag
zaamheid goedkoop, want onbeproefd, onze opvat
tingen betreffende sociale rechtvaardigheidgemak- 
zuchtig, want op hun kosten botgevierd, en onze 
ideeën betreffende een linkse maatschappij-inrichting 
hypocriet, want voor ons zelf lonend gevonden wer
den. Woonden wij soms op twee hoog boven een Tur- 
kenpensioni Waren wij onzekervan onze baan?’ ®̂

Op een dergelijke vorm van openlijke en eerlijke 
introspectie van de eigen vooringenomen stand
punten en denkbeelden heb ik sociale weten- 

40 schappers maar zelden kunnen betrappen.
Juristen, sociologen en journalisten gaan bo

vendien te veel uit van een rationeel model van 
menselijk handelen, terwijl het meeste gedrag 
wordt geleid door emoties en niet-rationele op
vattingen over de werkelijkheid.^^ p)e alledaagse 
ervaring van mensen wordt gekenmerkt door ze
den en gewoonten, door tegenstrij digheden en 
ambivalenties. De rationalisaties van intellectue
len geven bovendien onvoldoende herkenning 
aan de emotionele aspecten van sociale vraag

stukken. Met een kosmopolitische bril en vanuit 
gevestigde posities kijken ze naar de weerbar
stige wereld, hetgeen velen van hen heeft belet 
de wereld om zich heen scherp waar te nemen. 
Zo werden tot voor kort reële problemen over de 
uitwassen van de multiculmrele samenleving 
minzaam afgedaan als domme prietpraat of 
‘onderbuikgevoelens’.

Als ik mijn krantenarchief er nog eens op na
sla, wordt mijn aandacht getrokken door een in
gezonden stuk van Anil Ramdas, tegenwoordig 
correspondent van nrc Handelsblad in India. Zijn 
reactie op het veelgeprezen rapport Allochtonen
beleid’ van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (w rr) uit 1989 was ronduit ver
nietigend. Hij ergerde zich hevig aan de toon van 
het adviesrapport; een no-nonsense benadering, 
waarin werk en onderwijs een centrale plaats in
nemen. Het voorstel om immigranten te ver
plichten de Nederlandse taal te leren, komt vol
gens Ramdas niet uit boven de populaire noties 
aan de borreltafel. Ramdas: ‘Het rapport is geen 
wetenschappelijk, maar een politiek document. 
Ads men echt waarde had gehecht aan de eis van 
wetenschappelijkheid, had men moeten weten 
dat ‘inspanningsverplichtingen’ en ‘sancties’ 
neerkomen op disciplineringsvormen die, hoe 
goed ookbedoeld, uitmonden in beheersing, 
controle en vrijheidsbeneming.’^̂

Enkele jaren later stelde Peter Schumacher, 
minderhedendeskundige en redacteur van nrc 
Handelsblad, voor leden van etnische minderhe
den te belonen wanneer zij met vrucht een exa
men taalvaardigheid en cultureel-sociale kennis 
van Nederland hebben afgelegd. Naar zijn opvat
ting heeft stimulering meer effect dan sancties. 
Daarbij zou tevens de keuze voor niet-integratie, 
en dat geldt in het bijzonder voor de ouderen, ge
respecteerd moeten worden.^® Intellecmelen die 
de moed hadden in het openbaar een afwijkend 
geluid te laten horen werden op hardhandige 
wijze de mond gesnoerd. Zo had de sociologe 
Mariene de Vries in een rapport de mogelijkheid 
geopperd om geen arbeidsbemiddeling te leve
ren aan buitenlanders die weigerden Nederlands 
te leren. Het minderhedenwereldje reageerde
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met hoon en spot. Een Spaanse ‘zaakwaarnemer’ 
maakte haar zelfs uit voor een ‘nieuwe Hitler’.3° 

Waar komt deze minachting van intellectue
len voor de ‘stem van het volk’ vandaan? Een voor 
de hand liggende gedachte is dat deze neerbui
gende houding voortkomt uit het gegeven dat 
men zelf veelal afkomstig is uit de (kleine) bur
gerij, maar eenmaal intellectueel geworden de 
neiging heeft zich vooral af te zetten tegen de 
klasse waaruit men zelf voortkwam. De kortzich
tigheid en de intolerantie van deze kleinburger
lijke wereld worden als het ware gesymboliseerd 
door de saaie grijstinten in Gerard Reves De 
Avonden. En welke zichzelf respecterende intel- 
lecmeel wil vereenzelvigd worden met de opvat
tingen van de borreltafel? ‘Gewone’ mensen 
(meestal: autochtone Nederlanders met weinig 
opleiding en inkomen) worden door het linkse 
establishment beschouwd als een potentieel ge
vaarlijke en domme kracht. 3 * De uitdrukkingen 
‘eigen volk eerst’, 'Nederland is vol’ zijn in
middels bekende en politiek beladen begrippen 
geworden, mede als gevolg van het feit dat ex- 
treem-rechtse en racistische groepen zich ervan 
hebben bediend. Aangezien gewone mensen 
kennelijk moeite hebben 'het juiste geluid’ naar 
voren te brengen, zouden zij behoefte hebben 
aan zaakwaarnemers die hun gefrustreerde emo
ties in goede banen kunnen leiden. Dat kunnen 
overigens best intellectuelen zijn, maar dan zij 
die wel met beide voeten op de grond staan. Dit 
type intellecmelen, door Herman Vuijsje 
‘nieuwe realisten’ genoemd, bedienen zich van 
een wat andere terminologie en ze nemen ook 
wat meer afstand van de publieke opinie.
Nieuwe realisten zullen in het openbaar zeggen 
of schrijven dat ‘er een limiet is aan de opname
capaciteit van onze instituties’ (politicologe 
Margo Trappenburg) of geven de voorkeur aan 
‘het instellen van een moratorium in de opvang 
van asielzoekers’ (ethica Heleen Dupuis) en ze 
werpen zich op tot ‘het in goede banen leiden 
van onderbuikgevoelens’ (politicus Bolkestein). 
Maar ook de nieuwe realisten lijken inmiddels 
achterhaald te worden door voorlieden die alle 
politieke correctheid aan hun laars lappen. Pim

Formyn noemde de islam zelfs een ‘achterlijke 
culmur’ en als het aan hem lag gingen de gren
zen voor migranten op slot.

Hoewel politieke correctheid wellicht een 
functie had in het opwerpen van een dam tegen 
openlijke vormen van racisme, heeft het politiek 
correcte denken in Nederland ook geleid tot 
blinde vlekken in het veronderstelde draagvlak 
van de multiculturele samenleving. Daarbij

Wat keer op keer opvalt is 
datin het sterk gejuridiseerde 
debat over migratie en asiel 
het geluid van de gewone 
Nederlandse burger node 
wordt gemist

wordt al gauw verwezen naar de enorme op
schudding in de media en in de politiek naar 
aanleiding van het essay van Paul Scheffer, ‘Het 
multiculturele drama’, in het voorjaar van 2000.3^
Het artikel maakte kritiek los, maar kreeg ook 
bijval. Eindelijk, zo verzuchtten velen, was de 
Nederlandse samenleving wakker geschud. Er 
kon nu openlijk worden gediscussieerd zonder 
politiek correcte reflexen. De glijdende schaal in 
meningsvorming ten aanzien van migratie en 
etnische minderheden heeft echter een veel lan
gere geschiedenis dan menigeen denkt. Laten we 
eens kijken naar Rotterdam, de stad waar de vic
torie van Formyn begon.

In 1994 wisten de ultra-rechtse Centmm De- 41 
mocraten van Janmaat in deze arbeidersstad een 
winst te behalen van één naar vijf zetels. Deze 
onverwachte winst sloeg in als een bom. En hoe 
reageerde de Rotterdamse politici van de Partij 
van de Arbeid, D6 6 en v v d  ? Zij kwamen niet ver
der dan woorden als ‘schandalig’, ‘verbijstering’ 
o f‘ronduit luguber’. Toenmalig lijsttrekker van 
Groenlinks, Herman Meijer, noemde de resulta
ten van de verkiezingen een ‘klote uitslag’. 
Staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken be-
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stond het zelfs om op te merken dat hij een 
volksbuurt als Delfshaven al had opgegeven. 
Geen enkele politicus realiseerde zich dat er iets 
opmerkelijks aan de hand was, dat trouwe PvdA- 
stemmers wellicht uit protest in de armen van 
Janmaat en consorten zijn gedreven. Niemand 
kwam op het idee om met de mensen in de oude 
wijken te gaan praten en de weg vrij te maken 
voor oplossingen voor hun reële problemen.
‘Is het soms racistisch om het ‘eigene’ in je  buurt 
te willen behouden? En is het soms fascistisch 
om positieve discriminatie fout te vinden?’ 
vroeg een briefschrijver in het Parool zich ver
twijfeld af. ‘Neen, met racisten ga je  niet in dis
cussie,’ zo was de houding van de gevestigde 
politiek. De mensen in de wijk werden aan hun 
lot overgelaten, allochtonen kregen vervolgens 
alle aandacht.

De deelgemeente Delfshaven, een wijk met 
73.000 inwoners waarvan 70% allochtoon, is in
middels omgedoopt tot de ‘kraamkamer van de 
multiculturele samenleving’. Van de 14 basis
scholen in Delfshaven bevinden er zich 12 in ca
tegorie 7 (meer dan 75% van niet-Nederlandse af
komst) en 2 scholen in categorie 6. Volgens de 
huidige wethouder van Delfshaven is spreiding 
inmiddels een gepasseerd station. De crimina
liteit in deze wijk is onevenredig hoog en de poli
tie voert er een stringent beleid. Bovendien moet 
worden geconstateerd dat leden van de gevestig
de migrantengemeenschappen zich vooral be
wegen in een ‘transnationale ruimte’, waarvan 
slechts familie, vrienden en landgenoten deel 
uitmaken. De verschillende gemeenschappen le
ven niet zozeer met elkaar als wel naast elkaar. 
Met 600.000 inwoners van meer dan 160 ver
schillende nationaliteiten heeft Rotterdam zich 
in juni 2000 uitgeroepen tot DiverCity, een veel- 
Ideurige stad. Daar moest je trots op zijn. Totdat 
de Lijst Fortuyn bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van februari 2002 niet minder dan achttien 
zetels veroverde en de Partij van de Arbeid van 
zijn voetstuk stootte. De onvrede over de verloe
dering en onveiligheid in Rotterdam had hier
mee een nieuwe uitlaatldep gevonden. Een op
vallend detail was dat de Lijst Pim Fortuyn rela

tief veel steun verwierf onder allochtonen. Ook 
migranten zijn ‘gewone’ mensen.

A L L E D A A G S  R A C I S M E ?

Zo nu en dan kwam er een ander geluid uit de et
nische gemeenschappen. Maar daarvoor diende 
men wel de voor intellectuelen ‘foute’ krant, De 
Telegraaf, te raadplegen. Al in 1990 meldde de 
Turkse woordvoerder Ibrahim Görmez best be
grip te hebben voor het feit dat mensen in de 
oude wijken lucht gaven aan hun opgekropte 
frustraties en daarom op Janmaat gingen stem
men. Er zou wel degelijk sprake zijn van onaan
gepast gedrag onder Marokkanen en Turken. Het 
Nederlandse minderhedenbeleid kwam naar 
zijn inzicht in feite neer op een voorkeursbeleid, 
hetgeen leidde tot irritaties bij de autochtone be
volking. Nederland zou bovendien vele malen to
leranter zijn dan Turkije of Marokko, waarbij hij 
onder meer verwees naar de steun en medewer
king van de Nederlandse overheid bij de oprich
ting van een islamitische zuil.33

Dergelijke afwijkende geluiden werden door 
de maatschappelijke elite nauwelijks serieus ge
nomen. De Hollandse neiging om te zwelgen in 
het eigen onvermogen werd juist gevoed door de 
wetenschappelijke stroming van het ‘anti-ra- 
cisme’, in Nederland aangevoerd door de toen
malige Britse hoogleraar van West-Indische 
komaf C.P. Mullard en zijn Nederlandse prima 
donna Philomena Essed, die meenden dat de 
Nederlandse samenleving tot op het bot was 
geïnfecteerd door vormen van alledaags racisme. 
Esseds boek uit 1984 en haar dissertatie uit 1991, 
Inzicht in alledaags racisme, werden in de media 
zeer welwillend besproken. In een kritische 
terugblik, tweejaar later, gaven journalisten van 
verschillende landelijke kranten desgevraagd toe 
dat de uitsluitend positieve aandacht voor Esseds 
werk vooral voortkwam uit positieve discrimina
tie, jacht op actualiteit, tijdsdruk en zelfcensuur. 
Een deel van hen had het proefschrift zelfs niet 
gelezen. Journalisten hebben niet bewust zelf
censuur toegepast, het gaat allemaal veel impli- 
cieter. Herman Vuijsje: ‘Journalisten zijn zich
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vaak niet bewust van die ingebouwde censor in 
hun koppen. (...) Niet zelden komt zelfcensuur 
ook voort uit pure angst voor represailles.’^̂
Hans Moll, redacteur van n k c  Handelsblad, gaf 
naderhand grif toe dat zijn blanke collega’s niet 
hun vingers wilde branden aan een kritische be
spreking van deze omstreden dissertatie. Als re
dacteur van Indische afkomst mocht hij het 
klusje opknappen. Vuijsje meldde vervolgens dat 
de meeste recensenten twee jaar na dato al weer 
‘om’ waren, hetgeen aangeeft hoe snel de omslag 
van taboe-onderwerpen plaats kan vinden.35

In de tweede helft van de jaren tachtig werden 
er met de regelmaat van de klok studiedagen en 
conferenties gehouden met als Idemmende 
vraag: 'Waarom zijn Nederlanders racistisch en 
wat kan eraan worden gedaan?’ In deze sfeer van 
wat de publiciste Emma Brunt collectiefflagellan- 
tisme noemde, werden trainingsgroepen georga
niseerd om Nederlanders van goede wil via co- 
counseïling te genezen van het racistische virus. 
Antiracisme- en antifascismecomités schoten als 
paddestoelen uit de grond.3® De Nederlandse 
overheid bleef ook in de jaren negentig de antira
cistische en multiculturele boodschap verkondi
gen, nauwelijks gehinderd door het kritisch ge
luid van publicisten, intellecmelen of parlemen- 
tariërs.37 Mohammed Benzakour noemde het 
van staatswege gepredikte multiculmralisme 
vooralsnog ‘een staccato van holle frasen en 
goede bedoelingen teneinde de gemoederen 
zand in de ogen te strooien en politiek te 
scoren’.3  ̂Overigens legde de overheid ook 
steeds meer nadrak op de noodzaak van een ver
hoogde participatie van etnische minderheden 
op de arbeidsmarkt, waarbij ook van de kant van 
werkgevers een grotere inspanning werd ver
wacht.

Lange tij d was het ook taboe om op door mi
grantenorganisaties georganiseerde avonden 
over de multiculturele samenleving een kriti
sche opmerking te plaatsen over de achterblij
vende integratie en de hoge criminaliteit onder 
Maroklcaanse jongens. In 1988 werd een ‘stad- 
huisnotitie’ over het gewelddadig en professio
nele karakter van Marolckaanse jeugdbenden in

de Amsterdamse binnenstad verboden door de 
toenmalige burgemeester Ed. van Thijn. De be
treffende gemeentelijk onderzoeker. Kees Loef, 
kreeg heel politiek correct Nederland over zich 
heen. Loef kreeg zelfs een spreekverbod opge
legd. Iets dergelijks overkwam ook de universi
taire onderzoeker Niels Uildriks in 19 9 4, toen hij 
in een interview in het Rotterdamse universi
teitsblad Quod Novum opmerkte dat nogal wat 
agenten menen dat de prioriteit voor het oplei
den van allochtonen ten koste zou gaan van de li
chamelijke kracht van de politie. Uildriks werd 
overstelpt met kritiek. In de landelijke pers werd 
de onderzoeker afgeschilderd als een rabiate 
vreemdelingenhater die het 'racisme weten
schappelijk zou legitimeren ’ .39 Ookhij kreeg een 
spreekverbod opgelegd.

Een dergelijke strategie van ‘op de man spelen’ 
en hlaming the messengerlukl niet altijd in het ge
val van meer serieuze onderzoeken en smdies. De 
tactiek die dan uit de kast wordt gehaald is die 
van ‘minimalisering van het probleem’ of het ter 
discussie stellen van de methodologie van het 
onderzoek. Zelf heb ik veel last ondervonden van 
verwijten over stigmatisering en criminalisering 
van een kwetsbare bevolkingsgroep als gevolg 
van mijn longitudinaal onderzoek onder Marok
kaanse randgroepjongeren in Amsterdam.4-° 
Achteraf beschouwd heb ik mij ook niet helemaal 
kunnen onttrelcken aan de norm van politieke 
correctheid en heb ik te weinig oog gehad voor de 
culturele factoren als verklaring voor het afglij
den van Marokkaanse jongeren.4-' In de jaren 
tachtig en begin jaren negentig was het koppelen 
van het fenomeen van criminaliteit aan een etni
sche minderheid sowieso al verdacht.

In 1998 promoveerde de van oorsprong Belgi
sche criminologe Marion van San op een kwali
tatief onderzoek over delinquent gedrag van Cu- 
ragaose jongens in Nederland, waarbij zij ook 
een kritisch licht liet schijnen op de opvoedende 
rol van de moeders. De titel van haar dissertatie. 
Stelen e^Steken, deed in de Antilliaanse gemeen
schap nogal wat stof opwaaien. De resultaten van 
haar onderzoek werden vervolgens onder tafel 
geveegd. Ze werd ook nog telefonisch met de
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dood bedreigd. Haar onderzoek naar crimina
liteit bij etnische minderheden in opdracht van 
het Belgische Ministerie van Justitie, was zelfs 
vóórdat het verscheen aanleiding tot oproepen 
aan de politiek om het onderzoek stil te leggen 
en de verspreiding van een boek onder de veel
zeggende titel Mon délit? Mon origine."^^

Maar er is niet alleen druk vanuit de etnische 
minderheden, onderzoekers hebben ook te ma
ken met het zelfbenoemde gilde van ‘poortwach
ters’ en 'zaakwaarnemers’. Zo werd de Rotter
damse onderzoekster Joanne van der Leun door 
de Leidse ideële welzijnsstichting De fabel van de 
illegaal op een zwarte lijst gezet, omdat zij door 
haar publicaties een minder politiek correct 
beeld zou kunnen weergeven van de illegaal."''^

Steeds was het verwijt van racisme of de be
schuldiging van het verschaffen van legitimiteit 
aan het extreem-rechtse standpunt, het breekij
zer om de mond van de blanke criticus of onder
zoeker te snoeren. Het heeft enige tij d geduurd, 
zo’n vijftien jaar schat ik, dat men ook in het wel
denkend, linkse kamp is gaan inzien dat de 
droom van de multiculmrele samenleving meer
dere gezichten kent.4-+ Lange tijd werden vooral 
oudere, klagende mensen die direct last hadden 
van respectloos en crimineel gedrag van Marok
kaanse en Antilliaanse jongens niet gehoord, 
verzwegen of op de korrel genomen.

D E  I N V L O E D  V A N  I D E O L O G I E

Een andere mogelijke oorzaak van het politiek 
correcte denken is het door elkaar lopen van we
tenschappelijk onderzoek en ideologische stel- 

44 lingnamen. In het algemeen stelt de wetenschap 
zich bloot aan empirische toetsing en onderlinge 
confrontatie, maar bij ideologieën heeft men een 
volstrekt vertrouwen in de geldigheid van ideeën 
en minder oog voor de concrete werkelijkheid.'+5 

Een volledige scheiding tussen partijdigheid en 
wetenschap is evenwel onmogelijk. Alleen al de 
keuze van het onderwerp van smdie zal een niet 
geheel onbevoordeelde, waardevrije keuze zijn. 
Een wetenschapper kan zich ook niet volledig 
vrijwaren van invloeden van buitenaf. Waar het

om gaat, zo stelde de antropoloog A.J.R Kobben 
in zijn essay ‘Partijdigheid en wetenschap' is dat 
onderzoekers een open, eerlijke en sceptische 
houding tonen in hun werk.4-®

In een recensie van enkele publicaties op het 
terrein van etnische minderheden merkte de pu
blicist Paul Scheffer het volgende op; ‘Veel uni
versitair onderzoek richt zich op het beleid, de 
overheden betalen op hun beurt tal van onder
zoeksprojecten. De beleidsvoorstellen en de 
onderzoeksagenda zijn veelal verstrengeld, zodat 
de mogelijkheden tot intellecmele onafhanke
lijkheid worden beperkt.'47  Dit geldt zeker voor 
onderzoekers die verbonden zijn aan universi
taire onderzoeksinstellingen die voor een be
langrijk deel afhankelijk zijn van overheidsop
drachten. De onafhankelijkheid van universi
taire onderzoekers kan wel eens in het gedrang 
komen door een te grote afhankelijkheid van op
drachten van de overheid, meent Scheffer. Dit 
geldt overigens niet alleen voor het minderhe- 
denonderzoek. In de Sociologische Gids stelde de 
socioloog Henk van Goor dat het toegenomen 
belang van contractonderzoek de afhankelijk
heid van universiteiten van opdrachtgevers heeft 
versterkt, terwijl onderzoeksleiders en bestuur
ders gevoelig zijn gemaakt voor niet-weten- 
schappelijke overwegingen en externe druk. 
Vooral het dreigement geen vervolgopdrachten 
te verstrekken zou een sterk wapen zijn in han
den van de opdrachtgevers."!®

De vervlechting en verwevenheid van weten
schap en beleid is echter complexer dan Scheffer 
en Van Goor veronderstellen. Aan het begin van 
de jaren tachtig werd het minderhedenonder- 
zoekvoorGo tot 70% gedomineerd door de Rijks
en lokale overheid. Het aantal onderzoeksprojec
ten nam toe van 69 in 1981 tot 220 projecten in 
december 1985. Uit een tweede inventarisatie 
van lopend onderzoek verricht aan de Neder
landse universiteiten, blijkt dat het aantal projec
ten aan het eind van de jaren tachtig is gestegen 
tot 322. Alleen al tussen 1984 en 1989 zijn niet 
minder dan 1694 wetenschappelijke publicaties 
verschenen. De dominantie van de derde geld
stroom (Rijks en lokale overheid) in de financie-
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ring van het onderzoek is daarna weliswaar afge- 
nomen tot 17%, maar nog altijd invloedrijk. Uit 
een recente door het Ministerie van BZK uitge
voerde inventarisatie van alle in opdracht van 
ministeries verrichte onderzoeksprojecten in 
hetjaar 2002 kom ik op 51 projecten, die voor een 
belangrijk deel (43 %) wordt uitgevoerd door aan 
de universiteit gelieerde onderzoeksinstitu- 
ten.'^3 Wat echter opvalt is de eenzijdigheid van 
het onderzoeksperspectief. In vrijwel al het 
onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de samen
leving en haar instituties tekortschieten in het 
realiseren van een redelijke positie van migran
ten. De nadruk lag vooral op het doorbreken van 
de ‘fictie van tijdelijldieid’ van het verblijf van 
migranten, het tegengaan van discriminatie en 
gelijke behandeling, het opheffen van achter
standen en de maatschappelijke emancipatie van 
de nieuwe immigrantengroepen. Meer dan 
twintig j aar was sprake van doelgroepen en doel
groepenbeleid. Zelden is gekeken naar de wijze 
waarop de verschillende populaties van migran
ten zelf initiatieven hebben ontplooid en zelf
standige pogingen hebben ondernomen om een 
redelijke positie in de Nederlandse samenleving 
te verwerven. Een dergelijke benadering zou ech
ter als niet-politiek-correct kunnen worden ge
zien, aangezien dan de aandacht te zeer zou wor
den gericht op het mogelijke ‘falen’ van de groe- 
pen.50 Immers, nooit mocht de cultuur van de 
onderzochte groep als mogelijke medeveroorza- 
ker worden gezien van de achterstanden.5 ' Deze 
eenzij dige blik van onderzoekers en beleidsamb
tenaren had tegelijkertijd tot gevolg dat posi
tieve bijdragen van migrantengemeenschappen 
aan het oog werden onttroldcen. De onderzoeker 
Flip Lindo heeft op dit fenomeen gewezen in zijn 
publicatie over de Zuideuropese arbeidsmigran
ten en hun min of meer geruisloze incorporatie 
in de Nederlandse samenleving.5  ̂Maar ookhet 
stille succes van de Chinese gemeenschap, voor 
meer dan 70% werkzaam in horecasector en 
restaurantwezen, werd hierdoor aan het zicht 
van het minderhedenbeleid onttrokken.S3 Pas 
recent heeft men oog gekregen voor het proces 
van ‘emancipatie op eigen kracht’ binnen de Gha-

nese gemeenschap waarbij kerken een belang
rijke rol vervullen. De ‘stille migratie’ van Russen 
tot een huidige omvang van 30.000 in totaal lijkt 
daarentegen nauwelijks te worden opgemerkt.54- 
Het is opvallend te constateren dat het aantal 
minderhedenonderzoekers weliswaar fors is toe
genomen, maar dat de pioniers van het minder- 
hedenonderzoek uit het begin van de jaren

Hoewel politieke correctheid 
wellicht een functie had in 
het opwerpen van een dam 
tegen openlijke vormen van 
racisme, heeft het politiek 
correcte denken in Nederland 
ook geleid tot blinde vlekken 
in het veronderstelde 
draagvlak van de 
multiculturele samenleving.

tachtig nog steeds een belangrijk deel van de 
onderzoeksagenda bepalen.

De indruk bestaat bovendien dat we te maken 
hebben met een relatief gesloten circuit, waarbij 
onderzoekers, bewindslieden en beleidsambte
naren min of meer dezelfde doelstellingen for
muleren. Zo gold lange tijd als dominant credo 
op het terrein van etnische minderheden: ‘inte
gratie met behoud van eigen taal en cultuur’. Een 45
dergelijke verstrengeling van onderzoek en be
leid heeft onder meer tot gevolg dat het onder
zoek niet meer automatisch wordt uitgevoerd 
door de beste onderzoekers, dat theoretisch 
onderzoek niet wordt gesubsidieerd en dat an
dersoortig onderzoek niet of moeilijk van de 
grond komt. Onderzoekers die niet-politieke 
correcte issues aan de orde willen stellen, komen 
niet of nauwelijks in aanmerking voor over
heidsopdrachten. ‘Wie betaalt, bepaalt,’ zo luidt
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een ongeschreven beleidsregel. Onderzoek moet 
in de eerste plaats ten dienste staan van reeds ge
formuleerde beleidsdoelstellingen. Is dit niet het 
geval, zo constateren Lucassen en Kobben in hun 
beleidsstudie inzake het debat rond ‘het onder
wijs in de eigen taal en cultuur’, dan wordt geen 
medewerking verleend.55 Een kenmerkend 
voorbeeld van hoezeer onderzoek aan de leiband 
ligt van beleid zijn de pogingen van een collega- 
onderzoeker bij het verkrijgen van een subsidie 
naar de praktische uitvoering van de ‘Wet Sa
men’. Het voorstel strandde bij zowel het Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties als het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. De overheid erkende wel 
de problemen in de uitvoering van deze wet, 
maar had geen behoefte aan onderzoek dat het 
eigen beleid zou kunnen ondergraven. Om het 
onafhankelijke denken te bevorderen bepleit 
Scheffer een ontvlechting van beleid en weten
schap, terwijl Van Goor de principiële openbaar
heid van het wetenschappelijke onderzoek wet
telijk wil laten vastleggen. In voorgaande geval
len gaat het om het tegengaan van ongewenste 
bemoeienis van buitenaf; soms vormen de in
vloeden vanuit het eigen circuit echter een veel 
grotere bedreiging van de wetenschappelijke on
afhankelijkheid.

Een illustratie van de normstellende ‘invloed 
van binnenuit'is de hoog opgelopen controverse 
over de dreiging van een nieuwe immigratiegolf 
vanuit Noord-Afrika, alweer enkele jaren gele
den. In 1990 raakte de hoogleraar H.B. Entzinger 
in opspraak naar aanleiding van de volgende uit
spraak in een kranteninterview: ‘Weldra zal de 

46 Middellandse zee niet breder lijken dan de Rio
Grande, de grensrivier tussen Mexico en de Vere
nigde Staten waarover milj oenen mensen — 
vaak illegaal — noordwaarts zijn getrokken.’ De 
metafoor die het verschijnsel immigratie met de 
dreiging van het water in verband brengt, veelal 
uitgednikt in termen als 'toevloed van migran
ten’, ‘stromen van asielzoekers’ en ‘het indam
men van de asielstroom’, brengt impliciet het 
dreigend beeld met zich mee dat we te maken 
hebben met een onontkoombaar en onbeheers

baar proces.5 ® Zijn collega’s van de Utrechtse 
werkgroep Smdies van de Multi-Etnische 
Samenleving (s m e s ) meenden dat Entzinger 
met zijn uitspraak de belangen van de etnische 
minderheden had geschaad, want justitie zou 
door dergelijke beweringen wel eens veel stren
ger kunnen gaan optreden. Maar het conflict had 
ook een ideologische achtergrond. Entzinger was 
stafmedewerker van de wr r  en als zodanig 
mede-auteur van het al eerder genoemde rapport 
Allochtonenbeleid uit 19 8 9, waarin werd gewaar
schuwd voor de gevolgen van een dreigende 
tweedeling in de samenleving. In het advies aan 
de regering stond het recht op en de plicht tot ar
beid centraal, waarbij werd gepleit voor een slui
tende aanpak van opvang van nieuwkomers in 
combinatie met een basis-educatieplicht. 57 Mi
granten moesten behoorlijk Nederlands leren en 
opleidingen volgen. Was hiermee de wijsheid 
van de straat niet tot beleidsadvies verheven? In 
het WRR-rapport kwam ookhet onderwijs in de 
eigen taal en culmur onder vuur te liggen. Dit al
les ging de leden van de werkgroep s mes  te ver. 
In een brief aan de decaan eisten zij het ontslag 
van hun hoogleraar, waarbij zij beweerden dat 
Entzinger over ‘onvoldoende theoretische ken
nis van het vakgebied zou beschikken’ en behept 
zou zijn met een ‘gebrek aan onderzoeksvaardig- 
heid’.5  ̂Zo ver is het niet gekomen. ‘Terugkij
kend verbaas ik mij erover’, schrijft zijn s m e s - 

collega van toen — F. Bovenkerk, ‘hoeveel wij 
ons gelegen lieten liggen aan het politiek cor
recte standpunt van die tijd’ .59

Wetenschappers hebben ook lange tijd de 
angst gehad om vanwege hun uitspraken veroor
deeld te worden tot het (extreem)rechtse kamp. 
Bovendien zouden ze hun hart niet op de juiste 
plaats hebben. De jurist S.W. Couwenberg heeft 
deze druk in het bijzonder ervaren op grond van 
zijn opvattingen over eigen taal en cultuur aan 
het begin van de jaren negentig. In een redactio
neel commentaar van het tijdschrift CivisMundi 
schreef hij in I993:‘lnnaam van de tolerantie 
werd vaak op heel intolerante wij ze opgetreden 
tegen andersdenkenden. (...) Wie hun vooroorde
len niet beaamde, werd geacht rechts te zijn en

s S C d  i o / i i  I 2 0 0 2



De ‘roots’ van de PvdA Hans Werdmölder Politiek correct denken - Een reconstructie achteraf

dus niet te deugen. De angst voor rechts uitge
maakt te worden weerhield velen ervan te zeg
gen wat men dacht.’® ° Ijkpunt van ‘politiek fat
soen’ was de negatieve en isolerende houding 
ten opzichte van de Centrum Democraten en 
zijn voorzitter Hans Janmaat. De politicoloog 
Meindert Fennema gaf onlangs ronduit toe dat 
ook hij niet geheel ongevoelig was geweest voor 
het virus van de politieke correctheid. In de opi- 
nie-mbriek van de Volkskrantschreef hij: ‘Zo 
groot was de antiracistische consensus dat ikzelf 
niet aandurfde om, daartoe uitgenodigd door de 
advocaat van Janmaat, als getuige-deskundige 
voor de rechtbank in Zwolle te verschijnen. In de 
media zou ik dan zeker als verdediger van het 
‘enge gedachtegoed’ van J anmaat zij n afgeschil
derd en niet als verdediger van de vrijheid van 
meningsuiting.’®̂

R E L I G I E  A L S  M A C H T S F A C T O R

Wetenschappers hebben, tot slot, een blinde vlek 
voor het belang en de betekenis van traditie en 
religie bij urgente maatschappelijke kwesties. 
Intellectuelen zouden het proces van ontkerke
lijking en secularisering zelf pas achter de rug 
hebben, zodat ze bevooroordeeld staan ten op
zichte van de kracht van religie, als bindingsme- 
chanisme maar ook als splijtzwam. In Nederland 
heeft sinds de jaren zestig een proces van secula
risering plaats gevonden, wat heeft geleid tot tal 
van veranderingen binnen het gezin en in de op
vattingen over zeden en moraal. In een op 
middelbare scholen gehanteerd vw o -lesboek 
‘Thema’s Maatschappijleer’ wordt de kerk, de 
moskee of een ander godshuis zelfs niet meer 
apart genoemd als een van de toonaangevende 
socialiserende instimties van de samenleving.®^ 
Niettemin vormt religie nog steeds de belang
rijkste determinant van onze christelijk-joodse 
en humanistische cultuur. Ook al is de kerkgang 
aanzienlijk afgenomen en heeft het instituut 
kerk niet meer die ‘disciplinerende werking’, dan 
wil dit nog niet zeggen dat religie geen invloed 
zou hebben op het dagelijkse handelen van men
sen. Bovendien hebben we te maken met nieuwe

religieuze invloeden als gevolg van de komst van 
migranten. Godsdienst, als hoeder van normen 
en waarden, speelt een niet te onderschatten rol 
bij het integratieproces van etnische groepen in 
de Nederlandse samenleving. Op dit moment 
telt Nederland bijna 450 moskeeën en zijn er 
zo’n 800.000 moslims. Hiermee is de islam de 
tweede godsdienst van Nederland.®^ De onder
schatting van religie als een drijvende kracht 
achter het gedrag van mensen is door de politico
loog Samuel Huntington in zijn zeer bekriti
seerde bestseller The dash ofdvilisanons and the 
remaking ofworld order uitvoerig aan de orde ge
steld. ®T Als gevolg van de onderschatting van de 
potentiële kracht van religie en traditie, hebben 
kosmopolitisch ingestelde intellectuelen het 
herlevend nationalisme in de Kaukasus en de 
burgeroorlog op de Balkan bij voorbeeld niet 
voorzien.®® Opmerkelijk genoeg kreeg het boek 
veel nieuwe respons en een extra realistische di
mensie na de aanslag van ii september 2001. 
Weliswaar heeft Huntington in zijn boek aan
dacht geschonken aan de gevaren van de radicale 
islam en de aantrekkingskracht ervan op grote 
groepen werkloze jongeren in de Arabische 
wereld, hij kon niet bevroeden welk reëel gevaar 
het islamitisch fundamentalisme zou vormen.

In 1992 publiceerden de socioloog W.A.R. 
Shadid en islamoloog P. S. van Koningsveld een 
boek onder de welluidende titel De mythe van het 
islamitischegevaar.^^ In een vlammend betoog 
stellen de auteurs zich teweer tegen het idee dat 
de islam een vijfde colonne zou vormen in de 
westerse samenleving en mogelijk zou leiden tot 
de ondergang van het christendom. Ze wilden 
vooral het maatschappelijk klimaat aan de kaak 
stellen waarin het anti-islamitisch vijandbeeld 
kon gedijen. Dit islamitische gevaar is immers 
een fictie, gebaseerd op stereotype-beelden en 
vooroordelen. Ook bij de in Nederland wonende 
islamieten treedt een proces van modernisering, 
secularisatie en toenemende pluriformiteit op. 
Een radicalisering van de islam in Nederland 
achten de auteurs onwaarschijnlijk. De auteurs 
bekritiseren de nogal generaliserende wijze 
waarop wordt gesproken over de islam, maar zij
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hebben geen oog voor de meer radicale vormen 
van de islam.

Met uitzondering van de Leidse arabist 
J. Brugman en nrc redacteur Michael Stein, die 
herhaaldelijk hebben gewezen op het archaïsche 
karakter van de islam en het gevaar van de poli
tieke islam, hebben Shadid, Van Koningsveld en 
anderen de islam teveel beschouwd als een zui
vere minderhedenaangelegenheid. Men drukte 
zich veelal uit in relativerende termen; ‘islamiti
sche traditionalisten kun je vergelijken met de 
‘zware’ gezindten onder het protestantisme’ 
(Shadid), ‘islamitische fundamentalisten voeren 
in de eerste plaats een legitieme strij d voor soci
ale rechtvaardigheid’ (Van Koningsveld) en ‘is
lam biedt niet meer dan een handreiking’ (Van
Bommel).

Het gaat er mij niet om te beweren dat derge
lijke uitspraken per se onjuist zouden zijn, maar 
men vermeed de meer verontrustende aspecten 
van de islam aan de orde te stellen. Daarmee heb
ben zij zich geschaard in een lange traditie van 
oriëntalisten die de islam door dik en dun heb
ben verdedigd. Is een dergelijke lankmoedige 
houding slechts te verklaren vanuit beroeps
blindheid of zelfbescherming, vroeg in 1992 de 
politicoloog S. Rozemond zich in dit blad af op 
basis van een kritische bespreking van de bijdra
gen aan het islam-debat door toenmalig v v d  -lei
der Bolkestein en de Franse ambtenaar en ex- 
priester J. C. Barreau. Rozemond geeft verschil
lende verklaringen voor het gebrek aan kritische 
aandacht voor de islam door westerse intellectu
elen, maar hij laat niet na te wijzen op wat hij 
ziet als de kern van het probleem: ‘het verstik- 

48 kend archaïsche legalisme’ alsmede ‘het conser
vatisme’ van de traditionele schriftgeleerden 
binnen de islam.® ̂

De islam is de snelst groeiende wereldgods
dienst en de tolerantie voor andersoortige opvat
tingen is in bepaalde door moslims gedomi
neerde landen soms ver te zoeken. Tegelijkertijd 
voelen moslims zich wereldwijd solidair met el
kaar, hetgeen nog eens duidelijk werd naar aan
leiding van de conflicten in het Nabije Oosten. 
Vanuit Marokko en Turkije worden imams

binnen gevlogen met soms minder tolerante 
denkbeelden en het zou naïef zijn te hopen dat 
zij zich zullen ontwikkelen tot verlichte voor
gangers in het gebed. Moslims voelen zich bo
vendien in religieuze zin superieur, terwijl velen 
van hen geobsedeerd zijn geraakt door hun min
derwaardige machtspositie. Natuurlijk is de is
lam ook een warme deken waaronder het be
haaglijk en prettig toeven is, maar dit neemt niet

Intellectuelen hebben een 
nogal hautaine en 
paternalistische houding.
Zij zijn ervan overtuigd het 
beter te weten dan ‘gewone 
mensen’, want die zouden 
over onvoldoende of 
eenzijdige kennis beschikken

weg dat menig Hollandse intellecmeel door de 
geruststellende analyses van Shadid, Van Ko
ningsveld en andere islamkenners in slaap is ge
sust. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is 
het politieke klimaat drastisch veranderd, vele 
kranten en andere media hebben ruim aandacht 
besteed aan de islam. Nieuwsgierigheid en be
hoefte aan kennis mengden zich met haat en 
angst, waardoor de islam bij het gewone publiek 
het imago kreeg van een ‘monster onder het kin
derbed’.

De wortels van het fundamentalisme dienen 
wel degelijk binnen de schoot van de islam te 
worden gezocht. En ook al zou het gaan om een 
kleine groep van fanatici, dan nog kan het effect 
van hun handelingen groot zijn. De jurist Afshin 
Ellian, een uit Iran afkomstige politiek vluchte
ling, meent dat wel degelijk een gevaar schuilt in 
bepaalde vormen van de politieke islam. Maar 
zodra hij zijn verontrusting kenbaar maakte, 
werd hij door het koor van intellectuelen met on
geloof en verbijstering gade geslagen. Ellian: 'Je
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zag ze denken: ach, die man is een getraumati
seerde vluchteling uit Iran. Moslimfundamenta
lisme, dat speelt zich af in het Midden-Oosten, 
daar hebben wij toch niets mee te maken.’® 9 

Vooral de linkse geleerden en journalisten zou
den niet openstaan voor een analyse van de poli
tieke islam. Met deze stellingname kreeg hij de 
schrijver van Marokkaanse aflcomst Hafid Bou- 
azza aan zij n zij de. In de kolommen van n e  c 
Handelsblad schreef Bouazza — zoon van een 
imam — dat het afgelopen moest zijn met de po
litieke correctheid tegenover het moslimextre
misme op islamitische scholen en in moskeeën. 
Hij meende ook nooit het verschil te hebben ge
zien mssen een doorgeslagen imam en een Jan
maat. Deze imam. El Moumni, werd echter door 
de Minister voor Grote Steden- en Integratiebe
leid uitgenodigd voor een persoonlijk onder
houd, terwijl de rechts-extremist Janmaat jaren
lang is gedemoniseerd en geconfronteerd met 
een cordon sanitair. De waarschuwing van Ellian 
voor het dreigend gevaar van de politieke islam 
en het uit de school Idappen van Bouazza leidde 
tot een ‘kritische onderhoudsbeurt’ van de filo
soof Mohammed Benzakour.^°

Tot slot hekelde de Somalische politicologe 
Ayaan Hirsi Ali de multiculmrele lofzang van de 
multiculturalisten. In het ‘Letter Geest’-katern 
van het dagblad Trouw kreeg zij een podium voor 
haar waarschuwing tegen het conservatieve en 
reactionaire karakter van de islam, de kritiekloze 
houding van belangrijke politici op de hate speech 
in de moskee en de gang van zaken in het islami
tisch onderwijs. Ze kreeg nationale bekendheid 
door haar openlijke kritiek op de islam, die zij 
(‘gemeten naar bepaalde criteria’) een achterlijke, 
achtergestelde cultuur noemde. Tegelijkertijd 
wierp zij zich op als de stem van de getekende 
moslimvrouwen in Nederland. Ook zij werd se
rieus met de dood bedreigd.

Ellian, Bouazza en Hirsi Ali gedroegen zich 
niet (meer) als 'exotische huisdieren’, waarmee 
politiek correct georiënteerde intellectuelen 
goede sier konden maken. Het zelf afkomstig 
zijn uit de betreffende cultuur verschaft hen een 
zekere legitimiteit om bepaalde gevoelige

kwesties aan de orde te stellen. Men zou zelfs 
kunnen beweren dat het behoren tot een etni
sche minderheid de criticus aanmerkelijk meer 
speelruimte biedt bij de bestrijding van onaccep
tabele taboes. Tegelijkertijd dient te worden ge
constateerd dat de sociale en conformerende 
druk uit de etnische en religieuze gemeenschap
pen enorm groot kan zijn, hetgeen de speel
ruimte van individuen om met afwijkende 
standpunten in het openbaar te treden aanzien
lijk beperkt.

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

Het debat over de multiculturele samenleving is 
in de afgelopen twintig j aar gedomineerd door 
de ideologie van de politieke correctheid. In
middels is deze ideologie weer op zijn retour, zo 
niet in het defensief, maar zijn beoefenaren heb
ben zich genesteld in gevestigde academische en 
politieke posities. In Nederland heeft de domi
nantie van minderhedendeskundigen, het paro- 
chialisme onder intellectuelen, de nauwe band 
mssen beleid en universitair onderzoek en de 
daarmee gepaard gaande politieke correctheid 
een verlammend effect gehad op de openbare 
discussie over het feit dat de komst van grote 
groepen immigranten naar Nederland de 
samenleving — zeker in de vier grote steden — 
definitief heeft veranderd.

Als gevolg van politieke correctheid en een 
door een kosmopolitische bril gevormde ‘mind- 
set’hebben intellecmelen — en ik sluit mijzelf 
niet uit — niet altijd de juiste vragen durven 
stellen. Een conflictloze multiculmrele samenle
ving is ondenkbaar, merkt Han Entzinger terecht 49 
op in zijn oratie 'Voorbij de multiculturele samen
leving’. ’̂ Toch blijven kosmopolieten het ant
woord schuldig op problemen als Marokkaanse 
zwembadterreur; de hinderlijke criminaliteit 
onder Marolckaanse jongens; culmrele verschil
len als mogelijke verldaring voor werkloosheid; 
de problematiek van illegalen; segregatie op 
scholen; de problemen mssen de gevestigde en 
nieuwe bewoners in de oude wijken en de reacti
onaire, weinig emanciperende krachten binnen
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de islam. Tegelijkertijd heeft men nauwelijks 
oog gehad voor migrantengemeenschappen, zo
als de Indische gemeenschap, de Hongaarse poli
tieke vluchtelingen of recentelijk de Russische 
gemeenschap, die zich min of meer geruisloos 
hebben geïntegreerd in de Nederlandse samen
leving. Kosmopolieten hebben oogkleppen voor, 
waardoor ze wel in de verte kijken, maar zich af
sluiten van de problemen in hun directe omge
ving. Niet iedere migrant of autochtone stadsbe
woner heeft immers de pretentie of de mogelijk
heden een ‘transnationale wereldburger’ te zijn.

Hoe komt het dat de meeste migranten in de 
V S ,  het immigratieland bij uitstek, Amerikaan 
willen worden, terwijl de meeste migranten in 
Nederland — ook al zijn ze genaturaliseerd tot 
Nederlander — Turk of Marokkaan willen blij
ven? Een toenemend aantal hoogopgeleide jonge 
migranten noemt zich bij voorbeeld in de eerste 
plaats moslim, daarna Marokkaan of Turk en in 
de laatste plaats Nederlander. Is een mogelijke 
reden dat zo weinig inter-etnische huwelijken 
van Marokkanen en Turken met autochtone 
Nederlanders worden afgesloten, toch de beste 
garantie voor een succesvolle integratie?

Geen enkele deskundige had tot nu oog voor 
de gevolgen van het feit dat 8o% van de migran
ten uit de Nederlandse Antillen eenoudergezin
nen zijn met een vrouw aan het hoofd, die ken
nelijk onvoldoende in staat is het hoofd te bieden 
aan de opvoedingsproblemen met opgroeiende 
kinderen. Waarom doen Vietnamese bootvluch
telingen het redelijk goed, maar heeft de Neder

landse samenleving problemen bij de opvang 
van Marokkaanse jongemannen en Somalische 
asielzoekers. Worden we over tien jaar gecon
fronteerd met het fenomeen van Somalische 
jeugdbendes?

Tot nu toe heeft geen enkele wetenschapper 
zich gebogen over de vraag hoe de samenleving 
moet reageren op de verwachte komst van 
nieuwe, moeilijk inpasbare immigranten. Leidt 
de voortgaande immigratie van laag of onvol
doende geschoolde (volg)migranten tot een toe
name in woonsegregatie, zwarte scholen, crimi
naliteit en onderwijsachterstanden, zoals het 
meest sombere patroon in scenariostudies voor
spelt? Zal er bijvoorbeeld een nieuwe tweedeling 
in de samenleving komen van oudere autoch
tone en jonge allochtone Nederlanders? Dit zijn 
urgente vragen waarover sociole wetenschap
pers zich zouden moeten buigen. Waar we wer
kelijk behoefte aan hebben zijn onafhankelijk 
denkende intellecmelen die kritische vragen 
durven te stellen en zich voor hun wetenschap
pelijke inzichten laten voeden door gedegen em
pirisch onderzoek.

I. Graag dank ik een groot aantal kritische ‘mee
lezers', in het bijzonder Mart-Jan de jong en 
Margo Trappenburg die mij het duwtje hebben 
gegeven deze bijdrage te publiceren.

Overige noten, zie www.wbs.nl
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De ‘grassroots’ van de PvdA

LAURENS SLOT

De PvdA is ruwweg gehalveerd bij de laatste ver
kiezingen. De partij krijgt daarom een nieuwe 
leider. De vraag is of de partij daarmee ook de 
kiezers terug krijgt, die met de voeten hebben 
gestemd. Het heeft heel lang geduurd eer de 
PvdA zicht begon te krijgen op wat er nu eigen
lijk gebeurd is met dat electoraat sinds de dood 
van Joop den Uyl, toen bouwvakkers nog gewoon 
op de PvdA stemden.

Waar de PvdA nu gepositioneerd is zie je al
leen als je terugkijkt. Er is een andere partij qua 
leden, qua campagnes en vooral qua uitstraling 
van leiders. Maar er is terugblikkend één waar
neming, die alle andere overstijgt. Als de partij 
haar achterban opzoekt dan zijn de zalen leger is 
het publiek anders samengesteld en is vooral de 
communicatie totaal anders. De spreekbeurt met 
vragen na de pauze is vervangen door het inter
view door de bekende journalist; canvassen is 
vervangen door focusgroepen. Kiezers zijn gede
gradeerd tot kijkers en die kijken t v . De partij 
kreeg bijbehorende leiders. Intimi weten dat 
Wim Kok en Ad Melken aardige en vriendelijke 
mensen zijn, maar een gesprek voeren met een 
bouwvakker konden ze niet. Wie nu binnen de 
PvdA iets te berde wil brengen moet de gewoon
tes van het moderne netwerken beheersen of 
een eigen achterbannetje aanvoeren. Maar het 
belangrijkste verschil is dat de open houding van 
het publiek is omgeslagen in een negatieve.

Als je nu als kaderlid tijdens een politieke 
campagne op straat of in de voetbalkantines laat

Over de auteur Laurens Slot is communicatieaduiseur
en oud-woorduoerder van de PvdA Tweede Kamer
fractie (1982-1988).

weten datje bezig bent met stemmen werven 
voor de PvdA, ben je niet langer een middelpunt 
van discussie maar wordt je met meewarige blik
ken aangekeken of openlijk vijandig bejegend. 
Niet door boze boeren of gedupeerde kleine 
ondernemers maar door je eigen achterban van 
weleer: de witte weinig verdienende werkende 
klasse en degenen daaronder die buiten de boot 
gevallen zijn. Zij hebben de partij massaal de mg 
toe gekeerd. Tot op dit moment dient niemand 
zich aan die het in zich heeft deze grassroots van 
de sociaal-democratie aan zich en daarmee weer 
aan de PvdA te binden. Sterker nog: Adri Dui- 
vestein beweert dat er geen werkende klasse 
meer bestaat omdat bouwvakkers tegenwoordig 
ook een eigen woning hebben. Wouter Bos for
muleert de opgave kwantitatief — één miljoen 
kiezers temghalen. Wie dat zijn en hoe dat moet, 
blijft vaag.

Uit de cijfers blijkt dat de laatste bouwvaklcer, 
de laatste buschauffeur, de laatste verpleegster 
en de laatste politieman de PvdA de mg hebben 
toegekeerd. De begrafenis van Pim Fortuyn is 
wel vergeleken met die van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis. Bijna een eeuw later staan de 
loonafhankelijken en niet-werkenden, nu zij aan 
zij met de immer ontevreden kleine onderne
mers en verstokte reactionairen, weer aan het 
graf. Het verschil is: 22 zetels minder voor de 
PvdA en een nieuwe bondgenoot voor rechts op 
het podium. De witte gewone man/vrouw heeft 
een verzwakte belangenbehartiger in het parle
ment in tijden waarin er flinke aanslagen wor
den gedaan op de portemonnee zonder dat de 
lasten eerlijk worden verdeeld.
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W E L K E  P A R T IJ L E I D E R ?  W E L K E  PARTIJ?

De nieuwe leider, die de PvdA kiest, moet de me- 
dia-uitstraling hebben van Wouter Bos, de 
vaardigheid om met mensen om te gaan van Jel- 
tje van Nieuwenhoven, de allure van een staats
man van Klaas de Vries en het activisme van 
Adri Duivesteijn. De beste kandidaat heeft al die 
eigenschappen in voldoende mate, want de 
nieuwe leider moet opnieuw werven onder de 
jeugd en oude banden aanhalen met in de steek 
gelaten kiezersgroepen. We gaan nu kiezen uit 
kandidaten die elk in bepaalde mate drie van de 
vier gewenste eigenschappen missen. Beslissend 
voor de keuze van de leden zou daarom moeten 
zijn het antwoord van de kandidaten op de vraag: 
wat voor partij wil de PvdA zijn?

Welke partij heeft de laatste witte working 
dass kiezer verspeeld? Is dat de partij die de ideo
logische veren kwijt is? Is dat de partij die on
zichtbaar was in de samenwerking met de v v d  o f  

de partij van de puinhopen van paars? Allemaal 
een beetje. Maar het is vooral de partij die geen 
antwoord had op de immigratie en de gebrek
kige integratie van nieuwkomers. Dat weten we 
inmiddels.

O U D K E R K - M A R O K K A N E N

In plaats van antwoorden gaf de partij vooral ver
keerde signalen. Een voorbeeld: Na 6 maart werd 
bekend dat Rob Oudkerk de term Kut-Marolcka- 
nen in de mond had genomen. De PvdA-fractie in 
de Amsterdamse gemeenteraad reageerde niet 
instemmend maar onthutst. De fractievoorzitter 

5 2 verscheen voor de camera van AT5 en zei dat 
Oudkerk excuses moest aanbieden. Dat deed 
deze halfhartig na eerst met zijn portefeuille ge
zwaaid te hebben. De herkenning: in de fractie 
staat een gekwetste zaakwaarnemer op en de rest 
sluit zich aan bij de verontwaardiging, want nie
mand wil voor racist doorgaan. In de Tweede Ka
merfractie ging het jarenlang niet anders, zo 
openbaarde Peter van Heemst recent in Trouw. 
Ayaan Hirsi Ali, een zwarte vrouw van de Wiardi 
Beekman Stichting die taboes doorbreekt, be-

Idaagde zich er voor radio en t v  over dat nie
mand van de volksvertegenwoordigers het debat 
met haar aangaat. Toen de WBS Arie van der 
Zwan vroeg op de conferentie ‘De PvdA binnen
stebuiten’ zijn bekende mening te geven over in
tegratie en migratie Idonk er gesis achter in de 
zaal, maar de sissers zagen tijdens de discussie af 
van het woord.

Deze gang van zaken is typisch voor de PvdA 
die als haar vertegenwoordigers keurige, altm- 
ïstische, hoogopgeleide en welvarende burgers 
kiest. En daarnaast vertegenwoordigers van im- 
migranten-elites die de partij in de loop der jaren 
zelfheeft gekweekt in de eindeloze stroom ge
subsidieerde initiatieven gericht op integratie en 
de vorming van een multiculturele samenleving. 
Die partij is, in de ogen van de witte laagopge
leide achterban van weleer, een partij geworden 
die vooral opkomt voor immigranten. Het grote 
aantal volksvertegenwoordigers uit die kring be
vestigt dat beeld. Berichten over een andere cul- 
mur van ronselpraktijken en bloksgewij ze stem
mingen in kandidaatstellingsvergaderingen voe
gen de sfeer toe van baantjesjagen en 
zakkenvullerij. Het feit dat sommige nieuwe 
PvdA-volksvertegenwoordigers nauwelijks ver
staanbaar Nederlands spreken blijft niet onopge
merkt, maar wel onbesproken. Natuurlijk zien al 
die witte modale en submodale kiezers straks in 
dat hun stem op Pim Fortuyn een grote vergis
sing was. Maar met deze PvdA in beeld is niet- 
stemmen een meer voor de hand liggend alter
natief dan op de PvdA stemmen, want de PvdA zit 
met haar imago van partij van de emancipatie 
van immigranten en minderheden, die de eigen 
kiezer vergeten is.

Er is natuurlijk wel een toekomst voor zo’n 
kleine sociaal-democratische partij. In Amster
dam heeft de PvdA met een sterke kandidaat als 
HannahBelliotop 6 maart 3% winst geboekt in 
Zuidoost. Het beste resultaat in heel Nederland. 
Zij is erin geslaagd de Surinaamse kiezers te mo
biliseren en dwingt inmiddels ook respect af bij 
witte kiezers. Toen Belliot voor de verkiezingen

Foto Marcel Minne'e / fotoarchief Mieke Groen
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De ‘roots’ van de PvdA Laurens Slot De ‘grassroots’ van de PvdA

sprak over een flat voor junks was overigens de 
politiek-correcte wereld te klein. Nu stelt ze voor 
de uitzendingen op Salto, de lokale Amsterdamse 
T V ,  voor Jordanezen te ondertitelen, zodat die 
tenminste kunnen lezen wat Imams zeggen.

Allochtone kandidaten brengen in Amster
dam voor de PvdA inmiddels bijna 20.0 o o stem
men op. Strikt rekenkundig gezien is dat drie 
(bijna vier) van de vijf PvdA-zetels die aan alloch
tone PvdA-ers toevielen (19972 stemmen van de 
25930 stemmen nodig voor vijf zetels). Dat is een 
heel goed resultaat want in alle andere steden 
van Nederland zitten allochtonen in hogere 
mate op zetels van de lijsttrekker. Onder de geko
zenen was Fatima Elatik, die zelf veel stemmen 
ophaalde maar ook een advertentieoproep van 
Theo van Gogh uitlokte om nooit meer op de 
PvdA te stemmen zolang zij daar zit. Tegenover 
de tegenwerping dat er ook allochtone stemmen 
op de lijsttrekker uitgebracht zijn, staat dus 
het eveneens onbekende aantal grachtengordel- 
bewoners dat met Van Gogh verdween. Per saldo 
een levensvatbare partij die het in de toekomst 
zou moeten hebben van het vasthouden van 
haar witte altruïstische intellectuele elite en de 
kiezers die allochtone kandidaten binnenbren
gen. Allochtone kiezers stemmen nu helaas 
nauwelijks maar daar is dus wel een wereld te 
winnen.

Zo’n partij accepteert dat haar traditionele 
witte laagopgeleide kiezers voorgoed aan het le
ger der niet-stemmers worden toegevoegd. In 
dat geval doemen Amerikaanse opkomstcijfers 
op voor de middellange termijn. En zo’n partij 
wordt een partij die los komt te staan van haar 

54 geschiedenis.

T E R U G  N A A R  H E T  K E R N E L E C T O R A A T

Welke PvdA kan de traditionele achterban uit de 
witte werkende en niet-werkende klasse terug
halen en tegelijkertijd de rest binnenboord hou
den? Dat is een grote sociaal-democratische par
tij die een leidende linkse agenda heeft, die de 
taal van de gewone man weer spreekt. Links is 
opkomen voor elke burger die om wat voor re

den dan ook achterblijft. Vroeger ging het om lo
nen, huren en prijzen, tegenwoordig is daar als 
alles overschaduwend belang de veiligheid bijge
komen. Dat is het nieuwe issue waar de PvdA op 
wordt afgerekend door haar electoraat. Wouter 
Bos is daar nog niet aan toe. Hij zegt het bij de 
presentatie van zijn kandidamur in zijn brief aan 
de PvdA zo: 'Wij moeten de moed tonen om er
voor uit te komen dat we voor een humanitair

Uit de cijfers blijkt dat de 
laatste bouwvakker, de 
laatste buschauffeur, de 
laatste verpleegster en de 
laatste politieman de PvdA de 
rug hebben toegekeerd.
De begrafenis van 
Pim Fortuyn is wel vergeleken 
met die van Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis.

asielbeleid zijn en in een veelkleurig Nederland 
geloven. Maar het draagvlak houden we alleen 
maar in stand als juist wij ook de eersten zijn om 
de vinger op de zere plek te leggen als het mis 
gaat.’ Probleem is dat het draagvlak van Bos er he
lemaal niet meer is. Tenzij je 23 zetels genoeg 
vindt. De PvdA moet uitstralen dat opkomen 
voor de gewone man nu vooral het uitbannen 
van wantoestanden en misdaad in de openbare 
ruimte is en het aanpakken en opvoeden van 
mensen die zich buiten de samenleving plaat
sen.

In zijn tien-punten-program zegt Bos eigen
lijk alleen heel duidelijk waar hij voor kiest als 
multiculturalisme en emancipatie met elkaar in 
botsing komen. Als actievorm kiest hij dan voor 
het openlijk stelling nemen voor emancipatie. 
Meer niet.

s S / d  1 0 / 1 1  I 2002
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Wie leider wil zijn van een partij van 40 a 50 
zetels zal de witte kiezers moeten uitleggen hoe 
de PvdA met minderheden, immigratie, verloe
derde wijken, misdaad, volkshuisvesting en ge
lijke rechten voor gelijke burgers omgaat en met 
die verhalen respect afdwingen en nieuw draag
vlak opbouwen. Als de PvdA de migrant uitlegt 
dat hij vooruit kan komen door zich te gedragen 
naar de waarden en de normen van Nederland, 
kan de partij ook de witte voetbal- hooligan en de 
rebellerende taxichauffeur op diezelfde normen 
en waarden aanspreken en hoeft dat niet langer 
aan de politie te worden overgelaten. Het zijn he
lemaal niet alleen allochtonen die dreigend aan
wezig zijn in de openbare ruimte en daar de ‘wie 
maakt me wat’ houding aannemen.

Dat betekent dat de PvdA vertegenwoordigers 
moet rekruteren die de witte kiezers weer laten 
zien dat de partij er ook voor hen is, maar dat er 
tegelijkertijd ook wel wat van ze gevraagd wordt. 
Er zijn zeker allochtone kandidaten te vinden die 
ook respect afdwingen bij witte kiezers en niet
temin hun eigen achterban mobiliseren. Ande
ren moeten maar een eigen partij oprichten of 
zich aansluiten bij de partijen van Rosenmöller 
of Marijnissen, die gedomineerd worden door 
mensen die zich afzetten tegen de traditionele 
sociaal-democratische koers.

Ruud Koole is anderhalf j aar geleden gekozen 
op een agenda die het teruggeven van de partij 
aan de leden centraal stelde. De eerste stap was 
nu de democratische leiderschapsverkiezing. In 
de vervolgstappen zal ook de partij teruggegeven 
moeten worden aan de gewone kiezers. Dat zal

misschien betekenen dat Koole niet altijd ieder
een in het partijbestuur binnenboord zal kun
nen houden, maar dat nemen we voor hef. De 
partij teruggeven aan haar kernelectoraat kan al
leen door politieke mandaten te geven aan men
sen die uit de beklemming treden van de Haagse 
PvdA-consensus, als gevolg waarvan veiligheid 
losgemaakt werd van immigratie en de integra
tiepolitiek overgelaten werd aan de zaakwaarne
mers van de immigranten. En zaakwaarnemers 
die hun PvdA-posities niet gebruiken om hun et
nische achterban op het goede spoor te krijgen, 
maar om de PvdA op hun spoor te krijgen, zijn in 
het immigratie- en integratiedebat de portiers 
die de kiezer naar de uitgang begeleiden. Toch 
zullen er nog wel een paar op staan die 5 0% van 
het voormalige PvdA-electoraat met terugwer
kende kracht tot racist willen verklaren. Het is 
aan de nieuwe PvdA-leider om op dit punt rege
lend op te treden.

Vroeger zetten sociaal-democratische onder
wijzers en vakbondskaders de toon binnen de 
achterban. Bottom-up luisteren en topdown op
voeden. Voor wie niet kon of wilde luisteren was 
er de woonschool. Tegenwoordig kan elke opvoe
der of handhaver een grote bek krijgen van white 
trash én Oudkerk-Marokkanen. We zijn kenne
lijk toe aan een leefschool. Politici die respect af
dwingen in de discussie in plaats van discussie 
uit de weg te gaan, is wat de nieuwe leider van 
de PvdA nodig heeft. Zo’n PvdA-leider kan 
zonder kogelvrij vest naar het voetballen. Net 
als vroeger.

5 5
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De ‘ïoots’ van de PvdA (6)

Pim Fortuyn en de
to e s chouwer s demo cratie

56

C H A R L O T T E  D I J K S T R A

De Fransman Bernard Manin geeft in zijn boek 
The Principles ofRepresentadve Goverment een aan
tal verhelderende inzichten die kunnen worden 
gebruikt om de huidige Nederlandse politieke si
tuatie te duidend Volgens Manin is er sprake van 
een nieuwe fase in de representatieve democra
tie. Na de liberale parlementaire democratie van 
de negentiende eeuw en de ‘partijendemocratie’ 
van de twintigste eeuw staan we aan het begin 
van een nieuwe vorm: ‘the audience democracy’. 
Politiek theoreticus Jos de Beus vertaalde dit op 
zijn Nederlands met ‘toeschouwersdemocratie’. 
Een van de kenmerken van de toeschouwersde
mocratie is dat kiezers zich in toenemende mate 
gedragen als het publiek in het theater^. Zoals 
men na afloop van de voorstelling een oordeel 
over toneelstuk en — spelers geeft, op een zelfde 
wijze geeft het electoraat tegenwoordig zijn oor
deel over prestaties van regeringen, partijen en 
politici. Men geeft een staande ovatie, een be
schaafd applaus of zoals in het geval van de laat
ste verkiezingen een oorverdovend fluitconcert.

Het eerste kenmerk dat Manin toeschrijft aan 
de toeschouwersdemocratie is de personalise- 
ring van de electorale keuze. Voor 1970 konden 
politieke voorkeuren en daarmee ook het stem
gedrag van de bevolking het best verklaard wor
den door de sociale, economische en culturele

Over de auteur Charlotte Dijkstra is zojuist afgestu
deerd in Cultuur- en Wetenschapsstudies, tracé' 
Politieke Cultuur, aan de Uniuersiteit Maastricht. 

Noten Zie onze luebsite www.wbs.nl

achtergrond van de kiezer. Er was een hechte en 
stabiele relatie tussen de kiezers en de politieke 
partijen. Het merendeel van de kiezers identifi
ceerde zich met de grondslagen van één speci
fieke politieke partij en bleef om die reden ook 
loyaal. De identificatie met de grondslagen van 
een politieke partij lijkt voor de huidige kiezer 
veel minder belangrijk. In toenemende mate lij
ken kiezers eerder hun stem te geven aan één 
specifiek persoon die hen aanspreekt dan aan 
een partij. Partijprogramma’s als leidraad voor 
het regeren worden vervangen door persoonlijk 
leiderschap.

Het is niet zo dat partijen geen enkele rol 
meer spelen, maar deze is niet langer program
matisch maar ondersteunend. Partijen voorzien 
in netwerken, financiële middelen en vrijwilli
gers ten behoeve van het electorale succes van de 
leider. Hierdoor zijn de persoonlijke betekenis 
van de politicus en de vertrouwenwekkende er
varingen met deze persoonlijlcheid de factoren 
die het stemgedrag van de meeste kiezers bepa
len. Bij een partijendemocratie bestond er on
middellijke correspondentie mssen de politieke 
voorstelling van verschillen en overeenkomsten 
en de opvatting van het electoraat. Bij een toe
schouwersdemocratie zijn sociale Idassen of le
vensbeschouwelijke overtuigingen niet langer 
een vanzelfsprekende basis voor politieke voor
keuren. Door de ontzuiling, maar ook door de 
toegenomen welvaart, is er een veel grotere vari
ëteit aan keuzemogelijkheden voor de inrichting 
van het persoonlijke en professionele leven van
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de burger. Het heeft de kiezer losgemaakt van 
zijn of haar traditionele verbanden. Afkomst, ge
slacht, inkomen en burgerlijke status zijn niet 
langer bepalend. We willen bijvoorbeeld veilig 
en gezond eten en er zo min mogelijk voor beta
len. We willen meer werken (en dus meer ver
dienen) maar ook meer zorgen. We zoeken meer 
comfort én bestrijding van het broeikaseffect. 
Met als gevolg dat de in veel gevallen de indivi
duele kiezer verdeeld is geraakt over vele, vaak 
moeilijk te verenigen prioriteiten. Niet alleen de 
individuele kiezer maar ook het electoraat als ge
heel is verdeeld geraakt en laat zich niet meer op 
grond van enkele sociale en ideologische para
meters in enkele grote segmenten opdelen.3 

Voorts drukken deze kiezers niet langer een ge
meenschappelijk zelfbeeld uit, maar antwoorden 
ze op wat hen wordt voorgesteld door politici als 
initiatiefnemers. Of in de woorden van Manin: 
‘Voters seem to respond (to particular terms offe- 
red at each election), rather than just express 
(their social of cultural identities)’.'̂  Om het ver
deelde electoraat toch te bereiken en te mobilise
ren proberen de politici van hun kant bepaalde 
scheidslijnen en geschillen op de kiezers uit.5 

Dit zijn vaak geschillen en scheidslijnen waar
van het kiezerspubliek zelf niet wist dat ze be
stonden, maar doordat de desbetreffende politi
cus deze expliciteert wordt een bepaalde groep 
burgers geactiveerd. Kortom, de inzet bij een toe
schouwersdemocratie is de politieke leider als 
vertrouwenspersoon, dat wil zeggen degene die 
naar voor de meerderheid aanvaardbare over
eenkomsten en verschillen zoekt.

P I M  F O R T U Y N  A L S  O M B U D S M A N

De populariteit van Pim Fortuyn lijkt exempla
risch voor de veranderende politieke cultuur die 
Manin schets. Immers, kiezers gaven Fortuyn 
massaal hun vertrouwen, ook na zijn dood, on
danks de afwezigheid van een zichtbare partij 
die achter hem stond. Als geen ander wist hij kie
zers in groten getale te mobiliseren. Eerder 
vroeg Marijke Linthorst zich in Sê D vertwijfeld 
af hoe dat kan. Uiteindelijk komt ze tot de con

clusie dat de aantreldcingskracht van Fortuyn 
vooral gelegen is in het vermogen om te zeggen 
waar het (wat hem betreft) op staat en vervolgens 
niet weg te lopen voor de consequenties.® Het is 
zijn duidelijke taal die blijkbaar appelleert aan de 
kiezer. Dat blijkt uit straatinterviews waarin 
meerdere Rotterdammers hun blijdschap met en 
vertrouwen in ‘Professor Pim’ betuigden. Hij zou 
eindelijk eens wat doen aan de criminaliteit en al 
die migranten.

Met deze analyse doet Linthorst evenwel iets 
te kort aan het succes van Fortuyn en de 'Leef- 
baar’-partijen. Er is een ander aspect. Juist For- 
ruyn en de ‘Leefbare' partijen weten scheidslij
nen en geschillen te duiden waarvan het publiek 
aanvankelijk niet wist dat ze bestonden. Dit de
den de ‘Leefbare’ partijen zo overtuigend dat hoe 
meer zij wonnen, hoe meer de opkomst van de 
kiezers steeg. Pim Fortuyn in Rotterdam was een 
goed voorbeeld. Het heeft er alle schijn van dat 
hij eeuwige thuisblijvers naar de stembus wist te 
trekken.7

De kracht van de ‘Leefbare’ partijen is dat ze 
diverse vormen van onvrede weten te mobilise
ren die uiteindelijk toch een gemeenschappe
lijke noemer hebben, namelijk: verlies van con
trole over de eigen leefomgeving.^ In enkele ge
vallen wordt die onvrede gekanaliseerd in 
veiligheidshysterie en vreemdelingenhaat, maar 
bijna alle Leefbaar-partijen zijn ontstaan uit on
vrede met infrastructuurprojecten die de inwo
ners vervreemdden van hun stad of buurt. Leef- 
baarUtrecht (28,5% van de stemmen) is in 1998 
ontstaan uit afkeer van het megalomane plan om 
Hoog Catharijne te veranderen in een Urban En
tertainment Centje. Leefbaar Hilversum ontstond 
uit onvrede over de lokale verkeerschaos en Leef
baar Schiedam verzet zich tegen de bouw van het 
Centrum voor Moderne Kunst. Een project dat 
de gemeente zevenentwintig miljoen euro moet 
gaan kosten.

Jos de Beus wijst erop dat er veel meer aan
dacht zou moeten komen voor de trieste achter
kant van al die verrassende peilingen, namelijk 
de reusachtige groei van een bonte verzameling 
burgers die zich niet laat opdelen volgens speci-

5 7

S & ’ D 1 0 / 1 1  I 2 0 0 2



De ‘roots’ van de PvdA Charlotte Dijkstra Pim Fortuyn en de toeschouwersdemocratie

fieke politieke of levensbeschouwelijke overtui
gingen, maar zich wel laat verenigen door een 
gevoel van vervreemding van het beleid en het 
bestel in de Nederlandse politiek.5 De opmars 
van de lokale ‘Leefbare’ partijen is het best te ver- 
Idaren doordat zij als een soort ombudsmannen 
thema’s oppaldcen die de gevestigde partijen la
ten liggen.

I M A G O

Het tweede kenmerk van een toeschouwersde
mocratie is de relatieve zelfstandigheid van poli
tici bij het vormen van een imago onder beoogde 
kiezersgroepen. In een partijendemocratie is 
deze ruimte in veel mindere mate aanwezig. De 
gekozen politici vertegenwoordigen in het parle
ment het standpunt van de partij. Binnen de frac
tie heerst een straldce partijdiscipline, waarbij de 
partijleiding strikt waakt over de uniformiteit 
van de uitspraken onder afgevaardigden. Loopt 
de afgevaardigde niet mee in de lijn van de frac
tie, dan kan in extreme gevallen een parlementa
riër verzocht worden onder druk van de partij de 
fractie te verlaten of de eer aan zichzelf te hou
den.'® In een toeschouwersdemocratie zijn poli
tici betreldcelijk vrij om een beeld van zichzelf en 
de eigen partij te verspreiden dat de kiezers aan
spreekt. Deze vrijheid kent echter ook zijn gren
zen. De beperkingen worden niet opgelegd door 
de eigen partij, maar door de beeldvorming van 
de politieke tegenstanders en door de informatie 
van de kiezers over de geloofwaardigheid van het 
verspreide imago. In een toeschouwersdemocra
tie is niet alleen meer aandacht voor het imago 

5 8 van de individuele politicus, maar ook is de
boodschap van de politicus in grote mate gesim
plificeerd. Manin spreekt van ‘schematische re
presentatie’. Hij verldaart deze simplificatie van 
de politieke boodschap als volgt; ‘The impor- 
tance of these schematic representations is, of 
course, due to the fact that large numbers of vo- 
ters are not sufficiently competent to grasp the 
technical details of the proposed measures and 
the reasons that justify them’."

Fortuyn had goed begrepen hoe een ‘vaag’.

maar toch aansprekend imago te vormen onder 
de kiezers. Aanvankelijk begon Formyn zijn lan
delijke politieke carrière als lijsttrekker van Leef
baar Nederland, met als gevolg dat in de peilin
gen het aantal zetels van Leefbaar Nederland ex
plosief toenam. Met het voorstel van Formyn om 
artikel i van de Grondwet af te schaffen, kwam 
het uiteindelijk tot een breuk met Leefbaar 
Nederland. Fortuyn richtte zijn eigen partij op: 
‘Lijst Pim Formyn’. Met de oprichting van zijn ei
gen partij nam het aantal aanhangers van Leef
baar Nederland even explosief weer af als dat was 
toegenom en.D it voorbeeld illustreert het ge
lijk van Manin: personen of imago’s van perso
nen gaan boven partijen en programma’s. Im
mers de kiezersbewegingen achter Formyn aan 
vonden mimschoots plaats voor de verschijning 
van De puinhopen van Paars, waarin hij zijn partij
programma uiteenzette.

Manin wij st er echter op dat de vrijheid voor 
een politicus om ongehinderd een imago in el
kaar te knutselen beperkt kan worden door de 
politieke tegenstanders. Fortuyn leek zich van 
deze politieke valkuil bewust te zijn. Hij scha
kelde zijn politieke tegenstanders uit door zich 
enerzijds te profileren als anti-Paars en ander- 
zij ds juist door de politieke agenda van Paars te 
radicaliseren. Hij wilde politiekorpsen gaan afre
kenen op hun successen bij het bestrijden van 
criminaliteit. Zijn tirades tegen gemeenten die 
uitgeprocedeerde asielzoekers via een achter
deur toch steun verleenden, of tegen sociale 
diensten die te weinig sancties oplegden aan cli
ënten die niet solliciteren, pasten perfect binnen 
de anti-gedogen-stemming. Zijn aflceer van de 
bureaucratische, industriële organisatie van de 
publieke sector en zijn pleidooi van kleinschalig
heid, pasten bij de alom gehoorde roep om maat
werk .*3 Politiek commentator van de Volkskrant, 
Pieter Hilhorst, benadmkt dan ook: ‘De ironie is 
dus dat mensen die op Formyn stemmen uit on
vrede met Paars zo een politieke stroming in het 
zadel helpen die pimpelpaars is’.''l Dit verldaarde 
ook de ongemakkelijke houding van de ge
vestigde politieke partijen. Dat ongemakhad 
niet alleen te maken met Formyns flamboyante
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stijl, maar ook met de inhoudelijke overeenkom
sten. Een keiharde aanval op Fortuyn sloeg in een 
mum van tij d als een boemerang terug op het 
paarse beleid van de afgelopen jaren.

Formyn had een eenvoudige boodschap in 
klare, niet mis te verstane taal, die de mensen bij
bleef: het sluiten van de grenzen voor (islamiti
sche) asielzoekers en het vanwege de ‘koude oor
log tegen de islam’ in de gaten houden van mos
limsorganisaties. Er worden alleen nog maar 
asielzoekers opgenomen uit België, Duitsland en 
Denemarken. En: temgkeer van het kleinschalige 
binnen onderwijs- en zorginstellingen en een in
grijpende reorganisatie van de rijksoverheid.'S

Met deze simplificaties voegt Fortuyn zich 
naar een ander kenmerk van de toeschouwersde
mocratie. Zoals Manin benadrukte is het meren
deel van de huidige kiezers niet in staat om de 
technische details te begrijpen van de voorge
stelde maatregelen, daarom leent een eenvou
dige politieke boodschap zich beter om de kiezer 
te interesseren. Hoewel Manin verder geen 
waardeoordeel verbindt aan deze ontwikkeling, 
juicht politiek filosoof Dick Pels deze ontwiklce- 
ling toe. Hij heeft geen moeite met de verper
soonlijking van de politiek en de opkomst van de 
soundhite ten koste van de lange argumentatieve 
volzin. Pels pleit juist voor het uitlichten van ‘de 
mens achter de politicus’ volgens een mediapre- 
sentatie, die niet alleen overbrengt wat er wordt 
gezegd, maar ook onmiddellijk zichtbaar maakt 
wie het zegt en voelbaar maakt hoe hij of zij dit 
zegt.'® Hij pleit voor een stijlvolle politiek. Poli
tici behoeven dan niet langer samen te vallen 
met hun electoraat, maar verwerven op deze 
wijze een eigen profiel en een grotere armslag 
tegenover degenen die zij vertegenwoordigen; 
zij kunnen een autonome, professionele rol spe
len. Daarnaast hoeft de burger niet langer te wor
den opgevoed ofte worden opgetild naar het ni
veau van ideologische competentie en betrok
kenheid van de politicus. Door de stijl van 
politiek optreden blijft volgens Pels tegelijkertijd 
het politieke oordeelsvermogen van de burger 
behouden. Juist bijkomstigheden en contingente 
details bevatten allerlei herkenningspunten en

criteria die de burger in staat stelt om, los van de 
technisch-specialistische inhoud, te beoordelen 
of een bepaalde persoon, partij, of beleidslijn 
hem wel of niet aanspreekt of bevalt. Volgens 
Pels is politieke stijl het concept waarmee de bur
ger weer greep kan krijgen op een steeds com
plexer wordende politieke realiteit; het is een 
goed instrument om de notie van politieke erva
ring weer een zinvolle plaats te geven in de poli
tieke praktijk.'^

De vraag is in hoeverre de burger daadwerke
lijk gebaat is bij deze nieuwe vorm van politiek 
engagement, die gebaseerd is op een persoon
lijke, subjectieve, emotionele en fantasierijke 
stijl van politieke bedrijven. Als er gekeken 
wordt naar het kiezersprofiel van de Fortuyn- 
stemmer dan zijn daarin twee grote groepen te 
onderscheiden. Ten eerste de groep angryyoung 
uneducated men: de lager opgeleide, maar behoor
lijk verdienende man, de harde werker die zich 
ergert aan degenen die dat, in zijn ogen, niet 
doen.*^ De tweede grote groep bestaat uit stede
lijke zestigplussers die te maken hebben met een 
toenemend aantal ‘nieuwe’ Nederlanders in hun 
buurt. Dat de laatste groep zich aangetrolcken 
voelt tot de oproep van Fortuyn tot een veilige en 
schone leefomgeving, komt niet als een verras
sing. Maar zouden deze mensen ook beseffen dat 
Formyn met zijn plannen voor de gezondheids
zorg regelrecht aansmurde op een tweedeling in 
de zorg? Ten eerste wilde Fortuyn geen cent extra 
uitgeven aan zorg, terwijl deze categorie stem
mers juist door hun leeftijd meer zorg behoeft 
dan gemiddeld. Ten tweede wilde hij meer 
marktwerking introduceren in de zorg, zodat er 
meer mimte ontstaat voor particuliere initiatie- 5 9 
ven, dus meer privé-klinieken waar alleen men
sen terecht kunnen met een wel gevulde beurs. 
Klaarblijkelijk behoort de laatste groep Formyn- 
stemmers niet tot deze categorie welgestelde 
burgers, anders waren ze inmiddels al verhuisd.

D E  M E D I A  E N  A M E R I K A N I S E R I N G

De laatste twee kenmerken van de toeschou
wersdemocratie die Manin aanstipt hebben be-
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trekking op de veranderende rol van de media. 
Eerst gaat het Manin om de ondersteuning van 
de formele meningsvrijheid door de komst van 
een groot en veelvormig aanbod van niet-partij- 
gebonden communicatiekanalen (kranten, tele
visiestations). Hierdoor is de perceptie van open
bare kwesties van de kiezers heterogener gewor
den en minder afhankelijk van partijdige
inzichten. '5

In de periode van voor 19 8 8 had de Neder
landse omroep met haar twee zenders en ver
zuilde omroepen nauwelijks concurrentie. Kij
kers waren niet selectief in hun programma- 
keuze; de televisie was derhalve een uitgelezen 
medium om een zo groot mogelijk publiek te be
reiken. Nu heeft de kijker de keuze uit drie pu
blieke, zes commerciële landelijke zenders en 
een groot aantal lokale, regionale en buiten
landse stations. Een ander aspect van een ver
grote meningsvrijheid is het mogelijke verschil 
tussen de electorale uiting van burgers (hun 
stemgedrag) en de niet-electorale uitingen (hun 
gedrag in enquêtes). De commerciële en sociaal
wetenschappelijke peilingen staan betrekkelijk 
los van de politieke partijen. Ze geven een stem 
aan de apathische burger. Ze bevatten informatie 
over de wensen en steunbetuigingen van het 
brede electorale midden.

Het laatste kenmerk van de toeschouwersde
mocratie is de discussie onder de zwevende kie
zers zelf. De centrale plek van discussie is niet 
langer het parlement of het partij comité maar 
het massamedium, in het bijzonder de televisie. 
In de toeschouwersdemocratie komt een nieuwe 
politieke elite op, bestaande uit mediamieke per- 

6 o soonlijkheden en media-experts. De kloof tussen
politici en burgers is op vele manieren hetzelfde 
gebleven of zelfs groter geworden in de partijen
democratie. De sociaal-culturele verschillen tus
sen de leden van de elite en de leden van de 
massa zijn constant gebleven of zelfs gegroeid. 
De persoonlijkheid van politici is een steeds be- 
langrijker motief geworden voor het maken van 
een politieke keuze, dan de vroegere godsdien
stige of ideologische motivatie.

Vaak wordt deze trend aangeduid als de ‘Ame

rikanisering’ van de politieke culmur. De oorza
ken van deze 'Amerikanisering’ worden als volgt 
aangegeven: de vervaging van traditionele poli
tieke verschillen door het verval van (verzuilde) 
beginselpolitiek, de opkomst van de zwevende 
kiezer, het functieverlies van partijen en partij
programma’s, de trek naar het politieke midden, 
en de mediatisering en commercialisering van 
politieke campagnes en van het politieke bedrijf 
in het algemeen.^® Massamedia hebben de poli
tieke partijen voor een aanzienlijk deel verdron
gen als communicatieschakels tussen beroeps
politici en hun kiezerspubliek. In de wederzijdse 
afhankelijkheidsrelatie mssen politici en media 
verschuift bovendien het gewicht geleidelijk ten 
gunste van het agendabepalende vermogen van 
de media. Bovendien gaat het politieke discours 
steeds meer over de persoonlijke kwaliteiten (of 
het gebrek eraan) van politieke leiders. Dat is 
vooral het geval bij de televisie, die uit de aard 
van het medium sterker gericht is op personen 
en incidenten.

Dat Fortuyn een media-politicus uit de eredi
visie was, blijkt uit het feit dat 42 procent van alle 
berichtgeving over lijsttrelckers in de landelijke 
dagbladen betrelddng had op Pim Fortuyn.^' Dit 
ging uiteraard zwaar ten koste van de paarse lei
ders. Partijleider van de PvdA, Melkert, en v v d - 

leider Dijkstal waren ieder goed voor 11 procent 
van de berichten. Daarnaast heeft de televisie 
ook een belangrijke rol gespeeld bij de onweer
staanbare opmars van Fortuyn, maar minstens 
zo belangrijk is dat de boodschap van Formyn 
snel werd opgepakt door de kiezer. Hij spreekt 
zich uit in Idare niet mis te verstane taal, die veel 
weg heeft van de directheid waarmee Ameri
kaanse politici zich presenteren. Fortuyn scoorde 
meteen hoog in de opiniepeilingen. Politicoloog 
Jan Kleinnijenhuis verklaart de media-aandacht 
voor Fortuyn als volgt: 'Hij [Fortuyn] is in een 
spiraal naar boven gekomen. Succes creëert suc
ces. Omdat Fortuyn zo goed scoorde in de polls, 
werd zijn nieuwswaarde hoger. En omdat hij zo 
vaak op televisie was, ging hij het weer beter 
doen in de peilingen.’̂ ^
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O M W E N T E L I N G  G E M I S T

In het voorafgaande is geprobeerd te achterhalen 
hoe het komt dat de ‘Leefbaar’ partijen en in het 
bijzonder de nieuwe partij Lijst Pim Fortuyn zo’n 
grote populariteit genoten. In de aanloop naar de 
Tweede Kamerverkiezingen werden er sterke 
punten zichtbaar waarmee in het bijzonder de 
partij Lijst Pim Formyn zich onderscheidde van 
de gevestigde politieke partijen. Ten eerste gaf 
Fortuyn een stem aan het gevoel van onvrede dat 
heerste onder een groot deel van de kiezers. Die 
onvrede laat zich het best uitdrukken als een ge
voel van weerzin tegen de gevestigde politiek en 
het verlies van controle over de eigen leefomge
ving.

Het tweede sterke punt van Fortuyn is dat hij 
uitermate goed leek te beseffen dat de kiezer zich 
bij zijn of haar politieke keuze eerder laat leiden 
door aansprekend imago van de individuele poli
ticus dan door een partijprogramma. Daarnaast 
besefte hij dat de kiezer zich eerder interesseert 
voor een politieke boodschap als deze gepresen
teerd is in een palckende one-Iiner dan uitgelegd 
in politiek-technische details. Als laatste sterke 
punt wist hij de massamedia goed te bespelen en 
te gebruiken voor zijn eigen politieke gewin.^3

De sterke punten van Fortuyn komen in grote 
mate overeen met de toeschouwersdemocratie a

la Manin. In de huidige fase van de representa
tieve democratie is het vertrouwen in de persoon 
van de politicus maar zeer beperkt afhankelijk 
van zijn of haar ideologische voorkeuren. Rele
vanter zijn de inschatting van de kwaliteiten en 
competenties van de politicus in kwestie en de 
waardering van zijn of haar politieke stijl.

De opmars van rechtspopulistische partijen 
in Nederland maakt duidelijk dat de verhouding 
mssen de burger en politiek radicaal is veran
dert. De sociaal-democraten hebben deze om
wenteling gemist. Pas als daar rekenschap van 
wordt gegeven kan er een adequaat sociaal-de- 
mocratisch alternatief geboden worden.

* Dit artikel is een ietwat ingekorte versie van een 
prijswinnend essay uiteen door het Internationaal 
Secretariaat van de PvdA uitgeschreven essay-wed- 
strijd. De 'winnaars’ van deze wedstrijd mochten 
deelnemen aan de zevende FES-zomeruniversiteit 
georganiseerd door de fes (de Europese 'federale' 
sociaal-democratischepartij) endeuszp (deHon- 
gaarse sociaal-democratische partij), deze zomer in 
Budapest. Het centrale thema van de zomeruniver- 
siteitwas 'Regenerating the EuropeanLeft in thelight 
of the rise ofright-wing populism and the Convention 
on the Future ofEurope’.

Zie voor de noten: www.wbs.nl
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De PvdA-leiderschapstest
Had u de nieuwe leider kunnen zijn?

LIESBET VAN ZOONEN

De laatste weken stonden in betteken van de verkiezing van de nieuwe 

PvdA-leider. Sommigen van u hebben overwogen zich kandidaat te stellen, 

maar het niet gedaan. Was dat een vergissing? Was u misschien toch de 

juiste persoon op de juiste plaats geweest? En u, die enkeling die zich wel 

kandidaat heeft gesteld, bent u wel de persoon die de PvdA nodig heeft? 

Alle anderen die de leider zo graag kritisch mogen volgen: hoe zou u het in 

zijn of haar schoenen doen? Test u zelf. Beantwoord onderstaande vragen 

en reken uw score uit op pagina 65. Ontdek of u de leider bent of zou zijn 

geweest die de partij uit de crisis gaat halen. U mag per vraag slechts 

één antwoord aankruisen. Is geen enkele antwoordmogelijkheid van 

toepassing op u, kies dan datgene wat het dichtst bij komt ofwat u het 

meest aanspreekt.

1. Wat vond u van Pim Fortuin!
a. zal uiteindelijk de redding van onze partij 

blijken te zijn
62 b een irritante schreeuwer

c. een broodnodige frisse wind door de Haagse 
cultuur

d. interessante persoonlijkheid, maar politiek 
lichtgewicht

Over de auteur Liesbet uan Zoonen is hoogleraar 
Media en Populaire cultuur aan de Uniuersiteit uan 
Amsterdam

2, Wie is uw favoriete Haagse PvdA-politicus van de 
afgelopenjarenJ

a. AdMelkert
b. Ik kan helaas niemand bedenken
c. Jan Pronk
d. Jeltje van Nieuwenhoven

3. Wie is uw favoriete staatsvrouwl
a. Koningin Beatrix
b. MargarethThatcher
c. Golda Meir
d. Elisabeth Tudor I
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4. Wat vindt urm het meest dringende probleem?
a. onzichtbare armoede
b. kwaliteit van de openbare ruimte
c. asielbeleid en multiculturele samenleving
d. emancipatie en gezinsbeleid

5. U heeft een beleidsvoorstel waarvoor u nog geen 
meerderheid heeft. Wat doetu:

a. u maakt een deal met een andere partij: u krijgt 
dit, zij krijgen de volgende keer wat anders

b. u zoekt nog meer materiaal om andere par
tijen te overtuigen

c. u geeft een signaal af bij een bevriende krant
d. u maakt een enorm spektakel van de behande

ling in de Kamer

6. Als u rond 1900 had geleefd, bij welke linksestro- 
ming had u dan gehoord?

a. communisme
b. sociaal-democratie
c. anarchisme
d. u was niet links, maar deed aan charitas

7. Hoe valt uw ouderlijk milieu te typeren?
a. u zat in een weeshuis
b. onderwijzers of ambtenaren
c. midden-en kleinbedrijf
d. u komt uit een oud, eerbiedwaardig rood nest

8. Via welke route bent u in uw huidige politieke posi- 
tieterechtgekomen?

a. gemeentepolitiek, toen regionaal, toen lande
lijk

b. u bent overgestapt van de vakbond of een an
dere progressieve organisatie

c. vanuit de Jonge Socialisten
d. u bent gevraagd

9. Waarom vindt u de media slecht voor de demo
cratie?

a. ze zijn niet in staat de complexiteit van de 
problemen te overzien

a. ze hebben alleen maar oog voor conflict
c. dat vindt u helemaal niet, wat een smrende 

vraag!
d. alles draait om personen en stijl

10. Wat is uw grootste bijdrage aan de politiek van de 
afgelopen jaren?

a. u bent al zo lang bezig, u heeft er vele
b. u speelt een prominente rol in het publieke 

debat
c. dankzij u is een bepaald beleid ingevoerd en 

geslaagd
d. u heeft ervoor gezorgd dat de diversiteit (vrou

wen, minderheden) in de partij vergroot is

Ji, Wat was uw favoriete speelgoed
a. uw tovenaarspak
b. uwBarbie
c. uw poppenhuis
d. uw scheikundedoos

12. Het is maandagavond. U kijkt naar'Spoorloos'van 
de KRO op Nederland i:

a. u pinkt ondanks uzelf een traantje weg
b. u ergert zich omdat dit programma in tij den 

van zenderkleuring op Nederland 2 hoort
c. u kent het programma niet
d. u vindt dat dit programma niet bij de 

publieke omroep thuishoort

13. U verwerft bij toeval vernietigende informatie 
over uw tegenkandidaat. Watdoetu?

a. u deponeert de informatie in de brievenbus 
van ‘de Volkskrant’

b. (nog) niets, in het heetst van de strijd komt 
het misschien nog van pas

c. u belt uw betrouwbaarste partijgenoot voor 
overleg

d. u loopt bij uw tegenkandidaat binnen om te 
vragen hoe het zit

14. Wat vindt u de beste maatregel om de positie van 
vrouwen in de partij te verbeteren?

a. het stellen en vooral handhaven van quota
b. goede vrouwen persoonlijk benaderen
c. werken aan een betere partijcultuur
d. dat is in onze partij niet echt een probleem 

meer
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15. Een televisieprogramma komt met schokkende 
onthullingen over aanhoudende wanprestaties 
bij de Nederlandse Bank. Wat doet u?

a. het is T V ,  beste mensen, dan is 9 9 % sensatie
b. u belt Wellink op zijn privé-adres
c. u geeft commentaar aan de media en stelt de 

volgende dag Kamervragen
d. u haalt voor de zekerheid uw geld van uw 

eigen bank

16. Welke eigenschap is volgens u het belangrijkste 
voor een politiek leider

a. authenticiteit
b. dossierkennis
c. televisie-uitstraling
d. communicatieve vaardigheden

17. Wat is uw slechtste eigenschap in het licht van het 
leiderschap?

a. u bent ongeduldig
b. u vraagt zich teveel af wat anderen van u 

denken
c. u bent eigenlijk heel verlegen
d. u heeft een hekel aan campagnevoeren

18. Een jaar voor de verkiezingen blijktuitdefocus- 
groepen dat uw potentiële kiezers een totaal ander 
issue dan uhet allerbelangrijkste voor de partij 
vinden. En sterker nog:u heeft niets met hetfocus- 
groepenissue. Wat doet u?

a. dat kan niet kloppen: u vraagt de interview- 
transcripts op

b. u legt het naast u neer: u bent ervan overtuigd 
dat u in staat bent uw issue als belangrijkste 
over te dragen op de kiezer

c. u trekt zich terug, er is immers een goede op
volger en nog een jaar te gaan

d. u zet zich met hart en ziel in voor het andere 
issue, het gaat tenslotte om de partij, niet om u

19. U heeft het gehaald tot de volgende verkiezingen 
en bent de lijsttrekker. Waar ligt de nadruk in uw 
campagne?

a. verkiezingen gaan over personen, of je wilt of 
niet. U legt dus de nadmk op uzelf

b. u haalt de inhoudelijk sterke punten van de 
PvdA naar voren

c. u werkt uitgebreid met steunverklaringen 
van klassieke en nieuwe PvdA partners, zowel 
personen als organisaties

d. u laat een team van mensen zien met u als 
‘primus inter pares’

20. Het is een week voor de verkiezingsdatum. Uw 
nummer twee laat zich bij Barend en Van Dorp 
ontvallen dat u een slecht gekapte variant van 
Hillaty/Bill Clinton bent, opportunistisch en 
ambitieus. Watdoetu?

a. er brandt een 'spontane’ verdediging van 
PvdA’ers en buitenstaanders los, uw nummer 
twee voelt zich gedwongen op te stappen

b. u peilt of anderen in de partij ook die mening 
zijn toegedaan en bepaalt uw standpunt

c. u belt tij dens de uitzending op, zet nummer 
twee op zijn nummer en belooft naar de kap
per te gaan

d. ulaat de partijvoorzitter nummer twee op het 
matje roepen die zich vervolgens publiekelijk 
verontschuldigt
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UITSLAG
U kunt bepalen tot welke groep u hoort, door uw 
antwoorden de volgende scores te geven:

De politiek leider vervult in de regel twee rollen: y 5 y s y A 5
hij of zij is lijsttrekker én partijleider. Als lijst
trekker moet hij het maximum aantal mogelijke 1 A

B
D
A

8 A
B

A
B

15 A
B

A
B

stemmen trekken bij de verkiezingen. Daarvoor C
D

C
B

C
D

D
c

C
D

C
D

is een zekere uitstraling een minimum vereiste.
Mensen met een mega-uitstraling (Johan Cruyff, 2 A

B
A
C

9 A
B

D
A

16 A
B

D
A

Lady Di, het echtpaar Clinton) hebben gemeen C
D

D
B

C
D

C
B

C
D

C
B

schappelijk dat ze enerzijds op ons lijken en heel
A D A A A c

gewoon overkomen, en anderzijds veel beter. 3 A
B

D
c

10 A
B

A
c ■*7 A

B B
mooier, slimmer, sterker, kortom veel bijzonder C

D
A
D

C
D

B
D

C
D
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U raadt het al: wanneer u overwegend A gescoord 
hebt, bent u type A, enzovoort.

U bent eigenlijk een verlegen mens maar weet u 
er in uw politieke optreden telkens weer over
heen te zetten. In een menigte valt u niet op. U 
zou de buurvrouw of buurman kunnen zijn, en 
mensen nemen u daarom snel in vertrouwen. 
Uw kiezers en partijgenoten zien u als ‘hun’ ver
tegenwoordiger, maar zouden wel willen dat u 
wat meer van uzelf laat zien en eens flink van u 
afbijt. U weet precies wat er in de partij leeft, wie 
welke rekening te verheffen heeft, welke men
sen en processen een radicale koerswijziging on
mogelijk maken. U bent in staat geweest binnen 
de partij een onomstreden reputatie te bewaren 
en behoort niet tot een of ander kamp. U vindt 
het prima als de partij onderling flink discussi
eert, als de media er maar niet zo bovenop zou
den zitten, die blazen elke woordenwisseling tot 
crisis op.

De partij heeft aan u de beste leider om de 
onderlinge tegenstellingen, verhoudingen en 
sfeer weer op een werkbaar niveau te krijgen. 
Voor uw contacten met de andere progressieve 
partners kunt u misschien een kompaan zoeken 
die u daar afdekt. U moet zich afvragen of u wel 
lijsttrekker wilt worden, tenzij u uw wat grijze 
verlegenheid dusdanig weet uit te buiten dat u 
onweerstaanbaar bijzonder lijkt (al bent u dat 
natuurlijk als u de eenheid in de partij weet te 
herstellen).

Andere A typen: de late Wim Kok, de vroege Ad 
66 Melkert,Jeltje van Nieuwenhoven

U verbaast zich onafgebroken over de cultuur 
van de PvdA. Waar u vandaan komt, spreekt men 
elkaar nog met u aan, en liggen de messen in de 
la. U voelt zich nog steeds niet helemaal thuis en 
weet nooit zeker of men uw grapjes wel 
waardeert. Regelmatig twijfelt u of u de juiste 
keus gemaakt heeft, maar dat bespreekt u alleen

met uw levenspartner. U kunt de omvang en de 
intensiteit van de crisis niet zo goed inschatten. 
U bent wel degene die er als geen ander voor kan 
zorgen dat de PvdA na Paars II zijn geloof
waardigheid bij de vakbonden, in de publieke 
sector en als aanvoerder van de linkse beweging 
weer terugwint. Uw rol als bruggenbouwer ms- 
sen de partij en de rest van links Nederland 
wordt onderschat, omdat in deze mediacultuur 
personen beter scoren dan organisaties. Ooku 
moet goed nadenken of u wel lij sttreklcer wil 
worden, al zult u veel zelfvertrouwen ontlenen 
aan de steun van de andere organisaties. U kunt 
een vertrouweling gebruiken die als uw antenne 
in de partij functioneert. Maar hoe wordt u wat 
minder gewoon? Gezien uw positie als liason en 
uw goede communicatieve vaardigheden, valt 
het te verwachten dat u elke beslissing van uw 
campagneteam om u te verbijzonderen gewe
tensvol en succesvol zult uitvoeren

Andere B typen: Job Cohen, Eveline Herjkens, de 
vroege Wim Kok

TYP E c

U zou bij de vorige verkiezingen een goede kans 
tegen Pim Fortuyn gemaakt hebben. Sterker nog, 
hij is een voorbeeld voor u, al zit uw hart heel wat 
linkser. Als u een man bent, kunt u zich de liefde 
van meisj es voor Barbie goed voorstellen. Wat 
een impact heeft die pop!

U voelt zich helemaal thuis in de heden
daagse emotieculmur en zet de media moeite
loos naar uw hand. U geniet van uw eigen TV-op- 
tredens en bekijkt ze regelmatig opnieuw om de 
volgende keer nog vleklcelozer te opereren. Uw 
probleem is eerder dat u teveel dan te weinig uit
straling heeft en zich buiten de partij meer thuis 
voelt dan daarbinnen. Ze hebben u dan wel ge
vraagd om te komen, dat wil nog niet zeggen dat 
u naar hun pijpen moet dansen. Weet u zeker dat 
u de partij niet als noodzakelijk kwaad be
schouwd? Andersom is dat zeker het geval: men 
vindt u een oncontroleerbare Einzelgdngermet 
onmisbaar charisma. U bent alleen geschikt als 
politiek leider als de partij weer helemaal op orde
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is en zelfvertrouwen genoeg heeft om u uw gang 
te laten gaan. U heeft absoluut een politiek alter 
ego nodig die u voor al te grote excessen behoedt. 
Houd u gereed; mocht er bij de volgende verkie
zingen een nieuwe Formyn'opstaan, dan zou u 
wel eens het geheime wapen van de PvdA kun
nen blijken. U zou een nieuw gezicht kunnen ge
ven aan links populisme (mits u jong genoeg 
bent)

Andere C typen: Marcel van Dam, Jan Schaefer, 
HenkVredeling

TYPE D

U kent de sociaal-democratie van haver tot gort. 
Linkse literatuur en poezië zijn u van huis uit 
meegegeven. Uw ouders gaven u op uw achtste al 
op voor de Jonge Socialisten; op uw twaalfde zat 
u daar in het bestuur. Als u politieke problemen 
heeft, belt u uw grootmoeder die zich nog pre
cies kan herinneren hoe opa dat soort dingen op
loste. U bent niet te beroerd om op i mei met 
rode tulpen naar het Henriette Roland Holsthuis 
af te reizen. Er zijn grotere politieke talenten dan 
u, maar uw afkomst geeft u een onmiskenbaar 
prestige en aantrekkingskracht binnen de partij. 
Tegelijkertijd heeft u een beetje de neiging op 
links neer te kijken; het gewone volk begrijpt u 
ook niet zo goed, al heeft u er wel een oprechte, 
min of meer antropologische interesse voor. 
Daarom vindt u ook dat de partij weer naar de 
straat moet luisteren, niet omdat u er zelf van 
bent. Als lijsttrekker krijgt u het probleem dat u 
zonder meer met het establishment geassocieerd 
zult worden. U moet oppassen dat uw tegenstan
ders niet alleen uw eigen zonden blootleggen, 
maar ook die van uw voorvaders en moeders. U 
maakt als type D eigenlijk alleen een kans als u 
relatief jong bent of vrouw.

Andere D typen: Saskia Noorman-Den Uyl, Felix 
Rottenberg, Ed van Thijn

U PAST NI ET  I N EEN HOKJ E!

Ja, ja, dat zeggen we natuurlijk allemaal, vooral 
als het hokje ons niet bevalt. Maar u past echt al
leen niet in een hokje als u op geen enkele van de 
vier categorieën meer dan 6 keer gescoord heeft. 
Kijk nog eens of u eerlijk antwoord heeft gege
ven, controleer uw uitslagen nog een keer, blijft 
uw gemengde resultaat dan staan: gefeliciteerd! 
U bent de ideale leider voor de PvdA, u bent een 
van ons maar iets maakt u heel bijzonder. U heeft 
zowel binnen de partij als in de linkse beweging 
een grote status. U kunt zich meten met Bill of 
Hillary Clinton, heeft het ego van Napoleon, de 
warme menselijkheid van moeder Teresa, het 
onderhandelingsvermogen van Madeline All- 
bright en het sex-appeal van Katja Schuurman. 
Waarom hebt u zich eigenlijk niet verkiesbaar 
gesteld? U bent geen fractielid? U wacht uw kans 
af? U zit veel te lekker op uw eigen plaats? U 
heeft geen zin in al die poespas? Slappe smoezen, 
dat siert u niet. U heeft zich wél verkiesbaar ge
steld, fantastisch! Nu alleen nog: uw tanden fa- 
cen, uw pukkels weghalen, een kapper een kle- 
dingadviseur zoeken die u bij nacht en ontij 
toonbaar maken, uw kleurenkaart kennen, een 
cursus sociaal-democratische hoogtepunten vol
gen, relevante statistieken uit uw hoofd leren 
en.... uw recente Tv-optredens nog eens kritisch 
doornemen. Dat kan niet meer mis gaan, u gaat 
de partij weer helemaal terugbrengen!

Voorbeelden: u spiegeltzich aan Den Uyl in deja- 
ren zeventig. Recenter kan niemand u inspireren, u 
staat er alleen voor.
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Hoe effectief is activerend 
arbeidsmarktbeleid?

68

M A R L O E S Z I J L & J E S K E V A N  S E T E R S

Sinds het begin van de jaren ’g o van de vorige 
eeuw heeft zich een verandering voltroklcen in 
het Nederlandse arbeidsmarktbeleid. Waren de 
uitgaven voor arbeidsmarktbeleid in 1990 nog 
grotendeels passief — dat wil zeggen: verstrek
kingen van uitkeringen zonder expliciete prik
kel of hulp om weer aan het werk te gaan —, 
tegenwoordig is een groot deel van de uitgaven 
aan arbeidsmarktbeleid (ruim 25 %) gericht op 
het activeren van individuen. Voorbeelden zijn 
scholingsmaatregelen, sancties, gesubsidieerde 
arbeid en reductie van de armoede- en producti- 
viteitsval.

Gezien de omvang van het bedrag dat in
middels omgaat in dit activerend arbeidsmarkt
beleid, rij st de vraag hoe nuttig deze uitgaven nu 
eigenlijk zijn. In dit artikel proberen wij een ant
woord op deze vraag te geven, die mede in het 
licht van de plannen van het demissionaire kabi
net en de discussie over behoud dan wel afschaf
fing van de Melkertbanen nog sterk aan acma- 
liteit heeft gewonnen.

Achter de vraag naar de effectiviteit van ar
beidsmarktbeleid gaat een complexe thematiek 
schuil. Effectiviteit meet de mate waarin doel
stellingen van beleid worden bereikt. Op het vlak 
van activerend arbeidsmarktbeleid gaan we er-

Over de auteurs MarloesZijT &Jeske uan Seterszijn 
werkzaam bij de Stichting uoor Economisch Onderzoek 
uan de Uniuersiteit uan Amsterdam. Dit artikel is 
gebaseerd op hoofdstak 6 uan het SEO-onderzoeks- 
rapport ‘Dutch experiences ivith the European 
Employment Strategg’.

Noten en literatuur Zie pagina 73

van uit dat de doelstelling luidt: zoveel mogelijk 
mensen actief krijgen op de reguliere arbeids
markt (deze doelstelling is overigens bij lang 
niet alle instrumenten expliciet geformuleerd). 
De effectiviteitsvraag die wij dan stellen is: hoe
veel mensen extra hebben een baan vergeleken 
met de situatie waarin geen activerend arbeids
marktbeleid zou zijn gevoerd?

Het startpunt voor het beantwoorden van 
deze vraag ligt bij het kijken naar de succesvolle 
deelname aan de diverse activerende program
ma’s. Dit noemen wij de bruto effectiviteit. Veel 
mensen die deelnemen aan dergelijke program
ma’s zouden wellicht ook op eigen kracht een 
baan hebben gevonden. Bruto effectiviteit over
schat derhalve de bijdrage van een instrument 
aan feitelijke werkgelegenheid. Corrigeren wij 
hiervoor, dan resulteert wat wij de netto effecti
viteit noemen. Deze netto effectiviteit is veel 
moeilijker te meten dan de bruto effectiviteit. En 
zelfs als wij daartoe in staat zijn, hebben wij nog 
geen inzicht rn het totale effect van een beleids
instrument. Het is namelijk mogelijk dat die 
mensen die via een programma aan een baan 
worden geholpen de plaats van anderen inne
men. Dit zogeheten substimtie- of verdringings
effect vormt het verschil tussen de netto effecti
viteit voor de doelgroep en de netto effectiviteit 
voor de samenleving. Deze effectiviteit is nog lasti
ger te meten. Verder zijn daar nog de zogeheten 
indirecte effecten van beleid op de samenleving: 
puur het feit dat beleid gevoerd wordt kan in
vloed hebben op de manier van denken in een 
samenleving. Zo kan bijvoorbeeld het voeren van 
actief arbeidsmarktbeleid bijdragen aan het ont-
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staan van een op werkgelegenheid en onderne
merschap gericht maatschappelijk klimaat.

Het meten van effectiviteit van arbeidsmarkt
beleid heeft in Nederland geen prioriteit geno
ten. Onze zoektocht door de literatuur leverde 
nagenoeg alleen indicaties van bruto effectiviteit 
op. Voor het verschijnen van Aan de slag, het 
baanbrekende verslag van de interdepartemen
tale beleidsgroep (iBo) onder leiding van de se- 
cretaris-generaal van Sociale Zaken en Werkgele
genheid in 2001, was er in ambtelijk Nederland 
Idaarblijkelijk weinig behoefte te onderzoeken 
in hoeverre het geld uitgegeven aan activerend 
arbeidsmarktbeleid nuttig besteed was. Overi
gens is dit geen typisch Nederlands verschijnsel. 
Dit geldt voor de meeste Europese landen. Re
cent zijn landen als Zweden, Noorwegen, Dene
marken, Groot-Brittannië en Duitsland echter 
gestart met serieuze pogingen tot het meten van 
netto effectiviteit.

De Verenigde Staten hebben een geheel an
dere traditie. Daar worden veel nieuwe arbeids- 
marktmaatregelen eerst bij wijze van experi
ment geïntroduceerd en vervolgens geëvalueerd. 
Veel van her geld dat in de vs omgaat in active
rend arbeidsmarktbeleid wordt besteed aan der
gelijke evaluaties. Voor het antwoord op de vraag 
hoe effectief bepaalde beleidsinstrumenten zijn, 
grijpen we daarom veel naar Amerikaans onder
zoek.

VIER C OM P O N E N T E N

Activerend sociaal beleid bestaat grofweg uit vier 
componenten. We onderscheiden i. bemidde
ling bij het zoeken naar een baan; 2. prilckels 
voor reïntegratie; 3. scholing, en 4. loonkosten
subsidies en baancreatie. Gedeeltelijk overkoe
pelend is de zogeheten ‘sluitende aanpak’, die in
houdt dat iedereen die werkloos wordt binnen 
12 maanden (jongerenbinnen 6 maanden) een 
reïntegratieplan krijgt aangeboden. Dit plan kan 
bestaan uit één of meerdere van de bovenstaande 
componenten van activerend arbeidsmarktbe
leid. In het onderstaande zullen wij de vier com
ponenten ieder afzonderlijk de revue laten pas

seren. De sluitende aanpak zullen wij niet afzon
derlijk belichten.'

I. Bemiddeling en monitoring

Bemiddeling is een traditioneel bestanddeel van 
activerend arbeidsmarktbeleid, die reeds enige 
tijd bestaat. Specifieke vormen van bemiddeling 
zijnberoepskeuzetests en sollicitatiecursussen. 
Ter benadering van het bedrag dat aan dit alles 
wordt besteed, noemen wij het budget van Ar
beidsvoorziening. Dat bedroeg in 2001 327 mil
joen Euro.

Het onderzoek dat in Nederland is verricht 
naar de effectiviteit van bemiddeling levert geen 
eenduidige conclusie op. Een experiment gehou
den in 19 9 o toonde aan dat bemiddeling succes
vol was in het vergroten van het aantal sollicita
ties (Gorter en Kalb, 1997). Een meer recent expe
riment toont aan dat bemiddeling en 
monitoring slechts een verschuiving van infor
mele naar formele zoekmethoden teweeg bren
gen (Van den Berg en Van der Klaauw, 2000). Een 
mogelijke verklaring voor het verschil tussen 
beide studies bestaat uit de uiteenlopende ar- 
beidsmarktsituatie in beide perioden. Bemidde
ling en monitoring zouden zinvol zijn in een si
tuatie van hoge werkloosheid en veel minder in 
een krappe arbeidsmarkt, wanneer de mensen 
die gemakkelijkbemiddelbaar zijn toch wel een 
baan vinden.

Internationaal onderzoek vindt een positief 
effect van bemiddeling en monitoring op de uit
stroom uit werkloosheid. Deze instrumenten 
worden in het buitenland voornamelijk ingezet 
voor mensen met een grote afstand tot de ar
beidsmarkt (en derhalve minder toegang tot in
formele zoekkanalen). Ook dit kan het verschil 
met de uitkomsten van het meest recente Neder
landse onderzoek verldaren. Aan te bevelen is 
dan ook een focus juist op deze doelgroep..

Wij concluderen ten aanzien van bemidde
ling en monitoring dat het effect positief is, 
vooral in tij den van hoge werkloosheid en wan
neer ingezet bij mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Als deze activiteiten een po-
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sitieve bijdrage leveren aan de motivatie van 
mensen om een baan te vinden, kunnen wij hier 
bovendien een positief indirect effect verwach
ten. De kosten van dit instrument per werkloze 
zijn vrij laag en kunnen bovendien nog verlaagd 
worden door te focussen op de doelgroepen.

2. Prikkels voor reïntegratie

Prikkels voor reïntegratie worden in Nederland 
ingezet in de vorm van sancties en uitstroompre- 
mies. Sancties worden ingezet bij misbruik van 
uitkeringen, zoals bijvoorbeeld bij onvoldoende 
baanzoekactiviteiten of het achterhouden van 
informatie. Sinds 1987 biedt de WW de moge
lijkheid deze sancties op te leggen. Onderzoek 
naar het effect van dit instrument toont een 
groot positief effect op de uitstroom uit werk
loosheid en/of bijstand aan. De kans om een 
baan te vinden neemt door het opleggen van een 
sanctie met ruim 10 procentpunt toe (Mullen- 
ders, 1996), ofverdubbelt zelfs (Abbring, 1997 en 
Van den Berg et al, 1998). Aangezien de kosten 
verbonden aan het opleggen van sancties gering 
zijn, kan dit instrument zeker kosteneffectief ge
noemd worden.

Het instrument van uitstroompremies is met 
name bedoeld om de zogeheten armoedeval te 
overbruggen. Om te voorkomen dat mensen die 
een baan accepteren er in inkomen op achteruit 
gaan, kunnen gemeenten een eenmalige bonus 
verstrekken. Nederlands onderzoek naar dit in
strument is nog niet verricht, maar Amerikaanse 
evaluaties tonen aan dat de werkloosheidsduur 
significant verkort kan worden door het gebruik 

70 van dit instrument. Hierbij maken wij echter
twee kanttekeningen. Ten eerste kent dit instru
ment een hoge misbruildcans, doordat mensen 
zich als werkloos kunnen voordoen tussen twee 
aansluitende banen in, puur om de bonus op te 
strijken. Ten tweede is het mogelijk dat de 
kosten van het instrument hoger zijn dan de ba
ten. Het bedrag aan verstrekte bonussen kan ho
ger zijn dan de afname van de uitgaven aan uit
keringen. In dat geval is het maatschappelijk ef
fect negatief.

3. Scholing

Scholing wordt in Nederland als een van de be
langrijkste middelen gezien om mensen weer 
aan de slag te helpen. Wanneer er sprake is van 
onvoldoende aansluiting mssen vereiste kwalifi
caties op de arbeidsmarkt en feitelijke opleiding, 
worden mensen omgeschoold. Binnen de slui
tende aanpak worden scholingsroutes bekostigd 
door de overheid; werklozen, arbeidsgehandi
capten en bijstandsgerechtigden volgen scholing 
met behoud van hun uitkering; en de wi w (Wet 
Inschakeling Werkzoekenden) bevat een finan
ciële prilckel om scholing af te ronden. Al met al 
gaat hier een flink bedrag in om. Een van de 
meest schokkende ervaringen tijdens ons onder
zoek betrof het feit dat niemand schijnt te weten 
hoeveel geld in Nederland aan scholing van 
werklozen wordt besteed. Dit maakt het lastig 
een uitspraak te doen over kosteneffectiviteit.

Evaluatiestudies, met name in het buitenland 
uitgevoerd, geven vrijwel alle aan dat het effect 
van scholing gering is. Vooral werldozen met de 
laagste kwalificaties en jongeren die voortijdig 
de school hebben verlaten hebben nauwelijks 
profijt van scholingsmaatregelen. Echter, men
sen met zogenaamde latente kwaliteiten, zoals 
herintredende vrouwen en immigranten die in 
hun land van origine een gedegen opleiding heb
ben genoten, hebben wel degelijk baat bij scho
ling. Scholing kan dus wel effectief zijn, mits zij 
op deze groepen gericht wordt. Een studie (Jans
sen et al, 2001) geeft aan dat vrouwen belemme
ringen ondervinden bij de toegang tot scholings
programma’s. Het wegnemen van dergelijke be
lemmeringen verdient derhalve prioriteit.

4. Loonkostensubsidies en baancreatie

In recente jaren zijn veel instrumenten ontwik
keld die de overheid in staat moeten stellen ba
nen voor probleemgroepen te creëren of baan
creatie voor deze groepen te stimuleren. Gesub
sidieerde arbeid, beschermde arbeid, subsidies 
voor arbeidsgehandicapten en fiscale instru
menten vormen de onderdelen hiervan.

S&D 10/11 I 2002



MarloesZijl Scjeske van Seters Hoe effectief is activerend arbeidsmarktbeleid?

Gesubsidieerde arbeidbestaat sinds 1998 in 
de vorm van wiw-banen en wiw-werkervarings
plaatsen en sinds 20 o o in de vorm van in (in- 
stroom/doorstroom)-banen. De deelname aan 
deze drie vormen van gesubsidieerde arbeid be
treft respectievelijk 34.900, 5.300 en 43.000 per
sonen (n a p  20 o 1). De uitstroom uit deze banen 
naar reguliere arbeid, de zogenaamde bruto ef
fectiviteit, is gering; respectievelijk 19%, 53% en 
6%. Schattingen van de netto effectiviteit zijn 
zelfs nog kleiner, verschillen niet of nauwelijks 
van o en zijn soms zelfs negatief (bijvoorbeeld 
CPB, 2000). Het is dus mogelijk dat werkgevers 
het feit dat iemand een gesubsidieerde baan 
heeft gehad als negatief signaal hanteren. Een 
andere mogelijke verklaring is dat uitstroom 
naar reguliere arbeid te weinig centraal staat in 
de programma’s. De wijze van financiering is il
lustratief in dit opzicht. Een instelling die derge
lijke programma’s uitvoert krijgt een budget af
hankelijk van het aantal mensen in gesubsidi
eerde banen. Dit stimuleert de instelling niet om 
mensen aan een reguliere baan te helpen. Overi
gens geeft ook buitenlands onderzoek aan dat 
gesubsidieerde arbeid weinig effectief is in het 
stimuleren van reguliere werkgelegenheid (Fay, 
1996; Martin en Grubb, 2001). Hierbij moet wel 
de kanttekening gemaakt worden dat een van de 
doelen van iD-banen het verbeteren van de 
dienstverlening van de overheid is. Dit maakt dat 
we deze vorm van gesubsidieerde arbeid niet 
volledig kunnen afrekenen op de uitstroom naar 
regulier werk.

Beschermde arbeid wordt in Nederland sinds 
1998 aangeboden in de vorm van dew sw  (Wet 
Sociale Werkvoorziening), wsw-banen zijn be
doeld voor fysiek of psychisch arbeidsonge
schikte personen. In de nieuwe w sw  kunnen ge
meenten niet alleen werknemers in sociale 
werkplaatsen werkbieden, maar ook extern 
plaatsen bij reguliere werkgevers. De wsw heeft 
in principe geen uitstroomdoelstelling en kan 
daar derhalve ook niet op worden afgerekend. 
Maar de nieuwe mogelijkheden om personen ex
tern te plaatsen zijn geïntroduceerd met het doel 
de mogelijkheid van overgang naar een reguliere

baan te vergroten. In de praktijk maakt 0.75% 
van de w sw ’ers een dergelijke overstap. Illustra
tief is het feit dat het doel van 1250 externe plaat
sen in 1999 bij lange na niet gehaald werd: in
1999 waren slechts 200 van dergelijke plaatsen 
gecreëerd. Ookbij dewsw is de financiering een 
mogelijk struikelblok voor uitstroom. Zowel 
werkgevers als werknemers ontberen prikkels 
voor overgang naar een reguliere baan (Dijkstra 
et al., 2001).

Subsidies voor arbeidsgehandicapten worden 
sinds 1998 verstrekt via de re a (Reïntegratie Ar
beidsgehandicapten). Deze wet heeft tot doel 
werkgevers te stimuleren om arbeidsgehandi
capten in dienst te houden of te nemen, door 
middel van subsidies voor werkplaatsaanpassin
gen en loonkostensubsidies. Heyma en De Vries 
(2002) tonen aan dat de netto effectiviteit van 
verschillende REA-instrumenten positief is. Zij 
geven echter ook aan dat het macro-effect gerin
ger zal zijn, daar verdringing verwacht mag wor
den.

Fiscale instrumenten die worden ingezet bij 
de creatie van arbeidsplaatsen dateren van 1996, 
toen de w v a  (Wet Vermindering afdracht loon
belasting en premie voor volksverzekering) 
werd geïntroduceerd. Twee belangrijke instru
menten maken hiervan deel uit. Ten eerste de 
S P A R  (Specifieke Afdrachtskorting), die werkge
vers een reductie van de loonbelasting voor alle 
werknemers met een loon onder 115 % van het 
wettelijk minimum loon garandeert. In het jaar
2000 ontvingen werkgevers s p a k  voor ongeveer 
1 miljoen werknemers. De kosten hiervan be
droegen 930 miljoen Euro.

Ten tweede is er de v l w  (afdrachtsVerminde- 
ring Langdurig Werklozen) die vier jaar subsidie 
geeft aan werkgevers die een langdurig werkloze 
in dienst nemen. In tegenstelling tot de s p a k  

geldt de v l w  dus alleen voor nieuw in dienst ge
nomen personen en niet voor het gehele perso
neelsbestand. Als gevolg daarvan zijn de kosten 
ook veel lager; 176 miljoen Euro in 2001.

De geschatte netto effectiviteit van s p a k  

schommelt rond de 5-9 % (Van Polanen Petel et 
al-, 1999), waarbij substimtie-effecten zijnmee-
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genomen. Dit betekent dat s-g % van de werkne
mers voor wie een s PAK korting wordt verstrekt 
geen baan zou hebben als de sp ak niet bestond. 
In 1998 is de spak  korting verhoogd van 500 
Euro naar 1817 Euro, wat het effect ten opzichte 
van de schatting van Van Polanen Petel et al. ver
groot kan hebben. Bovendien was niet alleen het 
doel nieuwe banen te creëren, maar ook be
staande laag betaalde banen te behouden. Dit ef
fect is buiten beschouwing gelaten, wat betekent 
dat de netto effectiviteit wellicht hoger is dan de 
geschatte 5-9%. Bovendien lijkt de spak vooral 
effectief voor etnische minderheden, een van de 
doelgroepen van het activerend arbeidsmarktbe
leid (SER, 2002). Echter de spa k  heeft mogelijk 
ook een negatieve invloed op lonen van werkne
mers (Muhlau en Salverda, 2000). Wanneer het 
loon stijgt tot boven 115% vanhet minimumloon 
vervalt de spak  korting, wat werkgevers niet sti
muleert het loon van werknemers tot boven deze 
drempel te verhogen.

Over de v l w  zijn de evaluatiesmdies positie
ver dan over de s p a k . De netto effectiviteit wordt 
geschat op 13-43 % en voor de doelgroep op 33- 
67% (Hoffius et al., 1999). Van de werknemers 
voor wie een v l w  korting wordt betaald aan de 
werkgever zou dus 13-43% zonder de v l w  geen 
baan hebben. Echter, tweederde van de v l w  gaat 
naar gesubsidieerd banen. Dit verschijnsel mee
nemend, is de netto effectiviteit slechts 3-11% 
(Van Polanen Petel et al., 1999), in dezelfde orde 
van grootte als de s p a k . Doordat de v l w  tijdelijk 
is, is zij echter goedkoper dan de s p a k . Het rap
port Aan de slag concludeert dat het macro-effect 
van de v l w  groter is dan dat van de s p a k , van- 

72 wege het feit dat de v l w  focust op de doelgroep 
(langdurig werklozen), terwijl de s p a k  dat niet 
doet. Het huidige ‘demissionaire’ regeerakkoord 
omvat het direct afschaffen van de v l w  en het af
schaffen van de SPAK in vier stappen.

C ON C L U S I E S

Nederland geeft veel geld uit aan activerend ar
beidsmarktbeleid. Weinig is echter bekend over 
de effectiviteit van deze uitgaven in het creëren

van nieuwe banen voor de doelgroep. Wij zijn 
verheugd over het feit dat het meten van deze ef
fectiviteit momenteel hoog op de agenda van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid staat. Op basis van eerder onderzoek in zo
wel binnen- als buitenland formuleren wij voor
zichtig enkele uitspraken over de effectiviteit 
van de verschillende instrumenten. Bepaalde 
vormen van actief arbeidsmarktbeleid genereren 
een hogere kosteneffectiviteit dan andere. Be
middeling bij het zoeken naar een baan brengt 
relatief weinig kosten met zich mee en is vooral 
voor mensen met een grote afstand tot de ar
beidsmarkt effectief. Het opleggen van sancties 
stimuleert mensen tot het leveren van vol
doende inspanningen bij het zoeken naar een 
baan en kan derhalve effectief als actief arbeids- 
marktinstrument ingezet worden. Ook dit in
strument kost relatief weinig. Scholing is daar
entegen veel duurder en blijkt een geringer ef
fect te sorteren. Dit instrument blijkt alleen 
effectief te zijn voor mensen met zogenaamde la
tente kwaliteiten: huisvrouwen en immigranten 
(goed opgeleid in het land van herkomst) hebben 
profijt van om- en bijscholing. Wegnemen van 
belemmeringen voor deze groepen in toegang 
tot scholing verdient derhalve prioriteit. Gesub
sidieerde arbeid was tot op heden weinig succes
vol waar het ging om doorstroom naar reguliere 
banen. De wijze van financiering speelt hierin 
een rol, omdat deze uitvoerende instanties niet 
stimuleert personen aan een reguliere baan te 
helpen. Fiscale instrumenten voor het stimule
ren van laag betaalde arbeidsplaatsen hebben ef
fect, maar tegen hoge kosten. De (kosten)effecti- 
viteit lijkt hoger wanneer zij focust op de doel
groep en tijdelijk is. Een kanttekening die wij 
aanvoeren is dat indirecte effecten van beleid zel
den gemeten worden. Het feit dat het voeren van 
actief arbeidsmarktbeleid kan bijdragen aan het 
ontstaan van een op werkgelegenheid en onder
nemerschap gericht maatschappelijk klimaat 
blijft daardoor onbelicht in bovengenoemde ver
handeling over de effectiviteit. Aannemelijk is 
wel dat indirecte effecten het grootste zijn bij be
leid dat aantoonbaar positieve directe effecten
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sorteert. Een verschuiving van reïntegratiebeleid 
in de richting van beleid dat meetbaar effectief 
is, is daarom aan te bevelen. Daarbij loont het om 
het Nederlandse arbeidsmarktbeleid in de toe
komst beter te evalueren dan tot nog toe. Veel 
maatregelen zijn zo geïmplementeerd dat se
rieuze evaluatie nauwelijks mogelijk is. Meer

ruimte voor goed opgezette experimenten zou 
helpen. Schrappen in uitgaven aan actief arbeids
marktbeleid, zoals het nieuwe kabinet van plan 
was, zou dan op basis van goed gefundeerde ar
gumenten kunnen gebeuren.
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Noten

Het feit dat tot voor kort een 
sluitende aanpak wel voor jon
geren en niet voor ouderen be
stond, biedt een uitstekend aan
knopingspunt voor een evalua
tie van de netto effectiviteit van 
het fenomeen sluitende aanpak. 
Helaas is een dergelijk onder
zoek nog niet uitgevoerd.

73

S & D  1 0 / 1 1  I 2 0 0 2



B O E K E N

Ï = : 'W
ÊÊÊÊÊÊ P a s  o p  v o o r  

i n t e l l e c t u e l e n !

Public intellectuals. A study o f decline
Richard A. Posner, Harvard University Press, 2002, Boston.

7 4

H A N S  W A N S I N l<

Zodra de professor zijn toga in de kast heeft han
gen, en zijn mening over publieke zaken in de 
microfoon of in de krant gaat spuien, is het op
passen geblazen. De academicus laat plots al zijn 
goede gewoonten, reserves en wetenschappe
lijke ethos varen. Hij doet de gekste uitspraken 
en voorspellingen, en komt daar gemakkelijk 
mee weg. Want de gewone krantenlezer kan 
niet controleren of de beweringen van, noem ze 
maar op: Noam Chomsky, Stephen Jay Gould, 
Lester Thurow, Allan Bloom, Robert Bork, Inving 
Kristol, Richard Rorty, Martha Nussbaum, Paul 
Kmgman, Ronald Dworkin, of Gertrude Him- 
melfarb, achteraf op waarheid blijken te be
rusten.

De academicus, schrijft Richard A. Posner, is 
als het ware op vakantie wanneer hij een bij
drage levert aan The New York Times, The New York 
Review ofBooks, Commentaiy of The Wall Street 
Journal. Hij gebruikt zijn autoriteit die gebaseerd 
is op zijn academische specialisme, om over van 
alles en nog wat een mening te debiteren. Hij 
voert actie, zoals Richard Dworkin tegen de dag
vaarding van Clinton door het Amerikaanse con
gres, zonder te weten hoe zo’n procedure werkt. 
Zij treedt op als getuige-deskundige in rechtsza-

Over de auteur Hans Wansink is redacteur uan
De Volkskrant

ken, zoals Martha Nussbaum, een vriendin van 
Posner, zonder zich al te zeer te bekommeren 
om de afgelegde eed (‘ik zweer dat ik de waar
heid, de hele waarheid en niets dan de waarheid 
zal vertellen’).

Richard Posner weet waarover hij praat, want 
hij is zelf een publieke intellecmeel. In het dage
lijks leven is hij rechter aanhetU.S. CourtofAp- 
peals in Chicago. Hij was bemiddelaar tussen de 
Amerikaanse regering en Microsoft in het con
flict over de monopoliepositie van de software
gigant. Hij is niet alleen een rechtsgeleerde, 
maar ook een econoom. Hij ontwikkelde, gehol
pen door bevriende economen van de beroemde 
Chicago School, een geheel nieuwe tak van we
tenschap; de economische benadering van het 
recht. Hij schrijft een onderhoudende column in 
The Atlantic Momhfy, één van de beste tijdschrif
ten ter wereld.

Nobelprijswinnaar Economie Milton Freed- 
man over Posner: ‘Hij is een zeer briljante kerel 
en hij heeft over alles onder Gods groene zon ge
schreven. Wat wil je nog meer?’ Posner over Pos
ner: ‘Ik heb precies dezelfde persoonlijkheid als 
mijn kat Dinah. Ikben koud, steels, ongevoelig, 
snobistisch, zelfzuchtig, en speels — met een 
wreedaardig trekj e’.

Posner toonde zich verbaasd over ‘het verras
send lage niveau’ van de commentaren rond de
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affaire-Clinton, geleverd door historici, filosofen 
én juristen. Het was voor hem de reden het feno
meen publieke intellectueel aan een multidisci
plinair onderzoek te onderwerpen.

In de eerste helft van zijn boek ontwerpt Pos- 
ner een theorie omtrent de markt van publieke 
intellecmelen, compleet met vraag, aanbod, de 
feilen van die markt, statistieken en oplossingen.

In de tweede helft van zijnboekbehandelt 
Posner een aantal specifieke genres van de pu
blieke intellectueel: de literaire criticus, de sati
ricus (hier voert Posner zijn grote held George 
Orwell ten tonele: de onafhankelijke intellectu
eel die zijn kostje maar bij elkaar moest scharre
len zonder de aangename zekerheid van de aca
demische betrekking), de onheilsprofeten (een 
schitterende afrekening met de doemscenario’s 
van cultuurpessimisten als de historica Ger- 
trude Himmelfarb, de journalist Robert Kaplan 
en de politicoloog Robert Putnam), de publieke 
filosoof (de filosofen Rorty en Nussbaum geme
ten naar de maat van favoriet John Stuart Mill — 
en te licht bevonden), de activist (Posners pole
miek met de rechtsfilosoof Ronald Dworkin 
over Clinton, waaraan hij zelfs een heel boek 
heeft gewij d: An ajfair of state: The investigation, 
impeachment and trial of president Clinton).

Posner concentreert zijn onderzoek op de 
Verenigde Staten. Daar hebben de publieke 
intellecmelen veel minder invloed dan de 
‘maitres-penseurs’ in Europa, die vaak onder
deel uitmaken van een kleine elite van grachten- 
gordelkennissen. Maar toch: zijn lijst van 
546 (later op zijn website aangevuld tot 607) pu
blieke intellectuelen domineert de Amerikaanse 
publieke opinie. Wie staan er op (en wie niet)? 
(http://home.uchicago.edu/-rposner/pubUdntellect)

Posner verstaat onder een publieke intellec
tueel iemand die algemene denkbeelden toepast 
op concrete dagelijkse vraagsmkken, schrijft 
voor een niet-gespecialiseerd publiek, vaak van
uit een politiek of ideologisch perspectief. Het 
kunnen politici-in-iuste zijn (Henry Kissinger is 
de meest succesvolle publieke intellectueel met 
12,570 vermeldingen in de Posner-top-ioo). Of 
journalisten en columnisten (zoals George Will

en William Safire, bekend uit de Herald Tribune), 
schrijvers als George Orwell (1984), Aldous 
Huxley (Brave New World — die overigens nooit 
geldproblemen heeft gekend, zoals blijkt uit zijn 
biografie door Nicholas Murray), Salman Rush- 
die, Tom Wolfe, Saul Bellow of Philip Roth.

Maar de typische publieke intellecmeel van 
vandaag is een gevestigde professor, een specia
list die volgens Posner van nature niet de rol kan 
spelen die van een intellecmeel wordt verwacht: 
het leveren van kritisch commentaar voor een 
algemeen publiek.

Want, schrijft Posner, ‘intelligentie en scru
pules zijn verschillende zaken. Academische in
telligentie is niets meer dan het vermogen ge
specialiseerde intellecmele operaties uit te voe
ren. Intelligentie is evenmin het synoniem voor 
goede smaak of karakter. Talent voor wiskunde 
betekent nog niet een talent voor politiek of be
stuur. Briljante defensiespecialisten als Robert 
McNamara hebben niet per definitie een beter 
oordeel over Vietnam dan journalisten als David 
Halberstam.’

I N TE L L E CT UEE L  ‘ S T A R D O M ’

Posner baseert zijn typering op een statistisch 
onderzoek. Hij onderzocht 546 publicisten voor 
de periode 1995-2000 op drie criteria: het aantal 
hits op internet (via Google), het aantal vermel
dingen in Amerikaanse kwaliteitskranten en al
gemene tijdschriften (via Lexis/Nexis) én het 
aantal wetenschappelijke vermeldingen in de 
academische vakpers. Met dit bestand kon hij 
een top-honderd maken volgens alle drie crite
ria. 75

Het aantal referenties in de media correspon
deerde niet met de wetenschappelijke citaten.
Wie hoog scoort op de laatste, de échte weten
schappers, (waarop verrassenderwijs heel veel 
Europese import in de top-io: Foucault, Bour- 
dieu, Habermas, Derrida, Weber, Giddens; na de 
taalkundige Noam Chomsky op 5 komt de eco
noom Gary Becker als tweede Amerikaan op 7,
Gould op 9, Posner zelf staat op 10), scoort niet 
automatisch hoog op de eerste, de publieke in-
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76

tellectuelen (Kissinger, Moynihan, Will, Sum- 
mers, Bennen, Reich, Blumenthal, Miller, Rush- 
die, Safire, Orwell; Posner komt hier zelf op 70, 
m en 592 vermeldingen in de algemene media). 
Er is, kortom, een negatieve correlatie mssen pu
blieke bekendheid en academische staat van 
dienst.

Op zichzelf zegt dit nog niks. Opvallender is 
het totaalbeeld: het oprukken van de academici 
ten koste van de onafhankelijken: de schrijvers 
die niet kunnen terugvallen op een prettige 
baan aan de academie. De onafhankelijke intel
lectuelen, tegenwoordig noemen we ze free
lancers, moesten vechten om in leven te blijven, 
de hoogleraren hebben het een smk rustiger. 
Posner vertelt hoe de salarissen zijn opgetrok
ken, de studielasten gedaald. Wat is er dan leu
ker, zeker aan het eind van je  carrière, om nog 
beroemd te wordenbuiten je vakgebied? De uni- 
versiteit zelf is je dankbaar, want sterren trek
ken studenten, of het nu talking heads op t v  zijn 
ofbasketballers.

Blijven we nog even aan de aanbodkant van 
de markt van intellecmelen. De autoriteit moet 
namurlijk wel kunnen schrijven (hetgeen niet 
vanzelf spreekt). Hij moet bovendien snel kun
nen reageren op de acmaliteit van de dag. Maar 
voor de rest is hij van harte welkom op de opi
niepagina’s of in highbrow- weekbladen als de 
New York Review ofBooks, The New Repuhlic, of bij 
publieksuitgeverijen. Zo kreeg de politicoloog 
Robert Putnam een voorschot van ‘enkele hon
derdduizenden dollars’ voor zijn boek Bowling 
Alone; afgekraakt in de vakpers, maar niettemin 
een bestseller. Hier geen 'peer review’ van lastige 
vakgenoten, zoals bij wetenschappelijke tijd
schriften of UniversityPresses. Het enige datje 
riskeert, is datjejezelfbelachelijkmaaktbij de 
collega’s.

Richard Rorty bleek bijvoorbeeld geen groot 
voorspeller. In 1987 voorspelde deze goeroe dat 
‘de tijd in het voordeel van de Sovjets werkt’ . In 
19 8 8: ‘als er enige hoop is, ligt die in de Derde 
Wereld’. In 1992: ‘Amerika kan op elk moment 
afglijden naar fascisme’. In 1995: ‘Amerika lijkt 
nu een zenuwinzinking te hebben: het land is

uitgeput, gedesillusioneerd, verlamd door angst, 
besluiteloos, en volstrekt niet in staat een bij
drage te leveren aan de oplossing van internatio
nale vraagstukken.’

Het liep anders. Maar Rorty’s reputatie is er 
niet in het minst door geschaad. Hetzelfde geldt 
voor de econoom Paul Krugman, columnist van 
The New York Times. Die maakt in zijn boek 
Peddling Prosperity melding van talloze zaken die 
niets te maken hebben met zijn specialisme: 
internationale handel. Zo heeft hij het over de 
superioriteit van de Britse Spitfire. Die zou, na 
de oorlog, het prototype kunnen zijn van een 
passagiersvliegtuig. Dit slaat helemaal nergens 
op, zoals iedereen die vliegtuigplaatjes van de 
Spitfire, de Messerschmitt of Amerikaanse B-29 
weleens heeft gezien, kan weten. Maar Krugman 
komt ermee weg.

HET PALE N VAN DE I N T E L L E C T U E L E N M A R K T

En daar gaat het Posner om. Er is sprake van 
‘marktfalen’. Het werk van een publieke intellec- 
meel is een ‘vertrouwensgoed’. Dat wil zeggen 
dat de consument niet snel kan controleren of 
het product deugdelijk is. Dat moeten anderen 
doen, als de beroepsgroep het niet zelf doet.

In de journalistiek bijvoorbeeld, schrijft Pos
ner, kom je minder gemalckelijk weg. Er zijn rec
tificaties, er zijn ombudmannen, je  kunt als be
nadeelde procederen, er zijn beroepscodes, inge
zonden brieven van benadeelde lezers. Velen 
(waaronder ikzelf) vinden dit nog lang niet ge
noeg (getuige bijvoorbeeld de discussies over de 
berichtgeving over Formyn in sommige media). 
Maar er is tenminste wel een begin van bewust
wording dat ook journalisten zich niet kunnen 
onttrekken aan de plicht zich te verantwoorden.

Posner heeft aan het slot van zijn boek oplos
singen voor het probleem van gebrek aan ver
antwoordelijkheid van publieke intellectuelen. 
Maatlaten we eerst eens kijken naar de vraag
kant. Publieke intellectuelen voorzien in een 
grote behoefte aan ‘duiding’, amusement, zinge
ving, opinie, commentaar of popularisering van 
specialistische opvattingen. Posner wij st erop
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dat de universiteit zelf geen generalisten meer 
aflevert. Met andere woorden: er is geen ge
meenschappelijke canon van universele kennis 
meer. Met nog andere woorden: de lezer overziet 
nog maar een beperkt terrein op basis van eigen 
kennis en waarneming. Daarom heeft hij be
hoefte aan ‘autoriteiten’, op wie hij kan bouwen, 
of zijn opvattingen kan scherpen.

Er is een behoefte aan retoriek, aan polemiek, 
aan identificatie, aan mensen die niet vertellen 
dat alles héél ingewikkeld ligt, maar juist het 
tegenovergestelde. De feiten worden voor ken
nisgeving aangenomen, net als de analyses.
Maar over de columns wordt gepraat.

Posners boek is een halfj aar geleden uitgeko
men. Er waren — uiteraard — vele besprekin
gen. Meestal door mensen die zelf op Posners 
lijst voorkwamen. Ze hadden veel af te dingen.
Ze kwamen met lij sten van mensen die er ten 
onrechte niet op stonden. Ze kwamen met aan
vullingen: Posner overdrijft bijvoorbeeld het 
verschil mssen academische procedures in de 
vakpers en het ontbreken daarvan erbuiten.
Maar verder was het opvallend stil.

Als rechter en als academicus is Posner een 
publieke functionaris die zich heeft te houden 
aan beroepscodes en openbare verantwoording. 
Daaraan ontleent Posner een aantal simpele 
handreikingen ter bestrijding van het falen van 
de intellecmelenmarkt.
1. Verbeter de controle door verplicht te stellen 

dat alle (niet-academische) publicaties, inter
views en optredens van de publieke intellec
tueel eenvoudig op de website van de univer
siteit staan. Zo kan iedereen snel controleren

of de voorspellingen zijn uitgekomen, fouten 
worden hersteld, etc. Vele publicisten hebben 
al het goede voorbeeld gegeven door zelf een 
eigen website te maken met al hun publica
ties.

2. Bespreek geen boeken waarin jezelf wordt 
aangevallen. Of vermeld het eerlijk.

3. Als je een petitie tekent, vermeld dan precies 
wat je van de zaak afweet. Posner verwijst 
naar advertenties in de New York Review van 
beroemdheden tegen de dagvaarding van 
Clinton.

4. Vermeld hoeveel je betaald krijgt--  en van 
wie. Zo is het bijvoorbeeld relevant te weten 
dat de Britse filosoof Roger Scruton mooie 
smkken schrijft tegen de terreur van het niet- 
roken. De overtuigingskracht van die stuk
ken laat ik in het midden. Maar Scruton staat 
wel op de loonlijst van een sigarettenfabri
kant. Ook dit is overigens niet ten koste ge
gaan van zijn reputatie. Ik blij f een bewonde
raar van Scruton, zij het zonder nicotine.

5. De vijfde en laatste suggestie van Posner is 
een katholieke: ga te biecht. Erken je ge
maakte fouten, je schuld, vraag vergiffenis. 
Het zijn eenvoudige aanbevelingen, die Pos
ner ontleent aan de beperkingen die zijn ei
gen publieke functie van rechter en professor 
hem opleggen. Toch is hij pessimistisch over 
de navolging ervan. Want, schrijft hij, ‘het 
lekker onverantwoordelijk bezig zijn is één 
van de aantreldcelijke kanten van het bestaan 
van de publieke intellecmeel’.

7 7
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Wat i s  d e  a m b i t i e  v a n  e c o n o m e n !

Theorie en toepassingen van de economische politiek 
D.J. Wolfson, Bussum, Coutinho

Meesters van de welvaart -  Top-economen ouer Nederland 
H. van Dalen en F. Kalshoven (red.), Amsterdam, Balans

PI E T E R  B O O T

78

Buitenstaanders zouden het wellicht niet zeg
gen, maar ook economen denken periodiek na 
over de zin van hun vak, de pretenties die ze met 
opgeheven hoofd kunnen hebben of blikrichtin
gen die ze beter aan anderen kunnen overlaten. 
Over de vraag naar de reikwijdte van de econo
mische theorie in wisselwerking met concrete 
toepassingen zijn niet zo lang geleden twee inte
ressante boeken van Nederlandse auteurs ver
schenen.

Dik Wolfson, oud-hoogleraar economie en 
lid van de Eerste Kamer voor de PvdA schreef 
over theorie en praktijk van de economische po
litiek. Harry van Dalen (Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid) en Frank Kalshoven 
(De Volkskrant) nodigden een aantal vooraan
staande economen uit een nadere beschouwing 
aan economisch-politieke problemen te wijden, 
maar lieten die voorafgaan door een essay over 
de gewenste taakopvatting van economen.

Wolfson pleit voor eerherstel van de nauwe
lijks bekende maar onder theoretici zeer in-

Over de auteur Pieter Boot is directeur Ener^ie-
strategie en Verbruik Ministerie Economische Zaken. 

Noten Zie pagina 81

vloedrijke Pieter Hennipman, naoorlogs hoogle
raar in Amsterdam en leermeester van onder an
dere Arnold Heertje en hemzelf. Hennipman 
huldigde en onderbouwde het standpunt dat 
economie over middelen en niet over doelen 
gaat.' Briljante economische analyses kunnen 
voor abjecte doeleinden worden ingezet. Dit 
lijkt een nogal theoretische zaak maar heeft 
grote gevolgen voor de positie van economen in 
het politieke debat, zoals ik zal illustreren.

Wolfsons boek bestaat uit twee delen, een 
deel theorie en een deel praktijk. Economie gaat 
over de verwerving van welvaart in een omge
ving van schaarste. Welvaart heeft drie dimen
sies: allocatie (gaan we doeltreffend en doelma
tig met onze middelen om), verdeling (wie krij
gen de opbrengsten) en houdbaarheid (welke 
invloed heeft het op toekomstige generaties). 
Het is aan politici om een afweging mssen die 
dimensies van welvaart te maken; economen 
hebben daar niet in het bijzonder verstandige 
dingen over te zeggen. De spanning mssen deze 
doelen van economische politiek is helemaal 
niet minder dan voorheen, betoogt Wolfson, en 
in die zin is ideologie volstrekt niet achterhaald. 
In de terminologie van de w r r  kan het politieke
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debat niet genoeg over de wat-vraag gaan: wat 
willen we in en met onze maatschappij? Econo
men moeten helpen bij de hoe-vraag, hoe krijgen 
we dat voor elkaar?

In het aanbod van de overheid aan de burgers 
is er soms geen uitsluiting mogelijk (defensie 
beschermt ons allemaal, of we willen of niet), 
maar in steeds meer gevallen wel. Waar uitslui
ting mogelijk is — Jantje kan gebruik maken 
van een door de overheid gestimuleerde dienst. 
Pietje hoeft dat niet — komen we aan Wolfson’s 
centrale stelling. De overheid kan zo’n aanbod 
op twee manieren tot stand brengen: door regu
lering, dat wil zeggen een eenzijdig afdwingen 
binnen het juridisch kader van het bestuurs
recht, of door het transactiemechanisme.

Zijn stelling is dat onder invloed van emanci
patie, culturele ontwikkelingen en informatie
technologie het transactiemechanisme voor de 
overheid steeds aantreltkelijker wordt. Om het 
toe te passen moet wel aan drie eisen zijn vol
daan: aan beide kanten moet de vrijheid zijn om 
een transactie af te blazen, beide partijen hebben 
zeggenschap over de inhoud van het contract; en 
goede trouw in de uitvoering ervan wordt ver
ondersteld.

Het praktisch getinte deel van het boek is gro
tendeels een illustratie van de stelling dat bre
dere toepassing van het transactiemechanisme 
niets met ideologie van doen heeft, maar vooral 
met economisch verstandig beleid. Deze stelling 
is de laatste tijd minder populair, maar voorbeel
den ervan liggen voor het oprapen.^

Wolfson zoekt zijn voorbeelden in het om
gaan met infrastructuur, ruimte en wonen. Zo
lang infrastrucmur geen prijs heeft, weetje niet 
wat burgers en bedrijven over hebben voor het 
gebruik ervan, en ontbeert ook de overheid in
formatie bij besluitvorming over nieuwe projec
ten. Het waardevolle van prijzen is niet alleen 
dat het gedrag van mensen beïnvloedt, maar ook 
dat het informatie genereert. Rekening-rijden of 
een naar plaats en tijd gedifferentieerde kilome- 
terheffing maken niet alleen steden beter be
reikbaar, maar indiceren ook waar nieuwe 
(spoor)wegen het meest urgent nodig zijn. En

zonder die informatie kan het slimmer — met 
behulp van kosten-baten analyses —- of dommer 
— onder aanroeping van strategische belangen 
en historische analogieën — maar het blij ft be
helpen.

De sociaal-democraat Wolfson interesseert 
zich uiteraard evenveel voor verdeling en houd
baarheid als voor doelmatigheid. In zijn analyse 
van verdelingsvraagsmkken introduceert hij het 
begrip kanssolidariteit, dat wil zeggen ongelijke 
kansen op resultaat recht trekken door middel 
van compenserende verschillen waardoor men
sen met verschillende talenten en omstandighe
den een gelijke kans op resultaat hebben. Maat
werk compenseert voor verschillen. Of mensen 
hun kansen benutten is de eigen verantwoorde
lijkheid.

Met dit kompas analyseert Wolfson op soe
pele wijze de recente ontwikkelingen in de soci
ale zekerheid, in het bijzonder de WAO. Daarbij 
maakt hij een helder onderscheid tussen het pu
blieke domein — de poortwachter die de toe
gang tot rechten bewaakt — en de professionele 
bemiddeling die prima in het privaat domein 
kan plaatsvinden. De conclusie van dit deel 
komt weer terug op de centrale stelling: ‘Toch 
blij ft de vraag of we de rechtstaat met al die 
transacties niet in de uitverkoop doen. Nee, niet 
zolang de aansturing van die transacties vanuit 
het publiek belang goed is geregeld (...), er vol
doende concurrentie is om uitvoerders scherp te 
houden en cliënten een alternatief te bieden, het 
toezicht voldoende bevoegdheden heeft en de 
mogelijkheden van bezwaar (...) en beroep (...) 
gewaarborgd zijn’ (p.243).

LEER EN E X P ER I M E N T E E R

Waarmee een tweede gedachtelijn van Wolfson 
is aangestipt, dat wat hij noemt de pamlldk pri
vatisering. In sommige gevallen, zoals in onder
wijs of gezondheidszorg, is onvermijdelijk dat 
ook het aanbod van de diensten grotendeels van
uit de overheid wordt georganiseerd. Maar ook 
dan is het verstandig private partijen in de uit
voering van publieke doelen te laten deelnemen.

7 9
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Mits dat op eerlijke wijze gebeurt — die private 
partijen moeten niet bij voorbaat op achterstand 
worden gezet — kan het mes aan twee kanten 
snijden: er komt waarschijnlijk direct meer aan
bod dat aansluit bij wat burgers willen, en de ge
vestigde aanbieders krijgen ook zelf een impuls 
hun aanbod te vernieuwen. Leer en experimen
teer is het adagium. Stuur zoveel mogelijk op af
stand. Maar neem als overheid wel je uiteinde
lijke verantwoordelijkheid en denk eveneens na 
over de wat als over de hoe-vraag.

Een prachtboek. Met soepele pen geschreven, 
soms een beetj e te lang waar het best iets punti
ger kan, maar dat is nooit storend en met hel
dere, consistent vastgehouden redeneerlijnen.

ADVOCATE N VAN DE D O E LM A T I G H E ID

Dit mis ik in het boek van de jongere economen 
Van Dalen en Kalshoven. Hun centrale stelling is 
dat economen veel eerlijker, als waren zij advo
caten, informatie en argumenten zouden moe
ten verzamelen om op zo overtuigend mogelijk 
wijze een publieke zaak te bepleiten. We hebben 
dus behoefte aan partijdige economen, die bij
voorbeeld de Tweede Kamer gaan helpen om de 
beste economische beslissingen te nemen. Dat 
zouden Wolfson en zijn leermeester Hennip- 
man natuurlijk de grootst mogelijke onzin vin
den. De Tweede Kamer neemt geen economi
sche maar politieke beslissingen. Ook geeft dit 
boek geen compleet beeld van de ambitie van 
economen wanneer men hen louter ‘advocaten 
van de doelmatigheid’ noemt; verdelingsvragen 
en houdbaarheidsvragen zijn evenzeer onder
deel van de welvaart. Er is dus iets mis in de cen
trale ambitie van dit boek. De frustratie van de 
samenstellers over de huidige werkwijze van 
economen is echter wel te begrijpen.

Terecht verwijzen ze naar de vele rapporten 
die onder het mom van obj ectiviteit vooral een
zijdige belangen bepleiten. Dus daar waar pleit
bezorgers aan het woord zijn is het maar beter 
dat ze zich zo noemen. Toch zullen we dan be
hoefte blijven houden aan ‘rechters’. Dat zijn ui
teraard de politici, maar al snel zal blijken dat

politici met spitsvondige verdedigers van ver
schillende standpunten geen raad weten en 
ondersteund willen worden door ‘analisten' die 
doorvragen waar de advocaten te snel door de 
bocht gaan. Zelf zou ik de ambitie van deze ana
listen in de traditie van Habermas ambitieuzer 
willen formuleren: in een waarachtige niet ver
stoorde communicatie treedt convergentie van 
standpunten op.^

Er zal dus behoefte blijven aan verschillende 
soorten economen en het is goed wanneer ze 
vooraf hun positie expliciteren. Het grappige is 
dat de auteurs van de verschillende hoofdsmk- 
ken in deze bundel zich van de centrale ambitie 
van het boek verder niet zoveel aantreldcen. Ze 
komen met zeer lezenswaardige bij dragen die 
ons vaak werkelijk verder helpen met beleids
aanbevelingen gericht op het brede welvaarts- 
begrip.

Zo beginnen Verhoef en Nijkamp met stevige 
verhalen over mobiliteit en de stad. Vrijwel geen 
enkel mobiliteitsscenario voldoet aan eisen van 
duurzaamheid. Zonder beprijzing van de wegen 
zal dat ook nooit lukken. Het vragen van prijzen 
voor het gebruik van wegen opent de kans op 
een zelffinancierend wegennet en biedt kans op 
versterking van steden. Halfslachtige proposi
ties als private betaalstroken zijn echter de ergst 
voorstelbare compromissen.

Eichholtz legt uit waarom de hypotheekren
teaftrek het eigen woningbezit weinig heeft ge
holpen en welke fiscale maatregelen te beden
ken zijn die dat veel meer doen en beter uitpak
ken voorlage inkomens.

Bovenberg, Oosterbeek, Hartog en Van Ours 
doen suggesties voor een slimmer arbeids
marktbeleid. Zo kan je de AOW-leeftijd koppe
len aan de verwachte levensduur, het bejaarden 
tarief uit de inkomstenbelasting schrappen en 
er is veel voor te zeggen om pensioenvermogens 
ook voor andere investeringen te mogen gebrai- 
ken (Bovenberg). Oosterbeekbetoogt dat over
heidssteun voor scholing van bedrijven hele
maal niet nodig is. Hartog legt in een prachtig 
essay uit dat Nederland geen tekort heeft aan 
mensen maar aan land. Een hogere bevolkings-
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groei leidt tot een lager inkomen per hoofd van 
de bevolking. Door immigratie krijg je ook geen 
blijvend evenwichtiger leeftijdsopbouw. Maar 
ook feiten zijn vaak verrassend. Rond 1600, aan 
de vooravond van de Nederlandse Gouden Eeuw, 
had ons land een hoger percentage immigranten 
dan nu het geval is.

Teulings en Canoy snijden weer totaal andere 
onderwerpen aan, maar treldcen daar even be- 
hartenswaardige lessen uit. In zijn provoce
rende ode aan Margareth Thatcher start Coen 
Teulings met de constatering dat de Engelse ex
perimenten met privatisering productiviteits
verbeteringen tot 40 procent hebben gebracht. 
Hij waarschuwt voor te vanzelfsprekende prij s- 
regulering van een te privatiseren monopolist 
en houdt een pleidooi voor beursgang bij priva- 
tiseringsprojecten. Het spoor is zijn voorbeeld. 
Het politiek gebruikte monopolieargument is 
hier toch vooral een rechtvaardiging voor voort
gaande politieke bemoeienis. ‘De Kamer was 
geen hoeder van de concurrentie, maar bescher
mer van de monopoliemacht van haar ‘eigen’ 
spoorwegen’ (p.129).

Bartelsman en Van Damme geven aan hoe be
langrijk het streven naar hogere productiviteit is 
en dat de voorwaarde om dit te bereiken is dat 
ook de publieke sector beter gaat presteren: 
prestatiecontracten, een stem geven aan de bur
ger. Schut en Bleichrodt gaan in op de economie 
van de gezondheidszorg, terwijl Keuzenkamp 
nadenkt over verzekeringen in een tij d waarin 
de informatie over Manten steeds nauwkeuriger 
wordt. Dat vraagt om een nieuwe overheidsrol, 
waarin gegarandeerd is dat Manten over gelijke 
informatie beschiMcen en vastgehouden wordt 
aan verzekeringsplicht, acceptatieplicht en mi- 
nimumpolisvoorwaarden. Ook hij meent dat de 
nieuwe gelijlcheid er één is van kansen in plaats 
van uitkomsten (vergelijk het betoog van 
Wolfson). Eerder had Bleichrodt al een aanspre
kend pleidooi gehouden voor een verplichting 
voor ziekenfondsdeelnemers om elk j aar op
nieuw aan de hand van kwaliteitsscorekaarten 
een keuze voor een verzekeraar te maken. Alleen

zo verscherp je de concurrentie mssen de zie- 
kenfonsen, stelt hij.

In het slotverhaal denkt Van der Klundert na 
over het wezenlijke kenmerk van markten. Een 
markt werkt alleen goed als mensen voldoende 
vertrouwen hebben om met elkaar in zee te 
gaan. Wat is daarvoor nodig? Van der Klundert 
ziet drie mogelijkheden: morele normen; sanc
ties door een buitenstaander (bijvoorbeeld een 
toezichthouder); of het belang dat marktpartijen 
aan hun reputatie hechten. Omdat contracten 
niet elk risico kunnen deMcen is het nodig aan
bieders aan te spreken op hun ethisch gedrag, 
meent hij. Dit mondt uit in een pleidooi voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze twee recente boeken over economie en 
de welvaart van Nederland vullen elkaar goed 
aan. Wolfson legt het theoretisch fundament, de 
auteurs in de bundel van Van Dalen en Kalsho- 
ven houden goed onderbouwde verhalen over de 
cruciale thema’s in het politiek-economische de
bat.

Het is wel jammer dat in de laatste bundel de 
invalshoek van milieu en duurzaamheid ont
breekt. Dat zijn toch elementen die in een breed 
welvaartsbegrip niet mogen ontbreken en er 
zijn echt wel goede milieu-economen te vinden 
die daar spannend over kunnen schrijven. Eco
nomische theorie is rijker dan de samenstellers 
doen voorkomen.

1. Zie bv. P. Hennipman, Welvaartstheorie en economi
sche politiek, Alphen  a.d. Rijn 1977.‘De praktische 
betekenis van de economische wetenschap (is) niet 
daarin gelegen dat zij regels en voorschriften geeft, 
maar dat zij een instrument is ten bate van de poli
tiek, welke doeleinden deze ooknastreeft...’ (p.66). 

2 Zo meldde de Onderwijsinspectie onlangs dat in 
veel opzichten de privaat bekostigde onderwijsin
stellingen publieke verantwoording (wie doet er 
examen, hoe reageert het onderwijs op behoeften 
in de maatschappij) beter verzorgden dan publiek 
gefinancierd beroepsonderwijs. Het Financiële Dag
blad, 19 april 2002, Inspectie: 25% MBO’s sterk on
der de maat.

3. Vgl. A. Ziegelaar, ‘Beleidsonderzoek: het ideale ge
sprek’, Basis nr.i 2002.
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De Gangen van de Macht
JUBILEUM CONFERENTIE 

WERKGROEP PARTIJPOLITIEKE PROCESSEN WBS
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Eind 1977 werd onder de vlag van de Wiardi Beekman Stichting de werkgroep PartijpoUrieke processen 
opgericht. Dit initiatief kwam voort uit de kater bij een aantal mensen over het feit dat de PvdA 

in 1977 haar verkiezingsoverwinning (tien zetels winst!) niet wist om te zetten in kabinetsdeelname. 
In de 25 jaar dat de werkgroep bestaat veranderde de politieke culmur in Nederland, maar 

veranderde ook de PvdA. De werkgroep hield zich bezig met deze veranderingen: 
de ontwikkeling binnen en tussen partijen; de coalitieverhoudingen en formatieperikelen, 

verkiezingscampagnes en beginselen; kracht en zwakte van de partijendemocratie.
De leden publiceerden regelmatig over deze kernthema’s van het Nederlandse (partij jpolitieke debat 

en af en toe werd een conferentie gehouden.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de werkgroep wordt nu de jubileum-conferentie 

gehouden: ‘De Gangen van de Macht. 25 jaar partijpolitieke processen’.

PROGRAMMA

De conferentie vindt plaats in de Troelstra-zaal 
van de Tweede Kamer, aan het Binnenhof lA in 
Den Haag, op vrijdag 22 november 2002, van 
13.30 uur tot 16.30 uur.(De conferentie wordt 
afgesloten met een borrel tot ca. 17.45 uur.)

De thematiek van de conferentie betreft drie 
cruciale veranderingen in de Nederlandse 
democratische en politieke culmur van de afge
lopen kwart eeuw, die de positie van politieke 
partijen direct raken. Het gaat om veranderingen 
in de gedaante van macht en de omgang met 
macht.

Drie sprekers leiden de thematiek in:

> MarkBoveus, hoogleraar Bestuurskunde aan 
de Utrecht School of Governance, Universiteit 
Utrecht, spreekt over de verplaatsing van de 
(partij)politiek.

> Liesbet van Zoonen, hoogleraar Media en Po
pulaire Culmur Universiteit van Amsterdam, 
spreekt over burgerschap in een entertain
ment samenleving

> Bart Tromp (voorzitter van de werkgroep) 
spreekt over de opkomst van de plebiscitaire 
democratie.

Op de drie inleidingen volgt steeds een kort de
bat. Ook zullen operafragmenten een geheel eigen 
licht op het conferentiethema werpen. Als voor
zitter fungeert Arie de Jong, secretaris van de 
werkgroep partijpolitieke processen.

AANMELDING EN OPGAVE

U kunt zich als deelnemer aan de conferentie opgeven bij de Wiardi Beekman Stichting/ 
Vera van Lingen. Bij voorkeur via E-mail (wbs@pvda.nl), of door een berichtje te schrijven, 

WBS, Postbus 1310,1000 BH, Amsterdam, ovv Conferentie 22/u. 
Aanmeldingen worden naar damm van binnenkomst gehonoreerd.

mailto:wbs@pvda.nl


A D V E R T E N T I E

H e t  n i e u L U S t e  b o e k  van  d e  W i a r d i  B e c k m o n  S t i c h t i n g

G R E N Z E N  AAN DE M A R K T  —  

P R I V A T I S E R I N G  EN DE H E R V O R M I N G  

VAN DE P U B L I E K E  S E C T O R

R a p p o r t  v an  de C o m m is s ie  V an  T h i j n

In Grenzen a a n  de markt — Privatiser ing  
en de hervorming van de publieke sector 
verkent een door de Wiardi Beekman 
Stichting ingestelde commissie onder 
leiding van Ed van Thijn nut en nood
zaak, grenzen en mogelijkheden van 
marktwerking en privatisering in de 
publieke sector. Zij analyseert het his
torisch patroon van collectivisering van 
voorzieningen en de rol die de sociaal- 
democratie daarbij heeft gespeeld; 
beschrijft hoe het politieke krachten
veld aan het eind van de vorige eeuw 
is verschoven van publiek naar privaat; 
evalueert de introductie van marktwer
king en privatisering in het openbaar 
vervoer per spoor, de energievoorzie
ning en ziektewet en arbo-diensten; 
en sluit af met een programma voor 
hervorming van de publieke sector.
Dat programma, zo stelt Grenzen aan  
de markt, dient aanzienlijk pluriformer 
te zijn dan het eenzijdige beleid van 
marktwerking en privatisering van 
de afgelopen periode, dat bovendien 
slordig en ondoordacht is uitgevoerd. 
Het motto voorzo’n programma luidt: 
wel een markteconomie, maar geen 
marktmaatschappij.
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De voorhoedes zijn verdwenen
‘Laatst sprak ik een trambestuurder’. Wie poli
tiek wil mee tellen laat blijken dat hij geregeld 
onder gewone mensen komt. En tegenwoordig is 
de trambestuurder het icoon van het gewone 
volk. Gerard van Westerloo heeft in het laatste 
nummer van s fr'D een schets gegeven van de ver
vreemding van de PvdA van juist die trambe
stuurders. Toch zijn er ook nog andere kennis
bronnen van belang voor een beter begrip van de 
mimeling van de sociaal-democratie.

Laatst sprak ik een landschapsarchitect. Hij 
grinnikte wat ongemakkelijk en vertelde mij wat 
hem de afgelopen twintig jaar was gebeurd. 
Twintig jaar geleden waren landschapsarchitec
ten vooral bezig met de esthetiek. Eenrijtjebo- 
men hier, een waterpartijtje daar. Maar nu ligt 
dat anders. Landschapsarchitecten worden inge
roepen om plannen te bedenken. En niet langer 
op het niveau van een individueel project, zij 
spelen niet zelden een belangrijke inhoudelijke 
rol op het regionale schaalniveau.

De politiek is ten onder gegaan in haar eigen 
processen. Planologie is verschraald tot het ‘weg
zetten’ van aantallen huizen. Structuurplannen 
beginnen niet met een politieke visie maar zijn 
het (tijdelijk) verslag van een proces van consen- 
susvorming. En in dat bloedeloze kader vragen 
bestuurders nu ontwerpers om ideeën.

Voor de landschapsarchitect was wel duidelijk 
waar dit soort non-politiek al snel op uitdraait. 
Zweeftreinen, een herbouw van het Paleis voor 
Volksvlijt, het doordouwen van een superspoor- 
weg van de haven naar het achterland. ‘Jongens- 
projecten’ noemde hij het. Projecten waar be- 
smurders met ambitie en vormgevers elkaar op 
zouden kunnen vinden. Projecten die de stad, de 
regio, het land weer ‘op de kaart’ zouden kunnen 
zetten. Nu de politiek zichzelf vacuüm heeft ge
zogen roepen we ontwerpers aan als utopisten.

Maar de tijd van de voorhoede is voorbij. Het is 
gebeurd met de avant-garde in de kunst, met de 
autoriteit van de wetenschap, met de visionaire 
stedenbouw. De voorhoedes zijn verdwenen, de 
droom van de moderne samenleving is uit. Ons 
lot is dat we er samen uit moeten zien te komen. 
Maar het blijft wennen. Als het niet vlot gaat, 
vervallen we al ras in oude reflexen. Nieuwe lei
ders! Nieuw gezag! Een verlangen terug naar de 
moderne tij d. Hoe graag vinden kunstcritici niet 
een nieuwe jonge stroming: misschien is het wel 
een nieuwe avant-garde! We veren op bij een 
pleidooi voor het ‘wilde wonen’, hoe ondoor
dacht ook. We omarmen de wetenschapper die 
gewoon met een model durft te komen.

De moderne samenleving gaat ten onder aan 
haar eigen succes. De emancipatie heeft de we
tenschapper van zijn voetsmk beroofd, de kun
stenaar van zijn inspiratie, de stedebouwer van 
zijn stad, de technologie van haar sacraliteit. En 
de sociaal-democratie? Die wint! Het is toch haar 
democratiseringsmotief dat zegeviert? Het zijn 
haar kinderen die mee- en tegendenken. Maar 
nu moet zij vooruit. Door! Namurlijk zijn de 
nieuwe ‘zelfredzame’ burgers niet haar reddings
boei. Luister niet teveel naar de trambestuurder! 
De toekomst voor de sociaal-democratie ligt juist 
in het vormgeven van een weerbare samenle
ving waar burgers, besmurders en professionals 
in nieuwe constellaties samen tot visies en be
sluiten komen. De sociaal-democratie kan pas 
weer verder als ze haar idealen opnieuw formu
leert en die durft te verbinden aan nieuwe, be
vrijdende institutionele ideeën. Decentralisatie, 
democratisering en verantwoording zouden 
daarbij weleens de sleutelwoorden kunnen zijn.

M AARTEN HAJER
Redacteur S&D

sS/D 12 I 2002
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Nd de Fmnse Dreun
Frankrijk is onverminderd populair als vakantieland 
voor Nederlanders. Getuige de centrale plaats die 
de Nederlandse literatuur op de komende Salon du 
liure in Parijs inneemt, gaat het niet alleen met de 
toeristische, maar ook met de culturele betrekkin
gen tussen ons en onze zuider-zuiderburen de 
goede kant op. Maar politiek staan Nederland en 
Frankrijk toch vooral in de egelstand ten opzichte 
van elkaar. Dat geldt ook voor de PvdA en de ps. 
Zowel de taal als de politieke cultuur en tradities 
vormen een barrière voor intensiever contact.

Toch is er alle reden voor een serieuze dialoog. 
De Franse socialisten liepen bij de presidentiële en 
parlementsverkiezingen eerder dit jaar immers ver
gelijkbare averij op als de Nederlandse sociaal-de- 
mocraten. Flun electorale verlies heefteen soortge
lijke politiek-psychologische schok veroorzaakt als 
hier. Zij spreken niet over ‘na de dreun’ maar over 
‘na de aardbeving’. De stemverhoudingen waren 
bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 
op 21 april weliswaar nipt— Jospin kwam slechts 
200.000 stemmen tekort voor de tweede ronde — 
maar de gevolgen waren desastreus. Een tweede 
ronde op 5 mei, tussen Le Pen en Chirac, dwong de 
linkse kiezertandenknarsend voorde zittende pre
sident te stemmen; de daaropvolgende presidents
verkiezingen in juni gingen voor links reddeloos 
verloren. Jospin— voor het eerst sinds 1969 had 

4 een socialistische kandidaat de tweede ronde bij de 
presidentsverkiezingen niet gehaald — trad ter
stond na het échec af, zijn partij verweesd achterla
tend.

Waar lag het aan? La Revue Socialiste, het jongere 
Franse zusje van Socialisme & Democratie, wijdde on
langs een meerdan 200 pagina’s dik dubbelnum
mer aan het beantwoorden van die vraag: ‘21 avril 
2002: comprendre’. Communicatie-experts, politici 
en wetenschappers gaan onbeschroomd op zoek 
naar een antwoord. Kom ook hen niet aan met de

verklaring dat het aan de anderen lag: aan de me
dia, de peilingen, de andere linkse partijen, de kie
zers. Zoals hier te lande de commissie-De Boerde 
hand in eigen boezem stak, zo gaat het in de bij
dragen aan la Revue Socialiste eveneens in de eerste 
plaats om zelfonderzoek. En dan zijn er — met alle 
grote verschillen— toch interessante parallellen 
tussen 21 april en 15 mei.

Om te beginnen: de campagne. Enigszins in 
slaap gesust door de gunstige peilingen, richtte 
Jospin zich volkomen op de tweede ronde van de 
presidentsverkiezingen en op de tegenstander die 
hij daar zou ontmoeten: Chirac. Flij verzuimde zijn 
eigen aanhangte mobiliseren — en verloor al in de 
eerste ronde, op 21 april. De omstandigheden za
ten niet mee: een ongekend percentage niet-stem- 
mers en een groot aantal radicale stemmers, rechts 
en links. Jospin, zo meent de communicatie-advi- 
seur Denis Pigaud, heeft verzuimd zich goed te po
sitioneren — ook ten opzichte van zijn rivaal Chi
rac, die hij zeker in het begin te agressief beje
gende. Zijn tempo en timing waren bovendien 
slecht; hij reageerde onvoldoende op onverwachte 
gebeurtenissen. Zijn boodschap sloeg niet aan bij 
het publiek: een macro-economische en technocra
tische taal overheerste, waarvan het presidentieel 
program en de 1200 pagina’s verkiezingstoespra- 
ken soms karikaturale voorbeelden bevatten.

De campagne van Jospin kwam niet uit het niets: 
‘veel gedaan, nog veel te doen’ gold ook voor hem. 
Met zijn coalitie van la gau ch e plurielle had hij gere
geerd in cohabitation met zijn presidentiële rivaal 
Chirac. De linkse samenwerking, aldus partijsecre
taris Alain Bergounioux, verkrummelde en verloor 
zijn aantrekkingskrachten meerwaarde voor de 
presidentiële ambities van Jospin. Rechts, extreem
rechts uitgezonderd — slaagde er daarentegen wel 
in een eenheid tot stand te brengen. De cohabitation 
met Chirac vormde eerder een handicap dan een 
voordeel in de presidentiële race. In plaats van 
plannen voor de toekomst legdejospin het electo
raat de balans van zijn regeringsperiode voor. Floe

S & D  12 I 2 0 0 2



C U R S I  EF

positief deze ook gewaardeerd mag worden (bij
voorbeeld in termen van werkgelegenheid), de kie
zers werden er kennelijk niet voldoende door geïn
spireerd. Het is een verschijnsel waarmee paarse 
politici inmiddels ook vertrouwd zijn geraakt: een 
redelijk succesvolle combinatie van economische 
en sociale politiek is niet voldoende voor herverkie
zing. Enige jaren geleden benoemde David Mili- 
band, toen nog politiek topadviseur van Tony Blair, 
in een toespraak in Londen dit verschijnsel alsjoy- 
lessg ro w th . De economie groeit, de werkgelegen
heid neemt toe, maar deze resultaten leiden niet 
tot grote vreugde onder het electoraat en stralen 
niet af op de zittende regering.

De campagne en de politieke omstandigheden 
van het moment hebben hun rol gespeeld bij de ca
tastrofale nederlaag op 21 april en de daarop vol
gende verkiezingsuitslagen. De volgorde, eerst de 
presidentiële en dan de parlementsverkiezingen, 
vormde in dit opzicht een handicap. Maaralle com
mentatoren zijn het erover eens dat achter de poli- 
tiek-conjuncturele factoren meer structurele oorza
ken voor het socialistisch verlies schuil gaan. Dat 
jospin het bijna gehaald had — hij kwam maar 
200.000 stemmen tekort — is niet de juiste conclu
sie, aldus Henri Weber, ps-senatoren directeurvan 
de Revue Socialiste. Het probleem is datjospin van 
deze 200.000 stemmen afhankelijk was.

De belangrijkste structurele achtergrond voor 
de verkiezingsuitslag van 21 april 2002 — zo menen 
vele waarnemers daartoe gedwongen door de cij
fers — is de vertrouwensbreuk tussen de p s  en de 
werkende bevolking, de classes populaires. Kennelijk 
komt de politieke agenda van de PS als regerings
partij (prioriteit voor het scheppen van werkgele
genheid) niet overeen met die van haar achterban 
(veiligheid). Daarom ook leidden de regeringsre- 
sultaten niet tot een groter electoraal enthousi
asme. De socialisten zijn er evenmin in geslaagd 
een samenbindend project of program te formule
ren dat verschillende sociale groepen (uitkeringsaf- 
hankelijken, arbeidersbevolking, middengroepen) 
over de sociale scheidslijnen heen aanspreekt. Met 
de nieuwe segmentatie in sociologische en profes
sionele groepen, zo stelt Laurent Baumel (plaats
vervangend lid van de Conseil National van de p s ).

weet zij niet goed raad. Te veel heeft zij zich laten 
leiden door kwantitatieve doelstellingen van werk
gelegenheid, te weinig heeft zij gelet op de kwa
liteit van de arbeid, de salariëringen de mogelijk
heden voor mobiliteit — overigens ook in de 
Nederlandse PvdA een verwaarloosd terrein.

Het ontbrak de Franse socialisten aan een aan
sprekende visie op belangrijke terreinen: de Euro
pese politiek, de politiek van sociale herverdeling, 
integratie en veiligheid. Wat dit laatste thema be
treft: de klassiek-marxistische benadering om de 
ontwikkeling van de criminaliteit te verklaren van
uit economische factoren voldoet niet meer. Op 
zoek naar een nieuw antwoord wordt de p s  heen en 
weer geslingerd tussen de roep om orde en gezag 
enerzijds, de libertaire erfenis van de jaren zestig 
en zeventig anderzijds.

Het ontbrak — vast thema in het linkse Franse 
debat — aan een adequaat en eenduidig antwoord 
op de globalisering van de economie. Europa, dat 
daaraan een halt moest toeroepen, werd zelf een 
motor van liberalisering, deregulering en privatise
ring.

Het ontbrak, tenslotte, aan een perspectief op 
democratische vernieuwing. De relatie tussen over
heid en burger is verstoord geraakt. De toene
mende complexiteit van de politieke besluitvor
ming, de geslotenheid van de kaste van politieke 
besluitvormers, het gebrek aan mogelijkheden tot 
directe beïnvloeding van de politiek door de kie
zers: zij hebben geleid tot een grote afstand tussen 
kiezers en politiek, aldus politiek-filosoofGuil- 
laume Bachelay. Bovendien moet, zo meent Ber- 
gounioux, het presidentiële systeem nodig op de 
helling. De partij zelfzal zich moeten openen voor 
nieuwe groepen en geluiden. Er moet ruimte ko- 5 
men vooreen nieuwe generatie, die niet het stem
pel draagt van langdurige machtsuitoefening en de 
denkpatronen van de afgelopen decennia. Baumel 
haalt in dit verband met instemming Max Weber 
aan: ‘Op de lange termijn zal niet de sociaal-demo- 
cratie de staat veroveren, maar zal de staat de partij 
veroveren’. Door de langdurige deelname aan de 
macht, zo meent hij, is visie gaan wijken voor be
leid.

De groep Rege'nération, waarvan de voormalig
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hoofd redacteur van la Reuue Socialiste, Laurent Bou- 
vet, deel uitmaakt beijvert zich vooreen dergelijke 
vernieuwing (www.regeneration.fr.st)

In de hoogtijdagen van het debat over de Derde 
Weg van Clinton en Blair, toen de sociaal-democra- 
ten in een groot aantal westerse landen aan de re
gering deelnamen, was er een levendige internatio
nale uitwisseling tussen sociaal-democratische 
partijen. Nu de omstandigheden wat lastigerzijn 
geworden is er geen enkele reden om die uitwisse
ling stop te zetten. Sociaal-democratische samen
werking zou niet alleen maar in the winning mood 
van de grond moeten komen. Wie ‘21 avril; com- 
prendre’ op zich in laat werken komt onvermijdelijk 
tot de conclusie: het is de hoogste tijd dat we 
weer eens serieus met onze Franse collega’s gaan 
praten.

FRANS B E C K E R
Adjunct-directeur Wiardi Beekman Stichting

Het strafblad van de 
Tweede Kamerfractie
In S&D (7/8, 2002) verzuchtte Paul Kalma dat de so- 
ciaal-democratie, als het om veiligheid en crimina
liteit gaat nieuwe Hein Roethofs nodig heeft. Ikwil 
niet pretenderen er een te zijn, maar de verzuch
ting was mij uit het hart gegrepen. Het verbaast en 
verdriet mij, dat vele vooraanstaande partijgenoten 
zich zo makkelijk aansluiten bij het populistisch 
koor van politici die roepen om k w  and order, zon- 

6 der zich af te vragen of meer en hardere repressie 
nu werkelijk bijdraagt aan veiligheid voor de bur
ger.

Dit verwondert mij te meer, omdat mijn percep
tie nog altijd is dat veel criminelen behoren tot de 
kansarmen, waarde PvdA nu juist speciaal voor op
komt. De roep om hogere straffen, de roep om 
meer strafrecht, de totaal uitdehand gelopen 
hysterie rondom de bolletjesslikkers; de PvdA zou 
een verstandigergeluid moeten laten horen.

Een recent voorbeeld van onvoldoende aan

dacht voor de andere kant van de zaak vond ik de 
Wet Justitiële Gegeuens. Die werd in april 2002 met al
gemene stemmen door de Tweede kamer aangeno
men en in november 2002 door de Eerste Kamer 
(met stemmen van PvdA, Groen Links en D 6 6  te
gen). Deze wet biedt een nieuwe regeling voorde 
registratie van justitiële gegevens, gegevens dus 
over strafrechtelijke contacten met politie en justi
tie. Geregeld wordt welke gegevens hoe bewaard 
worden en wie wanneertoegangtot deze gegevens 
mag hebben. Het gaat uiteraard om een gevoelige 
materie. Een strafrechtelijk verleden van enige be
tekenis kan een belangrijk gegeven zijn bij de be- 
oordelingvan de vraag of iemand in aanmerking 
komt om op bepaalde plekken in de maatschappij 
te functioneren. En voordiegenen die verdacht zijn 
geweest van strafbare feiten of daarvoor veroor
deeld zijn, is het van belang dat van dit gegeven 
geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt.

Met name is het van belang dat oude verdenkin
gen of veroordelingen, die hun betekenis hebben 
verloren vooreen objectieve inschatting van het ri
sico, hen niet voor altijd in de weg staan bij het vin
den van een nieuwe positie in de maatschappij. In 
de praktijk blijkt het hebben van een strafblad een 
flink probleem bij de resocialisatie. Dit is des te er
ger, omdat het ook voor de samenleving als geheel 
van groot belang is, dat mensen die verdacht en 
veroordeeld zijn geweest weer aan het werk kun
nen.

Om te voorkomen dat mensen bij het zoeken 
van werkten onrechte hun verleden nagedragen 
zouden krijgen, bepaalt de oude wet dat strafbla
den na enige tijd (in geval van de meeste ernstige 
feiten: acht jaar plus de duurvan de opgelegde vrij- 
heidsstrafen/ofiBS) worden vernietigd. Deze tel
len dus niet meer mee bij de vraag of iemand in 
aanmerking komt voor een ‘verklaring van goed ge
drag’. De nieuwe wet verruimt deze termijnen aan
zienlijk. Strafbladen worden nu eerst na verloop 
van twintig jaar (vermeerderd met de duurvan de 
vrijheidsstraf en/ofiBS) of na overlijden van de be
trokkene, en in elkgeval na het tachtigste jaar, uit 
de documentatie verwijderd. Als gevolg van een 
door het c DA voorgesteld amendement worden ge
gevens betreffende de meeste misdrijven tegen de
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zeden nooit eerder verwijderd dan bij overlijden 
(tenzij iemand ouder dan 8o jaarwordt). De nieuwe 
wet laat het bovendien toe, dat ook politiële gege
vens en sepots (of dat nu is wegens gebrek aan be
wijs of op andere gronden) worden meegenomen 
bij de beslissing of aan iemand een verklaring om
trent het gedrag wordt gegeven. Dit alles betekent, 
dat de barrières die iemand met een strafrechtelijk 
verleden krijgt tegengeworpen aanzienlijk vergroot 
zijn. Daar zou men nog eventueel vrede mee kun
nen hebben, als het zo zou zijn dat de verruiming 
van gegevens die nu beschikbaar komen in be
langrijke mate zouden bijdragen aan het voorko
men van risico’s. Daar zijn echter in het algemeen 
(met de mogelijke uitzondering van een enkel soort 
daders en feiten) geen aanwijzingen voor. Als 
iemand een aantal jaren nietin herhaling is ver
vallen, vormt hij ofzij geen groter risico dan ieder 
ander. Ook met betrekking tot zedendelicten is 
er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing 
voor het in de wet gemaakte onderscheid tussen 
deze delicten in het algemeen en alle andere de
licten.

Een ander bezwaartegen de nieuwe wet is dat 
deze onbeperkte beleidsruimte laat aan het mi
nisterie van Justitie om te beslissen of iemand al 
dan niet een verklaring omtrent het gedrag krijgt. 
Gezien de maatschappelijke druk is het de vraag of 
het ministerie verklaringen omtrent het gedrag zal 
durven afgeven, als bekend is dat iemand een straf
blad heeft, hoe oud ook. Beroep tegen beslissingen 
van het ministerie staat weliswaar open, maar de 
vraag is of een dergelijk beroep veel zal uithalen. 
Tegen de tijd dat de rechter heeft beslist, is de baan 
waarschijnlijk vergeven. Bovendien is in de nieuwe 
wet geregeld dat het een bestuursrechtelijke proce
dure is, zodat de rechterlijke toetsing van de beslis
sing van het ministerie slechts marginaal is (terwijl 
nu de strafrechtervolledig toetst).

Dat de (vorige en al weer bijna-voorvorige) 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer (na vele kritische 
vragen in de schriftelijke voorbereiding) uiteinde
lijk in het beslissende debat in de Tweede Kamer zo 
weinig aandacht heeft besteed aan de mogelijk ne
gatieve consequenties voor resocialisatiemogelijk- 
heden heeft mij teleurgesteld. Maarwat mij werke

lijk schokte is dat de PvdA, als enige fractie naast 
klein rechts, hetCDA-amendement betreffende ze
dendelinquenten heeft gesteund. Dit amendement 
is dientengevolge aangenomen, ondanks het feit 
dat het door de regering was afgeraden. Hierboven 
heb ik al geconstateerd, dat deze aparte behande
ling niets met risico- voorkoming te maken heeft. 
Het amendement lijkt te berusten op een combina
tie van vooroordeel en de wens om iemand die zijn 
straf heeft gehad nog een beetje extra te bestraf
fen. De Eerste Kamerfractie heeft op grond van bo
venstaande bezwaren tegen de wet gestemd (overi
gens nadat zij van de minister een toezegging ver
kreeg, dat bij de evaluatie van de wet aandacht zal 
worden besteed aan effecten op resocialisatiekan- 
sen en de betrouwbaarheid van de door het mi
nisterie te gebruiken risicoprofielen).

Ik zou willen bepleiten, dat de PvdA serieus aan
dacht besteedt aan de gevoelens van onveiligheid 
in de samenleving. Met serieus bedoel ik niet sco
ren met te simpele one-liners, maar proberen bij te 
dragen aan echte oplossingen. De aandacht moet 
vooral uitgaan naar andere instrumenten dan het 
strafrecht, wanneer wij weten dat de bijdrage van 
strafrecht aan veiligheid vaak erg beperkt is. En als 
er strafrecht wordt toegepast blijft het een goed de
vies om dit te doen met mate en humaniteit.

FRÉ LE POOLE
Lid Eerste Kamerfractie PudA

Le Corbusieren IJburg
‘Le Corbusier ontmoet Berlage’. Tot 13 januari 2003 7
worden op het Amsterdamse Damrak de ontwerpen 
van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier ge
toond. Deze gangmaker van de architectuur in de 
twintigste eeuw heeft via beïnvloeding van het den
ken van verschillende Nederlandse ontwerpers zijn 
indirecte sporen in Nederland nagelaten: het raad
huis in Delft, de Nirwanaflat in Den Haag, het Sana
torium Zonnestraal in Hilversum en Herman Hertz- 
berger’s studentenhuis met de kolommen in de 
Amsterdamse Weesperstraat.
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Le Corbusier, die eigenlijk Charles-Edouard 
Jeanneret heette (1887-1965), tekende en schil
derde vanaf zijn Jeugd. Hij schreef in 1923 Vers une 
architecture en twee jaar later Urbanisme. Hij ont
wierp droomvilla’s maar wist ook, toen dat na de 
twee wereldoorlogen nodig bleek, te ‘standaardise
ren’, makkelijke ontwerpen te maken die snel kon
den worden neergezet. Hij streed voor een betere 
volkshuisvesting bij de herbouw van in de oorlog 
verwoeste steden. Voor licht, lucht en ruimte in ar
beiderswoningen, zoals die van ‘Typ Berlijn’ (527 
woningen in 17 verdiepingen) en de ‘Cité Radieuse’ 
in de omgeving van Metz.

Hij wilde woningen losmaken van de straat, 
bouwen op poten, met een vrije plattegrond en ge
velindeling, brede ramen en een dakterras. Een 
woonhuis noemde hij een machine die zo weinig 
mogelijk inbreuk moest maken op de individuele 
vrijheid van de mens. Dus geen conventionele ka- 
merindelingen, maar bijvoorbeeld de eetkamer en 
keuken bij elkaar om de taak van de huisvrouw te 
verlichten (‘stepsaving’). Nu misschien achter
haald, toen modern. Hij kon arrogant zijn en bluf
fen tegen politici en financiers zodat zijn plannen 
werden uitgevoerd, maar gelukkig lukte dat niet bij 
sommige van zijn megalomane stedebouwkundige 
plannen, zoals het saneren van oud-Parijs (‘Plan 
Voisin’).

De Financial Times noemde Le Corbusier ‘een ge
vaarlijk genie’, maar hij was ook de kunstenaar die 
de beroemde kapel van Ronchamp, de Villa Savoye 
bij Parijs, het van plaatstaal gemaakte beeld ‘De 
Open Hand’ in Chandigarh/India en — zijn testa
ment— het centrum voor Beeldende Kunsten bij 
de Universiteit van Harvard ontwierp. Gerrit Riet
veld vond het goed dat hij bestond, ‘vooral voorde 
brave architecten’. Hij had in 1958 met hem te ma
ken bij de bouw van het Philipspaviljoen op de 
Wereldtentoonstelling in Brussel. Le Corbusierzou 
de binnenkant ontwerpen. Rietveld de buitenkant. 
‘Rietveld’, zei hij, ‘ik maak een binnenkant, die 
hééft geen buitenkant’.

In de stoere Beurs van Berlage deins je terug bij 
de door Spaanse architectuurstudenten nage
maakte helderwitte maquettes van Le Corbusier. In 
deze tijd van te weinig nieuwbouw zouden we blij

zijn met een nieuwe kijk op wonen van deze Don 
Quichotvan de architectuur in de vorige eeuw.

Op het ogenblik is meer dan vijftig procent van 
de woningen in Nederland eigen bezit. Behalve in 
Amsterdam, daar gaat het om circa achttien pro
cent. Bouwen en wonen in Amsterdam is, mede 
door het erfpachtstelsel, onaantrekkelijk en duur
der. Het‘in geouwehoer kun je niet wonen’ van 
wethouder, later staatssecretaris van Volkshuis
vesting jan Schaefer, was in dit opzicht niet lollig 
bedoeld. Hij zei daarover: of het nu uit de breedte 
of uit de lengte komt, een sociale woningwetwo
ning moet zeshonderd gulden huur per maand op
brengen. Datwastwintigjaargeleden. Nu zal dat 
zo’n vijfhonderd euro zijn.

Bij het groots opgezette Amsterdamse ijburg- 
project hebben bouwondernemers bij de prijsbepa
ling van luxe woningbouw tot op zekere hoogte de 
vrije hand, mits ze daar sociale woningbouwtegen- 
over stellen. Dus moeten er genoeg vrije sector-wo- 
ningen worden verkocht om sociale huurwoningen 
te realiseren. Dit jaar worden slechts vijfligvan de 
geplande tweehonderd woningen opgeleverd. Om
dat erte weinig duurdere woningen worden ver
kocht stagneert de tandem vrije-sectorbouw en 
bouw van sociale huurwoningen. Dat kan mede 
worden veroorzaakt door het sleutelen van progres
sieve partijen aan de hypotheekrenteaftrek. De 
PvdA wil dit belastingvoordeel aan een nieuwe 
sociaal-democratische norm onderwerpen, zodat 
de hoogste inkomens niet onevenredig door de fis
cus worden gefêteerd, maar de Socialistische Partij 
wil er zo goed als vanaf; slechts aftrek tot 160.000 
euro. Dat is onrealistisch en niet verantwoord in 
een tijd van nieuwe woningnood.

Op Ijburg is ruimte en er is een plan. Het is te 
hopen voorde sinds vorige maand eerste bewoners 
en voor de woningmarkt als geheel dat dit plan om 
voor 2012 op zeven eilanden in het IJ meer achttien
duizend woningen te bouwen zal worden gereali
seerd.

M IEKE G R O EN
Redactioneel medeuierkerSScD
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Op zoek naar Kamer- 
leden-nieuiue stijl
De laatste parlementsverkiezingen hebben opzijn 
minst één positief gevolg gehad: de onvrede over 
het functioneren van onze democratie is manifest 
geworden. Het ging niet zozeer om een keuze te
gen achtjaren paars — dat had ook op andere wijze 
gekund — als wel om een aflceuringvan ons poli
tieke stelsel. De kiezer gaf aan niet langer het gevoel 
te hebben dat zijn stem er iets toe doet, dat de man 
of vrouw op wie hij zou moeten stemmen geen ver
tegenwoordiger van het volk meeris. Zijn beeld is 
dat hij slechts een apparatsjik kiest die door de top 
van diens partij wordt 'gestuurd’ en zijn echte, con
trolerende rol niet waar maakt.

Om het vertrouwen terugte winnen zal deze in
druk moeten worden weggenomen. Dit vraagt om 
twee maatregelen. i. De relatie tussen stemgerech
tigde burgeren gekozen volksvertegenwoordiger 
moet directer worden. 2. De structuur en ook de 
cultuur moet zodanig worden veranderd dat — zo 
geen garantie — in elk geval een grotere kans be
staat dat Kamerleden hun functie zelfstandig uitoe
fenen; weliswaar na overleg  binnen een fractie maar 
zonder diens druk, en zeker zonder diuang vanuit het 
‘Torentje’. Dit maakt de uitslag van kamerdebatten 
en parlementaire besluitvorming minder voorspel
baar. Het kan ook vaker dan nu tot breuken leiden 
— en in het ergste geval de val van een regering — 
indien een bewindsman een afwijzing als een af
front beschouwt. Maar het is kiezen of delen: echte 
democratie of botte machtsuitoefening.

Kiest de politiek voor het eerste dan zal men een 
sterkere rol van het parlement moeten accepteren. 
De Kamer fungeert dan als een troit-d’union tussen 
volk en regering, waar de dingen van de dag, zon
der politieke correctheid, bij de naam worden ge
noemd. Want de parlementariërs-nieuwe-stijl zul
len met het oog op het afleggen van verantwoor
ding aan hun kiezers wel verplicht zijn in de Kamer 
hom of kuit te geven. Die verantwoording vindt 
achteraf plaats en zal zijn climax hebben op het 
moment dat volgende verkiezingen voor de deur

staan. Dan moet worden bepaald of de afge
vaardigde weer zal worden gekandideerd. Het 
spreekt vanzelf dat niet het hele electoraat in die 
beoordeling kan worden betrokken. Maar het is wel 
mogelijk daarmee indirect rekeningte houden, 
door de kandidaatstelling over te laten aan regio
nale partijafdelingen. Als die hun eigen keuze mo
gen maken, zullen zij er sterk op letten hoeveel res
pect hun kamerleden bij het lokale electoraat — en 
dat is meer dan de eigen partij! — hebben verwor
ven. In zo’n structuur kan een parlementslid dat 
(regelmatig) een dissident in zijn fractie is geweest
— en daarom op nationaal niveau omstreden of 
zelfs ongewenst — in zijn regio toch weer worden 
gekandideerd als hij of zij daar goed scoort. Niet 
leuk voor de machthebbers, wel goed voor het ge
voel van de kiezer.

Het is duidelijk dat dit alleen kan in een distric
tenstelsel. De meest bekende variant daarvan is die 
waarbij in elk district bij absolute meerderheid van 
stemmen één afgevaardigde wordt gekozen. Dit 
heeft als nadeel datergéén garantie is van een 
evenredige vertegenwoordiging van alle politieke 
partijen in het parlement. In Duitsland is daarvoor 
een oplossing gevonden, maar de invloed van de 
kiezer in de districten blijft daartoch beperkt. Bo
vendien kent het Duitse systeem een kiesdrempel 
waardoor het principe van de evenredige vertegen- 
woordigingtoch weer geweld wordt aangedaan.

Ik pleit daarom vooreen andere mengvorm 
waarin enerzijds voor het land als geheel dat prin
cipe vol ledig tot gelding komt en anderzijds de kie
zers in een regio echt een eigen keuze kunnen ma
ken. Dit kan door ons land te verdelen in (bijvoor
beeld) dertig districten van gemiddeld een half 
miljoen zielen, die voor elke 100 000 inwoners één 9 
kamerlid leveren. In zo’n district wordt dus niet 
slechts één parlementariër gekozen maar een aan
tal — in dit voorbeeld gemiddeld vijf— en die zul
len (vrijwel) altijd van verschillende partijen zijn.
Deze regio’s zullen soms een hele provincie omvat
ten, vaker echter een deel. Zij kunnen ook — af
hankelijk van de sociaal-economische samenhang
— provinciegrensoverschrijdend zijn.

In zijn zuiverste vorm heeft elk district een eigen 
lijst met kandidaten die hun woonplaats in de des-
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betreffende regio hebben en (dus) nergens anders 
kandidaat zijn, ook de lijstaanvoerder niet. Dit be
tekent allereerst dat — anders dan nu — de lande
lijke partijleider niet als algemene lijsttrekker kan 
fungeren en ten tweede dat hij zelfviazijn eigen 
district een kamerzetel moet behalen. Om de kan
sen op (her)verkiezingvan nationaal belangrijke 
politici te vergroten, is een variant mogelijk waar
bij (drie a vijf) ‘kopstukken’ zich toch in é én  ander 
district kunnen laten kandideren. Een nog ruimere 
mogelijkheid wil ik echter uitsluiten omdat dan het 
principe van het stelsel te zeerzou worden aange
tast— één lijsttrekker voor het hele land blijft dus 
onmogelijk.

Invoering van het door mij voorgestelde gemo
dificeerde districtenstelsel biedt de mogelijkheid 
tot het ontstaan van een nauwere band tussen kie
zer en gekozene alsmede van echt dualisme. Het 
‘gat van wantrouwen’ kan zo worden verkleind. Wel 
moet de keerzijde hiervan worden onderkend, na
melijk dat de veel onafhankelijker opererende ka
merleden bij de zittende macht niet populairzullen 
zijn en dat dus het pluche van het hogere ambt 
waarschijnlijk verder buiten bereik komt. Waar zij 
bovendien de herverkiezing in hun district telkens 
weer zullen moeten bevechten, kan dit de animo 
om zich te kandideren belemmeren. Een financiële 
regelingdie ruimer is dan de huidige, zowel tijdens 
als ook na de vervulling van het ambt, zou dat kun
nen voorkomen. Ik vind dat echte democratie zo’n 
prijs wel waard is.

TON PU ISTER
Econoom. Hij w erkte  in overheidsdienst en is th a n sfree  
lance publicist over Bulgarije.

De koekoek en de 
albatros
Het is tegenwoordig allemaal strategisch gedrag 
wat de klok slaat. Niemand zegt meer wat ie eigen
lijk denkt. Je moet op je tellen passen in dit 
dolende land dat van mediahype naar mediahype 
wankelt.

De doodstraf? Daar mag je niet meer op voor
hand tegen zijn. Neen, aflceervan openbare te
rechtstellingen moet opnieuw worden beargumen
teerd. Een martelvergunningvoorde A i v D?  Dat 
moet niet worden uitgesloten in de w ar ag a in stter-  
rorism en bij de bestrijding van overlast door hang
jongeren. Emile Ratelband? Pas op. Niet zeggen 
datje Mr. Tjakka in de politiek niet serieus neemt. 
Dan ben je politiek hypercorrect bezig of erger; dan 
maak je van hem juist een outcastdie heel populair 
zal worden. Er is sprake van een jojo-democratie 
waarin de stemmingen en temperamenten van de 
bungee-jumpende kiezerdemaatallerdingen is.

Om iets vergelijkbaars gaat het bij de hype 
rondom de sp. Pas op. Pak Marijnissen niet aan 
dan met de fluwelen handschoen. Je moet de sp 
strategisch omhelzen, anders bega je, zeker als 
PvdA in het defensief, een doodzonde. Het zijn im
mers ‘onze’ kiezers die voor een deel via de s p mee
surfen op de anti-Haagse stemming. Dus omhels 
de SP,  dan omhels je onze natuurlijke achterban 
weer de enige echte sociaal-democratie binnen.

Maar ik wil de s p  helemaal niet omhelzen. Ik 
zou eerder willen zeggen; wee degene die in dit 
maatschappelijk klimaat populair is. Daar moet wei 
iets fors mee aan de hand zijn.

We zullen als PvdA over i i  jaar best met de s p  

gaan fuseren, maartot die tijd zou ik toch graag 
mijn grote reserves tegen die partij in ere houden.

Mijn basisprobleem met de s p  is dat ze dubbel
hartig is. Watje ziet is niet watje krijgt. Dat begint 
al bij Marijnissen. Die is letterlijk en figuurlijk de 
Jannificatie van de s p  in optimaforma, ook in dit 
opzicht. Marijnissen lijkt een hele leuke vent om 
een biertje mee te gaan drinken — daar zou ik zo 
voortekenen — , maaronderhuids bespeurje, en
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niet eenszo heel ver onder de oppervlakte, een 
totaal niet tegen kritiek kunnen en een agressief 
zwelgen in het eigen gelijk. Het Tv-interview on
langs in het i KON-programrha ‘Voorje Kiezen’ liet 
opnieuw zien hoe nice g u y  en bullebak dichtbij el
kaar liggen.

ja, maar hij is zo authentiek en zo idealistisch 
links? Dat mag zo schijnen te zijn, maarhij isookzo 
link als een deuren schuwt het opportunisme be
paald niet. Het aanschuren tegen Fortuyn en diens 
electoraat, het duiken bij het doodstraf-debat, het 
slijmen met Balkenende na de kabinetscrisis, de 
gecultiveerde vijandschap met de PvdA; de balans 
tussen idealisme en machiavellistische berekening 
is bij de SP goed verzorgd.

Ik heb, zoals iedereen, best een zekere bewon
dering voorde SP — voorde humoristische twijfel
loosheid van Marijnissen, voor de geharnaste en 
geoliede partij-organisatie, voor de energieke ac
ties op buurtniveau, voor hun belangrijke penetra
tie in de Nederlandse volkswijken, voor de schw ung  
die ze opeens voor het ‘socialisme’ hebben weten 
te genereren. Maar dat de PvdA zonder slag of stoot 
zijn positie binnen links moet opgeven, ik dacht het 
niet. Daarvoor is de sp veel te veel een kruisingtus- 
sen de PvdA en de CPN van de jaren zeventig, met 
een vleugje Brabants plattelandskatholicisme daar
bovenop. De SP vormt een rare mix van aan de ene 
kanteen klassepartij met gespierd arbeiderisme en 
een onhaalbaar herverdelend sociaal-economische 
programma, en aan de andere kant een anti-liber- 
taire cultuur-conservatieve partij, met een traditie 
van anti-feminisme vroeger, naar monoculturele 
assimilatie en ethische betutteling nu.

De ware kracht van de sp schuilt in het feit dat ze 
eigenlijk een uit de kluiten gewassen L eefbaar Oss is. 
Daar hebben ze, getrouw aan de oude maoïstische 
orïentatie op de ‘massa’, systematisch contacten 
op buurtniveau gelegd en met een enorme inzet van 
vrijwilligers eigen gezondheidscentra, juridisch 
advies e.d. opgezet. Nogmaals heel bewonderens
waardig, al zijn er de schaduwkanten van enig sek
tarisme (de R o dejebo u a ’s-.je  leven geheel in dienst 
van de partij) en een onkritische leiderschapscul- 
tuur (het schandaal dat bijna de hele familie Marij
nissen in de gemeenteraad van Oss bleek te zitten).

Dat de s p  met zijn actiegroep- en opbouwwer- 
kers-socialisme sterke lokale wortels heeft, blijkt 
ook uit het merkwaardige programma op interna
tionaal terrein. Ondoordacht anti-Amerikanisme 
(de SP heeft meer met Irak dan met Afrika) en ge
makkelijke Euroscepsis zijn hier de provincialisti
sche bestanddelen.

Maar het meest dubbelhartig is natuurlijk dit; 
de sluwe strategie waarmee de s p  de afgelopen ja 
ren doelbewust de natuurlijke terugvalpositie van 
de PvdA in oppositie wilde gaan bezetten. Als een 
koekoek die de eieren uitbroed in het nest van een 
aangeslagen albatros, je moet maar durven.

Je moet maar durven om de partij van Mao, Jan 
Marijnissen en Tiny Koxte beschouwen als de ware 
erfgenaam van de partij van Troelstra, Drees, Den 
Uyl en Kok. Je moet maar durven om de socialisti
sche ervaringen uit Oss belangrijkerte achten dan 
loojaarsociaal-democratisch bestuurlijk laveren 
tussen realisme en idealisme van s o a p  en PvdA. Je 
moet maar durven om de PvdA die zo’n grote tol 
(WAO-crisis, sociale herkenbaarheid, 20.000 weg
gelopen leden, band met f n v ) heeft betaald voor 
het behoud — door sanering en innovatie — van 
het Europese model van de verzorgingsstaat in 
Nederland als ‘neo-liberale verraders’ afte doen.
Je moet maar durven de progressieve partij die juist 
een vitale brugfunctie vervult tussen volkswijken en 
middengroepen, tussen hoogopgeleiden en laa
gopgeleiden te willen vervangen dooreen partij 
met louter volkswijk-retoriek.

Je moet maar durven om als korfbalvereniging 
langs de zijlijn een Champions League-voetbalclub 
te beoordelen en kritiseren. De PvdA mag dan veel 
verklooid hebben, veel ballen in eigen goal hebben 
geschoten (zie het rapport van de Commissie De 11 
Boer), maar zij speelde wel de echte wedstrijd met 
de werkelijkheid en met rechtse krachten. Dat is 
wat anders dan onbeproefd en niet getest nee-zeg- 
gen (Stem Voor Nee, Stem s p ) .  Wat een dolend land 
waar samenbindende en matigende krachten meer 
en meer in diskrediet raken.

R E N É  C U P E R U S
Medeioerker Wiardi Beekman Stichting 
(Eerder uerschenen in ‘de Volkskrant’ 3-12-2002)
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De gangen 
van de macht

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
WBS-werkgroep Partijpolitieke processen vond op 

22 november jl. in Den Haagde jubileumconferentie 
‘De Gangen van de Macht’ plaats.

Een conferentie over cruciale veranderingen in de 
democratische en politieke cultuurvan Nederland, 
over veranderingen in de lokatie en gedaante van 

macht en de omgang met macht.
Onder dezelfde naam publiceert S&D 

in dit nummerde conferentie-toespraken in bewerkte 
vorm van Mark Bovens (over de verplaatsing van de 
politiek), Liesbet van Zoonen (over politiek in een 

entertainment-samenleving) en Bart Tromp (over de 
plebiscitaire democratie), aangevuld meteen bijdrage 

van Bernard Steunenberg over de gangen van de macht 
in Europa, een terugblikvan Arie dejongop 25 jaar 

werkgroep partijpolitieke processen en enkele 
operafragmenten.
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Laster is als een zacht briesje, een vriendelijk zuchtje
dat onmerkbaar, zachtjes, lichtjes, zoetjes aan,
begint te ruisen, lang^am aan, dicht b ij de grond,
zachtjes, lispelend, gaat het gonzend rond;
dringt behendig binnen in de oren van de mensen,
en doet hun hoofden en hun hersenen duizelen en opzwellen.
En als het u it hun m ond kom t groeit het gekakel, 
krijgt stukje bij beetje kracht, vliegt reeds van plek tot plek; 
het lijk t de donder, de storm die diep in het bos 
flu it, rommelt en je  van gruwel doet ijzen.
Tenslotte loopt het over en spat uiteen, verbreidt zich, 
verdubbelt zich en brengt een explosie voort
als een kanonschot, een aardbeving, een noodweer, ^  ï

een algeheel geraas, da t de lucht doet weergalmen. |  ;

En de ellendige belasterde, crepeert, door d it boosaardig 
vernederd en vertrapt onder de gesel van de mensen. , , ,  \

Basilio in 'De barbier van Sevilla ’, 

Gioacchino Rossini 

Aria: La calunnia è un venticello 

vertaling: Opera Forum
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M ARK B O V EN S

Genève, december 1996. De World Intellecmal 
Property Organisation (w i p  o ), organiseert een 
grote diplomatieke conferentie. De w i P O  is een 
intergouvernementele organisatie die tot doel 
heeft de bescherming van de intellectuele eigen
dom in de wereld te bevorderen. Deze diploma
tieke conferentie gaat over drie ontwerpverdra
gen waarin op wereldniveau een aantal belang
rijke kwesties rond de intellectuele eigendom in 
de informatiemaatschappij worden geregeld.

Die wi p o -verdragen komen uiteindelijk tot 
stand na drie weken van zeer intensieve onder- 
handelingen. Aan die onderhandelingen wordt 
niet alleen deelgenomen door vertegenwoordi
gers van regeringen maar ook door grote delega
ties van lobbyorganisaties uit de uitgeverswe
reld, de film- en de muziekindustrie, telecombe- 
drijven en de computerindustrie. Deze 
lobbyorganisaties hebben een speciale waarne- 
mer-status die hen het recht geeft niet alleen aan 
de meeste vergaderingen deel te nemen, maar 
daar ook het woord te voeren. Daarvan wordt uit
bundig gebruik gemaakt. Het aantal waarnemers 
bij de conferentie is ongeveer even groot als het 
aantal officiële vertegenwoordigers.

De verdeling over de verschillende belang
hebbenden is echter zeer ongelijk. Naar schat
ting 70 tot 75 procent van de lobbyisten komt op 
voor de belangen van de rechthebbenden. Zo is

Over de auteur Mark Bouens is hoogleraar bestuurs
kunde, Utrechtse School uoor Bestuurs- en O rganisa- 
tieivetenschap

de muziekindustrie de volle drie weken van de 
conferentie vertegenwoordigd door een zeer 
professionele delegatie van bijna twintig advoca
ten en lobbyisten die de duurste hotels en restau
rants van de stad hebben afgehuurd. De Ameri
kaanse ambtelijke delegatie staat zelfs onder lei
ding van een voormalige lobbyist voor de 
filmindustrie en houdt elke ochtend een werk- 
ontbijt met de lobbyisten uit eigen land om de 
taken te verdelen. Er zijn niet of nauwelijks ver
tegenwoordigers van consumenten, auteurs, bi
bliotheken, universiteiten en andere gebruikers 
aanwezig. De Nederlandse ambtelijke delegatie 
bestaat in feite maar uit één ambtenaar, een 
raadsadviseur van het Ministerie van Justitie.

Tijdens de conferentie ziet het er lange tijd 
naar uit dat de lobby van de muziekindustrie, de 
softwarebedrijven en de uitgevers erin slaagt om 
de zogenaamde ‘technische kopie’ ook onderbet 
reprorecht te brengen. Dit zou betekenen dat 
ook het simpel oproepen van een pagina op 
internet al onder het reprorecht zou vallen. Hier
mee zou de ontwikkeling van internet, dat in 
1996 nog maar in de kinderschoenen stond, in 
de kiem zijn gesmoord. Pas op de valreep, in de 
nacht van 19 op 20 december, de laatste nacht 
van de conferentie, wordt dit onderdeel van het 
verdrag geschrapt. Dit is uitsluitend te danken 
aan het feit dat de vertegenwoordigers van de 
telecom- en computerindustrie, die vrezen voor 
hun omzet als het internet zou stagneren, zich 
achter het verzet scharen.

Van enige parlementaire smring en controle
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van de onderhandelingen is geen sprake. De 
Tweede Kamer was een halfjaar vóór de confe
rentie per brief geïnformeerd over de belangrijk
ste onderwerpen die zouden kunnen spelen. Tij
dens de onderhandelingen is er een zogenaamd 
twee-minuten debatje in de Tweede Kamer over 
het technisch reprorecht, naar aanleiding van be
richten in de pers. Dit leidde tot een motie-Van 
Zuylen (die echter spoort met het reeds ingeno
men standpunt van de Nederlandse delegatie). 
Na afloop van de conferentie stuurt de minister 
een verslag per brief Verdere debatten blijven 
uit.

Het verdrag moet formeel nog steeds door het 
Parlement worden geratificeerd. In ons grond
wettelijk systeem zou dat het moment moeten 
zijn waarop het Parlement invloed uitoefent. 
Nederland is echter, vanwege de doorwerking 
van de W I P  o-verdragen via een Eu-richtlijn, in
middels allang aan de uitkomsten van de onder
handelingen gebonden. De nationale wetgever 
heeft geen enkele speelruimte meer om nog iets 
in dat verdrag te veranderen en is daarmee op 
het terrein van het auteursrecht in feite gedegra
deerd tot een uitvoerder van internationale 
richtlijnen.

De casus speelde in Genève en ging over 
auteursrecht, maar hij had ook in Seattle, Stock
holm, Vancouver of Bologna kunnen spelen en 
dan was het gegaan over regels voor het kapitaal
verkeer, belastingtarieven, pensioenregelingen 
of over standaarden voor de effectenhandel. Ik 
begin met die casus omdat hij laat zien dat wan
neer je in de informatiemaatschappij op zoek 
bent naar de gangen van de macht, j e al lang niet 
meer kunt volstaan met een bezoek aan de wan
delgangen van het Binnenhof of aan de corridors 
van het Capitool. De onderhandelingen en be
raadslagingen over het auteursrecht vonden im
mers niet plaats in parlementen en tijdens open
bare vergaderingen, maar in de beslotenheid van 
hotelsuites en restaurants en in de wandelgan
gen van luxe conferentieoorden. De belangrijk
ste politieke actoren waren vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties, ambtenaren en diplo
maten. Volksvertegenwoordigers en democra

tisch gekozen besmurders kwamen er nauwe
lijks aan te pas. Kiezers waren volledig afwezig.

U I T H O L L I N G  VAN DE TRADI TI ONELE

D EM O CR A T I E

De casus staat ook voor een bredere ontwikke
ling die sociaal-democraten zorgen zou moeten 
baren: een gestage uitholling van de klassieke de
mocratische organen en een verplaatsing van de 
politieke besluitvorming naar niet democrati
sche gelegitimeerde arena’s. In 1995, een jaar 
vóór die w i p o -conferentie, heb ik, samen met 
Paul Kalma, Frans Becker, Wim Derksen en Wil
lem Witteveen, daar een WB s-brochure over ge
schreven, met als titel De verplaatsing van de poli
tiek. In die brochure hebben we geprobeerd een 
agenda voor staatkundige vernieuwing te schet
sen die verder ging dan de traditionele stok
paardjes uit de jaren zestig die destijds, midden 
in de jaren negentig, nog steeds het debat domi
neerden.

Kern van onze analyse was dat een eenzijdige 
focus op het democratiseren van de klassieke, na
tionale politieke instimties, zoals kamer, kabinet 
en het burgemeestersambt, voorbij gaat aan het 
feit dat een belangrijk deel van de politieke 
machtsuitoefening zich inmiddels elders af
speelt. Wat heeft het voor zin om uitgebreid te 
delibereren over tamelijk minuscule aanpassin
gen van ons kiesstelsel als het Parlement steeds 
meer met handen en voeten is gebonden aan 
internationale regelgeving? Ons betoog kwam 
erop neer dat als de politieke machtsuitoefening 
zich verplaatst, je dan ook moet nadenken over 
een verplaatsing van de democratische smring 
en verantwoording.

In het boekje constateerden we destijds ten
minste zes verplaatsingen: naar rechtbanken, 
ambtelijke voorportalen, regio’s, maatschappe
lijke organisaties, de privé-sfeer, en vooral ook 
naar de wandelgangen van Europese instellin
gen. Ik zou ze nu misschien iets anders benoe
men, maar in grote lijnen denk ik dat die ver
plaatsingen van de politieke machtsuitoefening 
nog steeds doorgaan en soms zelfs sterker zijn
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geworden. In ieder geval is de verplaatsing van 
de politiek permanent gebleken. Ik loop ze kort

1. Internationalisering

De eerste en de belangrijkste verplaatsing die we 
destijds constateerden was uiteraard die naar de 
organen van de Europese Unie. In de afgelopen 
j aren is die verplaatsing naar de e u  onvermin
derd doorgegaan. De vergaande economische en 
monetaire integratie na het verdrag van Maast
richt is echter niet gepaard gegaan met een 
transformatie van de e u  in een politieke demo
cratie. Bart Tromp noemde in dat verband on
langs de EU nog een politiek wangedrocht 
(Tromp, 20 02:173). De internationalisering gaat 
bovendien verder dan een verplaatsing naar 
Brussel of Straatsburg. De verplaatsing van de 
wetgevende macht naar internationale arena’s, 
die al in de W I P  o  -casus zichtbaar was, heeft zich 
verder voortgezet. De internationale onderhan- 
delingen vinden in toenemende mate plaats tus
sen de grote handelsbloklcen. De lidstaten van de 
EU treden niet meer afzonderlijk op, maar ne
men als EU een gezamenlijk standpunt in. Dit 
wordt verwoord door de Europese Commissie. 
Deze heeft een zeer grote invloed bij de stand
puntbepaling en de meeste belangengroepen 
richten hun activiteiten nu vooral op de Euro
pese Commissie. Zoals een hoge Nederlandse 
ambtenaar het uitdrukte (geciteerd in Bovens 
Blokland, 2002):

‘De Commissie wordt nu bijna met een 
blanco cheque naar een Idein kamertje ge
stuurd waar ook de vier of vij f  andere handels- 
blolcken aanwezig zijn. Zij gaan aan de slag en 
na afloop wordt je gebrieft voor dat gedeelte 
dat de Commissie nuttig vindt om te vertel
len, de rest houden ze achter. Dat betekent 
dat de besluitvorming over dit soort onder
werpen in een buitengewoon Idein kader 
plaatsvindt. Dan kan de Kamer allerlei moties 
aannemen, het zet totaal geen zoden aan de 
dijk.’

Europese commissarissen zijn tegenwoordig 
niet ongenegen om met het Europees Parlement 
te discussiëren wanneer het daar om vraagt. De 
verhouding mssen de leden van Europese Com
missie en het Europees Parlement is echter fun
damenteel anders dan die mssen een Neder
landse minister en de Tweede Kamer. De Euro
pese commissaris is vooralsnog een quasi 
ambtenaar die niet via een vertrouwensregel en 
een stelsel van ministeriële verantwoordelijk
heid aan het Europees Parlement is gebonden.

De invloed van nationale parlementen wordt 
daarmee snel Ideiner. Voor kabinet en vakmi
nister geldt eigenlijk hetzelfde. Formeel zijn zij 
degenen die de lidstaten aan internationale ver
dragen kunnen binden, maar in de praktijk is het 
vooral een ambtelijke delegatie en steeds vaker 
ook een Europese commissaris die de onderhan- 
delingen voert en voorbereidt.

2. R e g io n a lis e r in g

Een tweede verplaatsing die we destijds consta
teerden was een decentralisatie naar bovenge
meentelijke regio’s en gemeenschappelijke rege
lingen. Ons belangrijkste voorbeeld was de ver
vanging van rijks- en gemeentepolitie door de 
politieregio’s. Er was destijds, en er is nu nog 
steeds niet, sprake van een reële vormen van ver
antwoording door regionale politiebesmurders 
aan vertegenwoordigende lichamen.

3. P r iv a tiser in g

Ook constateerden we destijds al dat Nederland 
in veel opzichten eerder een republiek van 
rechtspersonen dan een republiek van burgers 
is. De activiteiten van bedrijven, belangengroe
pen en media, zijn minstens zo belangrijk voor 
de inrichting van het publieke domein, als de ac
tiviteiten van gekozen besmurders. De casus gaf 
al een voorbeeld hoezeer het georganiseerde be
drijfsleven in staat is de agenda van de wetgever 
te bepalen. Deze dominantie van private partijen 
in het publieke domein is op zichzelf niet nieuw, 
hij werd door Lindblom (1977) al uitgebreid ge-
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analyseerd, maar heeft in ons land een extra im
puls gekregen door de golf van privatiseringen 
(Oversloot, 2002). De opkomst van de lpf heeft 
daar overigens een geheel nieuwe dimensie aan 
toegevoegd: een verplaatsing naar de vastgoed- 
sector.

4. VemmbteUjking

Een vierde verplaatsing die we destijds noemden 
was die naar de ambtelijke voorportalen. In mijn 
besmurskundige oratie, twee jaar geleden, heb ik 
speciaal deze verplaatsing nader onderzocht. 
Naast de internationalisering, zijn het vooral de 
verzelfstandiging van overheidsdiensten en de 
opmars van de interactieve beleidsvorming die 
uit het oogpunt van democratische verantwoor
ding zorgen baren.

In de afgelopen decennia is het aantal zelf
standige besmursorganen in ons land gestegen 
tot een kleine 6 o o. Bijna de helft hiervan is na 
1980 zelfstandig geworden. Er werken inmiddels 
meer mensen bij de z b o ’s dan bij de departe
menten — zo’n 130.000 om precies te zijn — die 
bijna één vijfde van de rijksbegroting uitgeven 
(VanThiel, 2000:39,222). Ofschoon de meeste 
van deze z b o ’s zich niet direct bezighouden met 
primaire besluitvormingsprocessen, maar met 
geschilbeslechting, kwaliteitsbeoordeling, uitke
ringen of toezicht, is hun invloed op de aard en 
de kwaliteit van het publieke domein inmiddels 
buitengewoon groot.

Veel verzelfstandigingen zijn nog niet ge
volgd door een duidelijke regeling van de pu
blieke verantwoording. In bijna de helft van de 
gevallen waren tot voor kort geen serieuze ver
antwoordingsplichten vastgelegd. In die geval
len waar wel verantwoording wordt afgelegd be
treft het meestal management kwesties en input 
en output indicatoren. Integrale vormen van ver
antwoording, waarin ook aandacht wordt be
steed aan kwaliteitsaspecten, maatschappelijke 
effecten en strategische vragen ontbreken veelal 
(VanThiel, 2000:32-39).

Het afgelopen jaar zijn er op dit punt doorbet 
kabinet de nodige normen ontwiklceld en de Al

gemene Rekenkamer constateerde onlangs dat 
er sprake is van een lichte vooruitgang. Ook 
wordt hier en daar geëxperimenteerd met hori
zontale vormen van verantwoording (Algemene 
Rekenkamer, 2002). De verzelfstandiging lijkt 
bovendien over zijn hoogtepunt heen te zijn. Het 
aantal ZB o ’s neemt licht af en het aantal agent
schappen, waarbij de ministeriële verantwoor
delijkheid wel intact blijft, neemt toe (Van Thiel 

Van Buuren, 2001; Smullen, Van Thiel & Pollitt, 
2001:195-196).

5. Individualisering

Een andere verplaatsing die wij destijds noem
den was de emancipatie van de burger en de be
hoefte aan inspraak op tal van terreinen in de 
persoonlijke leefwereld die daar mee samen
hing. Met name Rijkswaterstaat, met zijn dijk
verzwaringen, Betuwelijn en HSL en veel lagere 
overheden hebben het afgelopen decennium te 
maken gekregen met grootschalig verzet van 
voorheen tamelijk gezagsgetrouwe burgers te
gen de aanleg van infrastrucmrele projecten, 
asielzoekerscentra en andere collectieve voorzie
ningen in hun directe leefomgeving. Zij hebben 
daarop ingespeeld door tal van experimenten te 
starten met onderhandelend besmur en interac
tieve beleidsvorming. De eerste besmurskun
dige beschrijvingen en analyses van die interac
tieve trajecten zijn binnen. Wat daarin opvalt is 
dat dit interactieve besmur bij uitstek het do
mein van ambtenaren is (Huls, 1994:164; Mayer 
et al, 2002:104). Het zijn de senior beleidsambte
naren, daarbij geholpen door externe adviseurs 
en procesmanagers, die onderhandelen, regisse
ren, makelen en het proces bewaken en niet de 
bewindslieden, gedeputeerden of wethouders — 
laat staan de volksvertegenwoordigers. En de po
litieke arena’s van dit onderhandelend besmur 
zijn niet kamer, kabinet of Statenzaal, maar 
Hoog Brabant, rokerige wijkcentra en ambtelijke 
catacomben (Hendriks, 19 9 8:73). Wat misschien 
nog wel het meeste opvalt is dat in plaats van de 
belangengroepen en mondige burgers, het nu de 
politieke besmurders en vooral de volksver-
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tegenwoordigers zijn, die bij die interactieve be
leidsvorming als lastige stoorzenders en pro- 
bleemfiguren worden gezien (De Jong Mulder, 
2000).

6. Juridisering

Ten slotte constateerden we ook een verplaatsing 
naar de rechter. Steeds vaker worden maatschap
pelijke en politieke conflicten uitgevochten voor 
de rechter. (Ook hier heeft de opkomst van de 
LPF en het optreden van zijn huisadvocaten 
Spong en Hammerstein voor een nieuwe dimen
sie van de juridisering van de politiek gezorgd). 
De toegenomen politieke rol van de rechter is 
voor een aantal westerse landen inmiddels gedo
cumenteerd en is in ons land vooral het gevolg 
van de doorwerking van het activistische optre
den van de verschillende Europese rechters (Ten 
Napel, 2002:143).

Al deze verplaatsingen, ongelijksoortig als ze 
zijn, hebben tenminste één element gemeen. In 
alle gevallen is er een beweging weg van de poli
tiek, weg van de organen en de arena’s van de re
presentatieve democratie, naar internationale 
organisaties, regionale samenwerkingsverban
den, particuliere instellingen en quasi-markten, 
naar zelfstandige besmursorganen, conferentie
oorden en rechtbanken. Volksvertegenwoordi
gers en politieke bestuurders maken plaats voor 
diplomaten, lobbyisten, ambtelijke experts, pro
cesbewakers, onafhankelijke toezichthouders en 
rechters. De beweging is er een van democratie 
naar technocratie, van volkssoevereiniteit naar 
onafhankelijk toezicht, van parlementen naar 
markten en van pacificatiepolitiek naar interna
tionaal corporatisme.

De vraag is hoe erg dat alles is. Wat verliezen 
we nu eigenlijk wanneer we het lekenbestuur 
van de parlementaire democratie inruilen voor 
'the politics of expertise’? In de eerste plaats bete
kent die beweging een vergroting van het ‘Mat- 
thëus-effect’ in het publieke domein. Goed geor
ganiseerde belangen en hoogopgeleide, politiek 
actieve burgers zullen, al dan niet met behulp

van lobbyisten en advocaten, nog beter in staat 
zijn om hun belangen te behartigen. Omdat in al 
deze nieuwe arena’s het egaliserende principe 
van one man, one vote niet opgaat, zullen slecht 
georganiseerde belangen en onmachtige burgers 
verder worden gemarginaliseerd (Mair, 
2000:564).

Het grootste risico van deze ontwikkeling is 
legitimiteitverlies. De democratische legiti
miteit van al deze nieuwe arena’s en actoren is 
zeer zwak: waarom zouden burgers uiteindelijk 
die internationale verplichtingen, de beslissin
gen van de korpsbeheerders, de uitkomsten van 
interactieve processen, de besluiten van de z b o ’s 

en de vonnissen van die activistische rechters ac
cepteren? Wie heeft hen gekozen? En wie kan er 
ter verantwoording worden geroepen wanneer 
de uitkomsten niet bevallen? Hoe kan het ul
tieme middel van democratische verantwoor
ding: voring the rnscals out, worden uitgeoefend? 
De gebeurtenissen van het afgelopen jaar sugge
reren dat vooral de nationale politieke arena’s, 
waar het wegstemmen van het establishment 
nog wel tot de mogelijkheid behoort, het eerst en 
het meest door dit legitimiteitverlies zullen wor
den getroffen.

VERPLAATSING VAN POLITI EKE PARTIJEN?

Daarmee kom ik aan de rol van politieke par
tijen. Helaas heb ik daar weinig positiefs over te 
melden. Al deze verplaatsingen van de politiek 
hebben namelijk nog een tweede element ge
meen. In geen van die verplaatsingen spelen po
litieke partij en enige rol van betekenis. In geen 
van die nieuwe quasi-politieke arena’s hebben 
politieke partijen formeel of feitelijk iets in te 
brengen. In geen van deze arena’s is er immers 
sprake van gekozen bestuurders of van vormen 
van volksvertegenwoordiging. Politieke partijen 
zijn niet betroldcen bij internationale onderhan- 
delingen, ze zitten niet aan tafel bij de regionale 
besmren en ze staan grotendeels buitenspel bij 
de interactieve beleidsvorming. Ze hebben ook 
weinig of geen invloed op de benoeming van Eu
ropese commissarissen, directeuren van z b o ’s
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en rechters. De verplaatsing van de politiek is 
nergens gepaard gegaan met een verplaatsing 
van de partijpolitiek.

Ik hoef u niet te vertellen dat de positie van 
politieke partijen sowieso weinig rooskleurig is. 
De binding van burgers aan politieke partijen, 
als lid en als kiezer, neemt in alle West-Europese 
landen gestaag af (Mair, 2000). De opkomst en 
ondergang van de lpf heeft dit proces in ons 
land even tot staan gebracht — voor het eerst in 
decennia stijgt het ledenaantal van de grote poli
tieke partijen en was de opkomst bij de verkie
zingen voor de Tweede Kamer iets hoger dan bij 
de voorgaande verkiezingen — maar het is zeer 
de vraag of dat beklij ft.

Mocht die langjarige negatieve trend zich de 
komendejaren weer doorzetten, dan betekent 
dat overigens niet dat politieke partijen hebben 
afgedaan. Een parlementaire democratie is voor
alsnog niet goed denkbaar zonder politieke orga
nisaties. Zij blijven in ieder geval nodig voor het 
organiseren van verkiezingscampagnes, voor het 
rekruteren van bestuurders, en voor het organi
seren en onderhouden van coalities. Dat is de 
harde les die Heinsbroek en Wijnschenk hebben 
geleerd. Politieke partijen zullen hun legitimiteit 
alleen niet meer kunnen baseren op hun brede 
maatschappelijke worteling. Hen rest vooral pro
cedurele legitimiteit. Aan hen is het om de kwa
liteit van de bestuurders te garanderen, de trans
parantie van de besluitvorming te verzorgen, 
een brede representatie van belangen te waar
borgen, maatschappelijke onvrede te kanalise
ren en issues op te pikken en om een brede poli
tieke verantwoording te organiseren. Peter Mair 
(2000) spreekt in dit verband van een overgang 
van een op representatie gerichte partij naar een 
bestuurderspartij.

Ik verwacht niet dat de bestaande politieke 
partijen op dit moment over de spankracht be- 
schildcen om de hier geschetste verplaatsingen 
van de politiek het hoofd te bieden. Ze hebben 
nauwelijks ingangen omdat in geen van die 
nieuwe arena’s sprake is van openbare en vrij 
toegankelijke verkiezingen van vertegenwoordi
gers of besmurders. Alle gevestigde partijen zijn

op dit moment bovendien lokaal of nationaal ge
organiseerd. Pan-Europese of zelfs mondiale par
tijvorming komt nauwelijks van de grond. De 
enigen die in staat zijn om enig tegenwicht te 
bieden in de internationale arena’s zijn voorlo
pig de professionele activisten van Greenpeace, 
Amnesty en het bonte gezelschap van anti-globa- 
listen.

H O E  VERPLAATSTE P OL I TI EK TE 

L E G I T I ME RE N ?

Langs welke wegen zou die verplaatste politiek 
dan toch een zekere legitimiteit kunnen verkrij
gen? Ik zie drie mogelijkheden:
1. Legitimiteit door effectiviteit. Dat is de impli

ciete, Platoonse rechtvaardiging voor de 
meeste van deze verplaatsingen. Door de be
sluitvorming weg te halen bij de grillige, ama
teuristische en trage politieke lichamen, kan 
de overheid veel effectiever optreden, zo is de 
redenering. Een hogere effectiviteit leidt ver
volgens vanzelf tot legitimiteit. Deze strategie 
is riskant, omdat in tij den van tegenspoed de 
instimties al snel op hun grondvesten schud
den. Ook laat zij de verplaatsing van de poli
tiek uiteindelijk ongemoeid en biedt ze geen 
alternatieve vormen van publieke verant
woording.

2. Legitimiteit door transparantie: dit is een weg 
die geïnspireerd is door Montesquieu en de 
Amerikaanse Federalisten. Deze zoekt de legi
timiteit in de procedurele zuiverheid en con
troleerbaarheid van de besluitvorming. Diplo
maten, experts en rechters krijgen veel speel
ruimte, op voorwaarde dat hun optreden 
transparant is, dat ze publieke verantwoor
ding afleggen en dat er voldoende check and 
balances zijn ingebouwd. Dit is de weg die ik 
voorlopig het best begaanbaar acht. Deze stra
tegie vraagt echter het nodige tegenspel van 
de media en van de civil society. Deze zijn tot 
nu toe sterk gebonden aan nationale staten en 
zelfs daarbinnen is het de vraag of hun benen 
sterk genoeg zijn om deze verantwoordelijk
heden te dragen — maar daarover meer in de
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bijdrage in dit nummer van Liesbet van Zoo
nen.
Legitimiteit door volksraadpleging: In deze 
meer Weberiaanse strategie is de legitimiteit 
voornamelijk gebaseerd op allerlei vormen 
van volksraadplegingen. Burgers worden in 
staat gesteld om zich direct, bijvoorbeeld via 
referenda, te uiten over het te voeren of ge
voerde beleid. Een logische consequentie van 
een dergelijke ontwikkeling is dat burgers ook 
in de sanctioneringsfase van de politieke ver
antwoording een veel grotere stem krijgen.
Als de legitimatie en de verantwoording van 
beleid niet meer kan verlopen via partijen en 
parlementariërs, dan verwacht ik dat er een 
grote druk zal ontstaan om te komen tot di
recte vormen van verkiezing en verantwoor
ding door besmurders. Rechtstreekse verkie
zingen van EU-commissarissen, wethouders,

politiechefs, directeuren van z b o ’s en zelfs 
rechters, zoals in de v s , liggen dan voor de 
hand. Een dergelijke plebiscitaire wending 
laat de volkssoevereiniteit intact, zij het in 
grove vormen, en biedt politieke partijen wel
licht de mogelijkheid om een deel van het pu
blieke domein terug te winnen door met hun 
eigen kandidaten te komen. Tegen zo’n plebis
citaire wending valt echter het nodige in te 
brengen — het middel zou wel eens erger 
kunnen zijn dan de kwaal, zie de bijdrage van 
Bart Tromp in dit nummer van s &'D .

* Tekst van een toespraak gehouden op het sympo
sium ‘Degangen van de macht', dat op 22 november 
2002 werd gehouden in Den Haag, ter gelegenheid 
van het vijfentwintigiarig b e s t a a n  v a n  d e wBS - we r k -  

groep Partijpolitieke Processen. Hetzelfde geldt voor de 
bijdragen van Liesbet van Zoonen en Bart Tromp.
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D e éne vrouw o f  de andere, voor m ij zijn  ze allemaal 
gelijk. Een vrouw za l niet gemakkelijk over m ijn hart 
regeren. H un schoonheid beschouw ik  alleen als een 
geschenk waarmee het noodlot ons het leven 
veraangenaamt. Vandaag kan de ene vrouw me bekoren, 
en morgen de andere. Ik  verafschuw de standvastigheid, 
die ons hart tiranniseert en een wrede plaag is. Laten de 
mensen, die er plezier in hebben, dan m aar trouw zijn . 
E r is geen liefde mogelijk waar de vrijheid ontbreekt.

D e hertog in ‘Rigoletto’ , Giuseppe Verdi, Ie  acte 

vertaling: Opera Forum



De gangen van de macht (2)

Plezier politiek in de 
entertainment-samenleving

22

L IE S B E T  VAN Z O O N E N

In de aanloop naar de vorige verkiezingen, zond 
B N N op TV2 wekelijks het programma lijst o uit. 
Het werd gepresenteerd door Katja Schuurman 
en Bridget Maasland, Nederland’s populairste 
televisie-babes van dit moment. Katja en Bridget 
waagden zich met hun Lij st o in de politiek en 
interviewden jongeren, jonge politici en de lijst
trekkers over hun ideeën en strategieën. Het pro
gramma was bedoeld om jongeren te informe
ren en te interesseren voor de politiek. De dames 
kwamen ook bij diverse PvdA-kopstukken langs. 
Ze werden door Tineke Netelenbos verwelkomd 
met de verzuchting dat er eindelijk eens jonge 
gezichten in de politiek kwamen. Wim Kok 
maakte zich schielijk uit de voeten. Jeltje van 
Nieuwenhoven legde uit wat een Kamervoorzit
ter doet, en liet zich — in een overigens geslaagd 
gesprek — ontvallen dat er nauwelijks leuke 
mannen in de Kamer zitten, dat ze soms wel een 
spelletj e patience op haar laptop zou willen spe
len en dat ze regelmatig de uh’s van de sprekers 
telt als ze zich zit te vervelen. Ad Melkert beken
de moeiteloos een optreden van Blof het leukste 
onderdeel van een campagnebijeenkomst te heb
ben gevonden.

De PvdA’ers en ook andere politici leken ruim
hartig toe te geven dat de politiek een saaie oude 
lullenzaak is. Waarom houden ze zich er dan in 
vredesnaam mee bezig?, zou ik als ongeïnteres-

Overde auteur Liesbet uan Zoonen is h o ogleraar
Media en Populaire Cultuur aan de Uniuersiteit uan
Amsterdam.

seerde jongere denken. Die mensen moeten wel 
heel anders zijn dan ik. Of ze zijn stom om hun 
leven zo saai in te vullen, of ze zijn heel bijzonder 
door zich op te offeren voor de publieke zaak. 
Juist door zo te capimleren voor het beeld van 
saaie politiek, schiepen politici in dit pro
gramma een nog grotere afstand mssen politici 
en (jonge) kiezers dan schijnbaar al bestond.

Men kan tegenwerpen dat dit voorbeelden 
zijn van de ‘oude’ politiek. Vrijwel alle lijsttrek
kers zijn inmiddels vervangen door jongere kan
didaten, en de discussie over de aantrekldngs- 
kracht van de politiek en van specifieke partijen 
zijn niet van de lucht. Wat daarin echter ont
breekt is een (h)erkenning van het culmrele 
krachtenveld waarin de politiek opereert, een 
krachtenveld dat gedomineerd wordt door enter
tainment- logica en een behoefte aan dagelijks 
plezier. We hebben dringend een verzoening 
mssen plezier en politiek nodig, wil de politiek 
in de entertainmentsamenleving kunnen overle
ven. Daar gaat deze bijdrage over.

In een entertainmentsamenleving overleef je al
leen maar als je de mensen ervan weet te overtui
gen dat watje doet, ofwatje mensen vraagt te 
doen, spannend, meeslepend, onderhoudend, 
gezellig, plezierig, grappig of opwindend is. Dat 
het belangrijk is of dat men het landsbelang of de 
publieke zaak dient; dat zijn geen argumenten 
waarmee je in een entertainmentsamenleving 
de concurrentie om de aandacht wint, of die met 
andere vrijetijdsbestedingen. Want zo moet men
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dat zien: politiek is voor de meeste mensen een 
vorm van vrije tijdsbesteding. Voor de weinigen 
die politiek actief zijn, betekent het de besteding 
van vrije avonden en vrije weekenden; voor de
genen die politiek geïnteresseerd zijn, betekent 
het de inzet van lees-, kijk- en Internettijd.

Uit het terugkerende tijdsbestedingonder- 
zoekvanhet Sociaal en Cultureel Planbureau 
blijkt dat die vrije tijd enorm onder druk staat; 
niet omdat we er minder van krijgen, maar om
dat we er steeds meer in willen doen. Mediage
bruik slokt een groot deel van de vrije tijd op, 
maar ook sociale contacten en evenementenbe
zoek, de multiplex, het stadion, het festival en 
noem maar op. De meer ‘serieuze’ instellingen 
gieten hun aanbod ook steeds vaker in de vorm 
van vermaaksevenementen, denk bijvoorbeeld 
aan de Uitmarkt, de Museumnacht of het Monu
mentenweekend. Temidden van al dat ver- 
maaksgeweld, komt de politiek ons dan een on
weerstaanbaar aanbod doen: kijk eens, ik heb 
hier een fijne serieuze, belangrijke doch lichte
lijk saaie tijdsbesteding voor u...

'a m u s i n g  o u r s e l v e s  t o  d e a t h ’?

Kunnen plezier en politiek wel samengaan? Veel 
voorbeelden om daarover na te denken hebben 
we niet. ‘Plezier' komt in het denken van de over
grote meerderheid van de burgerschapstheore- 
tici niet voor; de verschillende burgerschapsver- 
togen spreken over deugden, rechten, plichten, 
verantwoordelijkheid; meer recentelijk over 
identiteit, levensstijl en gemeenschap, maar een 
theorie van plezierig burgerschap ben ik nog 
nergens tegengekomen. Plezier associeert mis
schien ook wel teveel met entertainment, en 
over entertainment in de politiek zijn de menin
gen echt nauwelijks verdeeld.

Ik vermoed dat voor veel van de s een-lezers 
geldt dat men met infotainment misschien net 
heeft leren leven, zij het niet van harte. Entertain
ment in de politiek vindt men echter uit den 
boze. Men weet zich daarin door vele gezagheb
bende auteurs gesteund. Het bekendste voor
beeld is wel Neil Postman’s bestseller Amusing

ourselves to death, alweer uit 1985 maar nog steeds 
een klassieker. Er zijn tal van andere titels met 
een vergelijkbaar argument, ik noem u een paar 
van de bekendste en de beste: Jerry Manders, Four 
argumentsforthe elimination qf television (1978) 
ook al vrij oud. Recenter is Rod Hart’s Seducing 
America (1994) enjeffrey Scheuer’s The Sound Bite 
Society (1999). De volgende quote van Scheuer is 
typisch is voor al het werk in dit genre:

flu in uw K'ibiiwf

‘By weighing political discourse towards 
symbols, images, slogans, and sound bites,
TV rewards simpler messages. It forces 
politicians and journalists alike to be more 
exposure- and image conscious, focusing 
their attention (and that ofviewing 
audiences) on the cosmetic and superficial 
values of individual presentation and away 
from issues and ideas.’

The Sound Bite Society is extra interessant, omdat 
het — in tegenstelling tot de andere auteurs — 
betoogt dat de televisielogica veel harder inwerkt 
tegen progressieve politiek dan tegen conserva
tieve politiek. Televisie beloont eenvoudige argu
menten, zo stelt de auteur, en de logica van con
servatieven is eenvoudiger dan die van progres- 
sieven. Hij ziet dan ook een keihard verband
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tussen de opkomst van de televisie en de steeds 
conservatiever wordende Amerikaanse politiek.

Als dat zo is, dan zijn we slecht Idaar als pro
gressief volksdeel, want dan is er geen winnen 
meer aan. Ik wens daar om verschillende rede
nen dan ook niet in te geloven, bijvoorbeeld om
dat bij een grondige exegese van dit soort teksten 
blijkt dat ze nogal inconsistent en willekeurig 
onderbouwd zijn. Belangrijker is dat ze de pro
gressieve geschiedenis, die vol zit met eenvoudig 
maar doeltreffend politiek vermaak en plezier, 
ontkennen.

VERMAAK I N DE VROEGERE POLITIEK

Michael Schudson, een Amerikaanse historicus, 
laat in een prachtig boek getiteld The Good Citizen 
(iggS) zien hoe politieke bijeenkomsten aan het 
eind van de ige eeuw bestonden uit een menge
ling van kermisvermaak, sociale ontmoetingen, 
en luidruchtige politieke verklaringen. Ook in 
Nederland kennen we dat beeld: de kiesrechtbe- 
weging luisterde haar bijeenkomsten bijvoor
beeld op met toneelstukjes, en ook de bijeen
komsten van de SDAP bestonden uit een menge
ling van politiek en vermaak. Geen wonder ook, 
in die tijd was zo’n politieke bijeenkomst voor 
veel mensen een uitzonderlijkuitstapje, een ont
snapping uit het harde alledaagse bestaan.

Maar ook veel recenter, in de jaren zeventig, 
was links nog bezig te onderzoeken hoe politiek 
met plezier gecombineerd kon worden. Denkt u 
aan de slogan van de Nieuwe Revue destijds, ‘links 
en toch lekker’, en diverse VARA-experimenten, 
zoals bijvoorbeeld Van Onderen, avondvullende 

24 themaprogramma’s over de dagelijkse ervarin
gen van arbeiders (zoals dat toen nog heette). In 
een publicatie uit igyy met als titel De marges van 
een links televisie/heleid, schrijft Ad Kooyman dat 
een links televisiebeleid zou moeten nagaan ‘in 
hoeverre gebruik gemaakt kan worden van over- 
drachtstechnieken die gehanteerd worden in het 
populaire televisie-amusement’ (p.84). Dat soort 
geluiden en dergelijke pogingen tot analyse zijn 
tegenwoordig zeldzaam, al hebben we wel link
sig amusement in de vorm van bijvoorbeeld Kop

spijkers en Het Lagerhuis, en treden linkse politici 
op in entertainmentprogramma’s.

Als er heden ten dage echter in analytische of 
beschouwende termen over entertainment en 
politiek nagedacht wordt, is de teneur meestal 
dat televisie vervlakt, vervormt en ons tot poli
tieke toeschouwers in plaats van deelnemers 
maakt. De hippe term van dit moment daarvoor 
is dan ook dat we in een 'toeschouwersdemocra- 
tie’ leven (De Beus, 2001). Politiek strategisch ge
zien leveren dergelijke analyses bijzonder wei
nig op: hoe verleidje die toeschouwers namelijk, 
hoe houd je  ze vast en hoe zorgje datje een goeie 
recensie — lees: een stem bij de verkiezingen — 
krijgt? — daarover zegt het stempel toeschou- 
wersdemocratie helemaal niets. Het gevolg is dat 
er in politiek strategische termen opportunisme 
en pragmatiek heerst; aan een verkiezingsdebat 
in de Soundmixshow doet iedereen mee, omdat 
entertainment nu eenmaal onvermijdelijk is ge
worden. Achteraf spreekt men er dan net zo hard 
weer schande van.

In de entertainmentsamenleving is de ver
onderstelde antithese tussen politiek en enter
tainment eerder toe- dan afgenomen. Met de nog 
steeds groeiende aanwezigheid van de televisie 
en vermaakslogica lijken zowel de noodzaak als 
de tegenzin van linkse politiek om daaraan mee 
te moeten doen groter geworden. Dat levert na- 
murlijk een schizofrene spagaat op die contra
productief werkt en waar we vanaf moeten. En
tertainment moet niet alleen in pragmatische 
strategische termen omarmd worden, zoals nu 
gebeurt, maar ook in culmurbeschouwelijke zin 
serieus genomen, onderzocht, geanalyseerd en 
gewogen, niet simpelweg bij de vuilnisbak gezet.

i n t e r m e z z o ; d e  a c h t e r b a n  a l s  f a n c l u b

Een klein intermezzo over de achterban is nood
zakelijk om de noodzakelijke articulaties van 
plezier en politiek te kunnen plaatsen. Na de ver
kiezingsuitslag van afgelopen mei, horen we on
ophoudelijk dat de PvdA zijn achterban is kwijt
geraakt, niet goed opgelet en onderweg ergens 
verloren, laten liggen in tramlijn 16 misschien.
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Daar moet u van Vrij Nederland-journalist Gerard 
van Westerloo in ieder geval zoeken (Van 
Westerloo, 2002). Daarop volgt steevast dat de 
PvdA haar natuurlijke achterban weer terug 
moet vinden en terug moet winnen, vooral door 
goed naar ze te luisteren. Of zoals Wouter Bos bij 
Barende^ Van Dorp zei; ‘wij moeten weer een par
tij worden die naar de mensen luistert!’

Dat is wat mij betreft een gevaarlijke eenzij
dige benadering. De PvdA heeft helemaal geen 
achterban, nooit gehad ook, als ik de resultaten 
van BartTromp’s recente dissertatie (2002) over 
de geschiedenis van de sociaal-democratie wat 
chargeer (toegegeven, uit tweede hand, op basis 
van een recensie in n r c  Handelsblad, 11 oktober 
2002). Recensent Ido de Haan stelt dat Tromp’s 
beschrijving van de geschiedenis van links; ‘leert 
dat links nooit een vaste achterban heeft gehad, 
maar een zich ontwikkelende, die altijd tot stand 
kwam door de inspiratie van het socialistisch 
ideaal. Pas door de vereenzelviging met dat ide
aal waren uiteenlopende individuen in staat el
kaar te herkennen als leden van dezelfde ideële 
gemeenschap. Links is dus steeds in staat ge
weest om op basis van beginselen een eigen 
achterban te creëren.’

Er is, met andere woorden, niets wat de PvdA- 
achterban bindt, behalve hun voorkeur voor de 
PvdA en hun aflteer van de conservatieve colle
ga’s. Als je het zo bekijkt, lijkt een achterban dus 
conceptueel en procesmatig tamelijk veel op een 
fanclub van een grote band. Ga maar na, wat had
den die miljoenen fans van de Rolling Stones nu 
gemeenschappelijk, behalve hun liefde voor de 
Rolling Stones en hun afkeer van de Beatles. Zijn 
die Stones fans een collectief buiten hun liefde 
voor de Stones? Nee. Luisteren die Stones naar 
wat hun fans willen, nee. Integendeel ze schote
len hun fans de toppunten van hun energie en 
creativiteit voor, en daar sluiten de fans zich ver
volgens bij aan.

Ik vermoed dat die parallel met een fanclub u 
niet bevalt. Immers een achterban hoort een rati
oneel, cognitieve relatie met zijn partij te heb
ben, terwijl een fanclub een emotioneel affec
tieve, volgens velen zelfs irrationeel hysterische

band met hun favorieten heeft. Misschien gaat 
de vergelijking bij een nauwkeuriger inspectie 
ook wel mank. Waar het mij echter om gaat, is 
datje een achterban moet maken, en niet zoe
ken; dat luisteren niet helpt als je zelf geen ver
haal hebt. Wat dat betreft heeft het mij altijd ver
baasd dat het Kok is toegestaan de ideologische 
veren van de partij af te schudden, want welk 
verhaal heb je  dan nog, of om in muziektermen 
te blijven, wat is dan nog je eigen ‘authentieke’ 
geluid. Hoe onderscheiden de Stones zich dan 
nog van The Boys Band?

Wat zijn de kernelementen van de noodzake
lijke articulatie van plezier en politiek? Laat dui
delijk zijn dat plezier noodzakelijk is, maar niet 
voldoende om de achterban tot stand te brengen. 
Zonder een verhaal, of een ideaal, werkt ook ple
zier niet. Maar ik ga ervan uit dat de PvdA er de 
komende maanden in slaagt dat ideaal te bedis
cussiëren en herformuleren. Daarna zijn perso- 
nalisering en popularisering onontbeerlijk (cf.
Van Zoonen, iggSajzoooa).

P E RS ONA L I S E RI NG

Sommige politicologen verstaan onder persona- 
lisering het simpele gegeven dat een persoon de 
standpunten van een partij uitdraagt (Kleinnei- 
jenhuis et al, igg 8). Daar zijn we inmiddels alle
maal aan gewend, ik zie eerlijk gezegd ook niet 
eens meer hoe dat anders zou kunnen. De ma
nier waarop de PvdA de verkiezingen van de lijst
trekker heeft georganiseerd, geeft aan dat dit ook 
in de partij gemeengoed is geworden.

Dat soort personalisering is echter in de hui
dige entertainmentmaatschappij niet genoeg. 25 
De lijsttrekker doet meer dan slechts de stand
punten uitdragen. In de huidige politieke cul
tuur moet hij ook een overtuigende veipersoonlij- 
king van de partij en haar idealen zijn. De En
gelse socioloog John Corner (2000) spreekt in dit 
verband van een politieke persona die ontstaat uit 
identiteit, gedrag en mediaoptreden. Die maken 
gezamenlijk zowel de kracht van de leider 
binnen de partij uit, als dat ze zijn algemene po
pulariteit bepalen. Wat die algemene popula-
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riteit betreft is het noodzakelijk te bedenken dat 
een lijsttrekker, maar ook de andere gezichtsbe
palende politici van een partij, vanuit het per
spectief van de mogelijke achterban, in een men
tale ruimte opereren waarin zich tal van andere 
bekende personen ophouden: de nieuwslezers 
van het Journaal, Ludo en Janine van GTST, Paul 
Witteman, Marco Borsato, de koningin. Maxima, 
Rafael van der Vaart e n .... Wouter Bos.

Met andere woorden, waar de politiek in het 
algemeen moet concurreren met vermaak en 
plezier in de vrije tijd, is de lijsttrekker in con
currentie met andere Bekende Nederlanders. Dat 
stelt op de drie genoemde dimensies — iden
titeit, gedrag en mediaoptreden — specifieke 
eisen. Als die drie elementen samenhangen met 
het ideaal van de partij, heeft men te maken met 
een geslaagde personalisering en een kans op al
gemene populariteit. Laten we een aantal eisen 
van die drie dimensies kort doorlopen.

lijke leefstijl van de politicus een belangrijk deel 
van zijn politieke ‘persona’ draagt. De Neder
landse roddelpers heeft er echter wel een Ideine 
maar regelmatige gewoonte van gemaakt om het 
dagelijks leven van Nederlandse politici langs de 
maat van hun eigen idealen te houden. Hedy 
d’Ancona heeft ooit van Story op haar donder ge
had omdat de lichten bij haar thuis de hele nacht 
branden. Schandelijke verspilling voor een soci-

26

Wie is de leider?

Bij identiteit gaat het om iemands idealen, zijn 
stijl van leiderschap, zijn uiterlijk, zijn persoon
lijke geschiedenis en zijn huidige leefomstan
digheden. In deze context ga ik alleen op de laat
ste twee in (maar zie Van Zoonen, 2002). Bij per
soonlijke geschiedenis zien we misschien het 
eenvoudigste hoe die een personificatie van een 
partij-ideaal kan zijn. Bill Clinton’s armoedige 
jeugd in het stadje Hope is succesvol geëxploi
teerd in de Democratische campagnes, onder an
dere inhetberoemde filmpje Hope en zijn ont
moeting met Kennedy. Wim Kok’s achtergrond 
sloot ook naadloos aan bij de idealen van de 
PvdA. Als je  als lijsttreklcer een persoonlijke ge
schiedenis hebt die zich slecht verhoudt met de 
idealen van je partij, dan zal dat een terugkerend 
middel voor de tegenstanders blijken om je ge
loofwaardigheid in diskrediet te brengen: denk 
aan Paul Rosenmöller’s achtergrond als rijke 
Vendex-erfgenaam. Wouter Bos moet erop reke
nen dat zijn dagen bij de Shell regelmatig tegen 
hem gebruikt zullen worden.

We zijn nog lang niet zover dat de persoon-

aal-democraat (Van Zoonen, 1998b). Daarnaast 
geldt, ook in Nederland, dat het gezinsleven van 
een politicus een niet te verwaarlozen rol speelt 
voor de persona, al gebeurt dat voor mannen op 
een andere manier dan voor vrouwen. Manne
lijke politici kunnen hun gezin opvoeren als een 
rustpunt in hun drukke bestaan, als een baken 
van normaliteit, een plek om te herstellen. Ze 
kunnen het onzichtbaar houden of laten zien 
wat een geweldige steun ze van het thuisfront 
krijgen. Voor vrouwelijke politici functioneert 
hun gezinsleven of de afwezigheid daarvan altijd 
als een teken van hun ongebruikelijke positie in 
de politiek. Zo heeft Femke Halsema nu al de 
vraag voor haar kiezen gehad, hoe dat nou moet 
als ze kinderen wil. Van Wouter Bos weten we 
wel dat hij binnenkort gaat trouwen, maar die 
vraag over de kinderen heb ik nog niet gehoord. 
Als het gaat om de ontwikkeling van de politieke 
persona, geldt kortom dat het gezin of de partner 
voor mannen veel maldcelijk dan voor vrouwen 
als een ‘resource’ functioneert (Van Zoonen, 
2000b).
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Hoe gedraagt de leider zich?

Als we afgaan op de biografieën van diverse grote 
politici, dan zijn kernkwaliteiten daadkracht en 
besluitvaardigheid, improvisatievermogen, 
‘warmte’, humor en luisteren. Laten we iets lan
ger stilstaan bij dat element ‘luisteren’. De PvdA 
legt daar tegenwoordig enorm de nadruk op, dus 
is het van belang dat iedereen weet hoe dat moet, 
luisteren. Ter inspiratie voor de luisterende par
tijleider, heb ik een passage uit Primary Colors ge
haald, het boek dat zogenaamd over de Ameri
kaanse presidentskandidaat Jack Stanton gaat, 
maar eigenlijk Bill Clinton beschrijft (Anony- 
mous, 19 9 6). Er is ook een geweldige film van ge
maakt, met dezelfde titel en John Travolta in de 
hoofdrol. Lees hoe Bill Clinton, alias Jack Stanton 
luistert;

‘He was in heavy listening mode, the most 
aggressive listening the world has ever 
known: aerobic listening. It is an intense 
disconcerting phenomenon — as if he were 
hearing quicker thanyou can get the words 
out, as if  he were sucking the Information out 
ofyou. When he gives full ear (...) his listening 
becomes the central fact of the conversation’ 
(P-4).

Uit anekdotes is bekend dat Clinton het vermo
gen had, om elke willekeurige passant in drie se
conden het idee te geven dat de wereld om hem 
draaide, en dat hij alleen aandacht voor hem had. 
Twee mensen uit mijn omgeving hebben ooit 
zo’n flits met Clinton meegemaakt, allebei vin
gen zij zijn directe blik vanuit een passerende 
auto op, de een in Washington, de ander in Den 
Haag. Onafhankelijk van elkaar beschreven ze 
dat als een magisch, bijna betoverend moment. 
Dat soort performance zou je voor je eigen leider 
wensen.

Hoe komt de leider over op t v ?

Denkje nou als partij datje een politiek leider 
hebt, wiens identiteit en gedrag zorgen voor een

perfecte verpersoonlijking van de partij-idealen, 
dan ben je  er nog niet. Wat uiteindelijk telt, is öf 
en hoe dat overkomt op televisie. U kent onge
twijfeld ook mensen die in een persoonlijk ge
sprek of voor een zaal een enorme uitstraling 
hebben, die op televisie helemaal wegvalt. Met 
mediatraining valt daar natuurlijk van alles aan 
te doen, maar mijn stelling is dat het minstens 
even belangrijk is datje als politicus plezier hebt 
in je televisieoptredens, en datje een gevoel hebt 
(gebaseerd op intuïtie of grondige kennis van je 
staf) voor de eisen die verschillende genres stel
len. Laten we even een paar voorbeelden door
lopen, met bij elk programma een typering van 
het benodigde retorische register:
> Journaal, RTL Nieuws ~  Sound Bite
> NOVA-uitleg en verantwoording
> Buitenhof — intellecmele confrontatie
> Barend en Van Dorp — kruisverhoor, improvi

satievermogen, humor
> zVandaag — alledaagse ervaring
> Oog in Oog — persoonlijk, warm
> Het Lagerhuis — luisteren, alledaagse taal
> Jensen! — populistische confrontatie
> Kopspijkers — humor

Deze lijst is nog niet eens compleet maar laat al 
duidelijk genoeg zien welke uiteenlopende reto
rische registers de politiek leider moet kunnen 
opentreklcen. Ik kom daar in de paragraaf over 
popularisering op terug.

Authenticiteit

Een passende identiteit, aansprekend gedrag en 
een gevoel voor wat de televisie precies van je wil, 27
dat zijn de ingrediënten voor een succesvolle po
litieke ‘persona’, een succesvolle verpersoonlij
king van de partij-idealen. De notie van politieke 
persona suggereert een bepaalde mate van maak
baarheid en gedeeltelijk is dat ook zo. Er gaat na
tuurlijk geen enkele politieke leider meer de 
arena in zonder een batterij aan adviseurs en me
diatraining. Dat zou althans niet moeten. Tegelij- 
kertij d schuilt er in een te sterke modellering van 
de persona van de leider het gevaar van kunstma-
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tigheid en van gebrek aan authenticiteit. Dat 
prilcken journalisten en kiezers die ook alle truc
jes inmiddels kennen onmiddellijk door. Van po
litieke leiders wordt terecht een grote mate van 
authenticiteit verwacht. Waar het echter om gaat 
is dat de ene soort authenticiteit veel beter bij de 
huidige tijd past, dan de andere.

Bij de tegenwoordige entertainmentsamenle- 
ving, de emotie-culmur en de opmars van de 
‘straat’, horen een oprechte belangstelling en res
pect voor de ervaringen van gewone mensen.
Een intellectuele verkenning en analyse van hun 
problemen, kan even authentiek zijn, maar past 
veel slechter bij de huidige cultuur. Dergelijke 
politici maakten een veel grotere kans als we in 
een cognitieve, informatiecultuur zouden leven. 
Elke politicus moet zichzelf blijven, maar welk 
‘zelf’ het beste aanslaat, hangt af van de domi
nante culturele logica.

PO P U L A RI SE R I N G

Naast een optimale personalisering, is een er
kenning van populaire cultuur als legitieme 
vorm van politieke communicatie noodzakelijk. 
Daar zitten twee kanten aan; om te beginnen 
vormt populaire cultuur voor veel mensen een 
bron van politieke informatie, meningen en de
bat. Barnhurst (1998) heeft laten zien dat jonge
ren uit verschillende landen hun politieke ken
nis en oordelen eerder ontlenen aan popmuziek, 
films en populaire televisieseries, dan aan dag
bladen of televisienieuws.

Sinds de Marokkaanse rapper Raymtzer met 
Kutmarokkanen Rob Oudkerk tot de orde riep, 
lijkt ook hier doorgedrongen dat er andere ‘poli
tieke’ media zijn dan n o v a  en Buitenhof, al zullen 
er weinig politici zijn die m t v  en The Box perma
nent als serieus te nemen bron van maatschap
pelijke gevoelens beschouwen. Evenmin zullen 
politici de politieke avonmren van Ludo in Goeie 
Tijden Slechte Tijden met veel interesse gevolgd 
hebben.

De talkshow, die hybride van informatie en 
entertainment, is eigenlijk het enige genre dat 
enigszins in staat is de Idoof mssen politiek en

populaire culmur te dichten. We kunnen echter 
vermoeden dat Knevel, Witteman, Barend en Van 
Dorp en Kej/l gemakkelijker doordringen tot het 
gangbare politieke discours dan Jensen, Kevin 
Masters of Ab Normaal.

Als de PvdA werkelijk vindt, dat de partij weer 
in contact moet komen met de straat, en de erva
ringen en opvattingen van gewone mensen 
moet respecteren, dan moet dat beginnen met

kennis van de culmur van ‘het volk’, en dat is een 
televisieculmur, in al haar variaties van serieus 
tot platvloers. Ook in die televisiecultuur is de 
politieke stem, of liever gezegd, zijn de politieke 
stemmen van gewone mensen te horen, en in 
toenemende mate heel direct.

Onlangs stond er een berichtje in de n e c  dat 
er in Argentië een tv-show in het genre van 'Big 
Brother’ was begonnen, waarin gewone mensen 
hun politieke idealen konden presenteren.
El candidato de la gente heet het. Elke week wordt 
er iemand door het publiek weggestemd totdat 
er een winnaar overblijft die als kandidaat voor 
Buenos Aires aan de komende verkiezingen mag 
meedoen: zijn of haar campagne wordt betaald
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door het tv-station. Ook het Amerikaanse Fx ka
bel televisie, een onderdeel van Fox, begint bij de 
volgende verkiezingen met een dergelijk pro
gramma The American Candidate, u moet zich een 
soort politieke Idob voorstellen. Honderd kandi
daten uit het gewone volk gaan in de winter van 
2004 met elkaar de strijd aan. Een studiopubliek 
en Online kijkers kunnen één voor één kandida
ten wegstemmen. De winnaar krijgt de titel 'the 
people’s candidate’ en mag als onafhankelijke 
kandidaat aan de presidentsverkiezingen mee
doen.

Een erkenning van populaire cultuur als poli
tieke communicatie, houdt de noodzaak in dat 
politici op gelijke voet kunnen opereren in het 
hele populaire landschap. Die eis gaat verder dan 
een opportunistische benadering (ifyou can'tbeat 
themjoin rhem), maar betreft ook een andere en 
bredere waardering van soorten argumenten, 
van communicatiestijlen en politieke logica’s. 
Dat betekent een veel grondiger en liefdevoller
— zou ik bijna zeggen — analyse van de diverse 
soorten televisieprogramma’s waarin politici op
treden en de vraag hoe j e daar de optimale popu
laire politieke munt uit kunt slaan.

Laten we als voorbeeld in iets meer detail naar 
die talkshows kijken: daarin wordt een persoon
lijke vorm van communicatie gevraagd. Het gaat 
om anekdotes, persoonlijke ervaringen en bele
vingen. De opdracht voor een politicus in zo’n 
talkshow is natuurlijk om dergelijk persoonlijk 
discours om te buigen naar een relevante poli
tieke boodschap. Dat nu blijken de meeste poli
tici niet te kunnen. Eigenlijk kon alleen Paul Ro- 
senmöller moeiteloos overschakelen van de per
soonlijke anekdote naar een politieke 
boodschap. Op een vraag in Koffietijd of hij door 
zijn politieke carrière nog veel vrienden van 
vroeger zag, antwoordde hij in één oprecht lij
kende beweging dat hij ze jammer genoeg een 
stuk minder zag. Onlangs had hij echter nog een 
brief van een oude schoolvriendin gekregen, die
— helaas — net weduwe was geworden en ont
zettend blij was met de initiatieven van Groen
links op het gebied van de nabestaandenwet.

Andere politici slagen er nauwelijks in om uit die 
persoonlijke ervaring vandaan te komen, of 
snappen überhaupt niet hoe ze in de persoon
lijke stijl van de talkshow moeten opereren (zie 
Van Zoonen, 2000 c). Wat je van de politiek leider 
mag verwachten is dat hij of zij moeiteloos van 
het persoonlijke verhaal kan overstappen naar 
een politieke boodschap, van de humoristische 
anekdote naar het politieke ideaal, van de gla- 
mourrijke ontmoeting met een andere celebrity 
naar de noden en wensen van de kiezers. Hij 
moet, met andere woorden, een hybride en com
plete communicator zijn. In die context helpt het 
niet om maar te blijven klagen en kankeren op 
die verdomde televisieculmur.

Betekent dat dan datje overal maar aan mee 
moet doen? Nee, de premisse van populaire poli
tieke communicatie is wat mij betreft datje 
mensen in hun eigen taal aanspreekt, maar de 
gelegenheid laat om zelf uit te maken hoe ze dat 
interpreteren. Populaire politieke communicatie 
is wat dat betreft niet anders dan 'gewone’ demo
cratische oordeelsvorming. De trend die bij de 
laatste verkiezingen ontstond, om politici tij
dens hun optreden al te beoordelen op een cha- 
risma-meter, met publieksoordelen per SMS, 
met stemkastjes van smdiopublieken, geeft kij
kers nauwelijks de gelegenheid om zelf een oor
deel te vellen. De beoordeling wordt al instant 
meegegeven: voordat een kijker zelf besloten 
heeft hoe een politicus presteert, besluiten aller
lei deskundigen of toevallige passanten dat al 
voor hem. Wat dat betreft mogen ook serieuze 
journalisten zich overigens wel eens wat meer 
inhouden, maar dat terzijde. Daarnaast gelden 
ook binnen de populaire kaders de gebruikelijke 
bezwaren tegen soundbites, in 30 seconden kan 
je echt niets zinvols vertellen, populair noch se
rieus. Daarom was het lijsttrekkersdebat in de 
Soundmixshow ook een slecht idee, niet vanwege 
het platform zelf, dat was wel een aardige vondst, 
maar vanwege de geringe spreektijd en de in- 
stant-beoordeling die erin zat.

Wiens plezier wordt er nu uiteindelijk gereali
seerd met popularisering en personalisering?
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Om plezier van politici zelf gaat het in eerste in
stantie niet, al is een premisse van mijn verhaal 
dat politici plezier hebben in wat ze doen, dat 
luidkeels uitstralen en zeker niet beweren dat po
litiek eigenlijk een beetje saai is. Zij zijn echter 
wel degenen die zich geconfronteerd zien met 
een opeenstapeling van nieuwe eisen aan hun 
toch al overvraagde leiderschap. Het werd George 
Bush sr. in elk geval teveel toen hij vertelde 
waarom hij zich tijdens de verkiezingscampagne 
van 19 9 2 niet op m t v  vertoonde; ‘I am not going 
out there being a teenyhopper. At 6 8, 1 just can’t 
do it’ (Bush Library, 1992). Bovendien ontlenen 
politici net zoveel, en misschien wel meer plezier 
aan hun back stage activiteiten in partijbestuur, 
fractie, gemeenteraad of tijdens werkbezoeken, 
dan aan dejromsta^ge verschijningen die verbon

den zijn aan personalisering en popularisering.
Wat een doordachte personalisering en popu

larisering van de politiek hopelijk teweeg kun
nen brengen, is de terugkeer van het plezier dat 
gewone burgers ontlenen aan politiek: een ple
zier dat zich zou moeten kunnen meten met het 
plezier dat de echte fan heeft in het optreden van 
zijn favoriete band, live of op televisie. Dat is een 
plezier dat gepaard gaat met een psychologische 
investering, een dagelijkse betroklcenheid, met 
kennis van muziek en tekst, met openbare steun
betuigingen en fan-activisme, met kritiek op 
slechte optredens, kortom met alles watje van je 
politieke aanhang zou willen. Fandemocratie, dat 
lijkt me veel beter dan toeschouwersdemocratie.
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De gangen van de macht (3)

Het virus van de 
plebisdtaire democratie
BART TROM  P

Zoals bekend stelt Francis Fukuyama — op grond 
van een overigens bij maar weinigen bekende, op 
Hegel geïnspireerde, geschiedfilosofie — dat er 
met de ineenstorting van het communisme een 
eind is gekomen aan de geschiedenis. Er is geen 
sprake meer van een universele ideologie die een 
alternatief bepleit voor een maatschappelijke 
orde gebaseerd op kapitalisme en democratie,

De toekomst is aan de democratie en in eerste 
instantie bevestigen de ontwikkelingen sinds 
het eind van de Koude Oorlog deze these van Fu
kuyama. Het aantal democratieën in de wereld is 
toegenomen. Het zijn er thans meer dan hon
derd, een heel verschil met de simatie van dertig 
j aar geleden toen het aantal min of meer stabiele 
democratieën de twintig nauwelijks over
schreed. De kwaliteit van de nieuwe of herstelde 
democratieën is overigens een ander verhaal.

Democratie is echter niet alleen een mogelijk 
kenmerk van staatsapparaten. Allerlei organisa
ties, van vakbonden en politieke partijen tot 
sportverenigingen en zelfs bedrijven kunnen be
oordeeld worden op hun democratische preten
ties en de mate waarin deze worden gereali
seerd.

Wat houdt het begrip ‘democratie’ echter in? 
Het is uitgevonden en tot leven gebracht in de 
antieke stadstaat, en in de nadagen daarvan theo
retisch vastgelegd door Aristoteles van Stagyra.

Over de auteur Bart Tromp is uoorzitter uan de
W B S-w erkgroep  Partijpolitieke Processen en politiek 
socioloog

Na de ontdekking van het antieke gedachtegoed 
in het middeleeuwse Europa behield het begrip 
‘democratie’ zeer lang een ongunstige smaak die 
het bij de oude Grieken had gekregen. Pas tegen 
het einde van de negentiende eeuw werd het een 
‘hoera-woord’.

Maar toen had het een geheel andere begrips
inhoud gekregen dan bij Aristoteles. Die maakte 
een fameuze categorisering van regeervormen 
in eenmans-, meermans- en allemansregimes en 
daarbij vloekte hij tegen de nu gangbare ge
dachte dat van wetenschappelijke analyse een 
normatieve beoordeling geen deel mag uit ma
ken. Van elke van deze regeervormen onder
scheidde hij een normale en een perverse vorm. 
Tegenover de monarchie de tyrannie; tegenover 
de aristocratie de oligarchie. En tegenover een al- 
lemansregime, waarin de macht wordt uitgeoe
fend in het algemeen belang (p o lh è), stelt hij het 
allemansregime waar iedereen slechts het eigen
belang nastreeft: de democratie,

In een allemansregime berustte voorts de se
lectie van ambtsdragers in beginsel op toeval, op 
basis van loting, want alleen langs deze weg viel 
de gelijkwaardigheid van alle burgers recht te 
doen.

Nee, wat wij heden ten dage als democrati
sche politieke stelsels beschouwen, zijn dat ze
ker niet in de ogen van de Idassieke denkers. In 
hun ‘democratie’ zouden politieke ambten door 
het lot en niet op basis van verkiezing worden 
vervuld. Verkiezing is immers alleen zinvol als 
men van het aristocratische beginsel uitgaat dat
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sommige leden van een politieke gemeenschap 
meer geschikt zijn om te regeren dan andere.

STEMT M E N  OP EEN PRO G RA M  OF EEN

P E R S O O N ?

De debatten over het begrip democratie zijn in 
de moderne tijd nooit opgehouden, nadat het 
woord eerst zijn negatieve connotatie had verlo
ren en de idee van directe democratie was opge
geven ten gunste van het beginsel van represen
tatie — in de ogen van voorstanders van de eer
ste een contradictio in terminis. Als een zekere 
bepaling van wat heden ten dage onder democra
tie wordt verstaan geldt al meer dan een halve 
eeuw als gezaghebbend wat Joseph Schumpeter 
daarover schreef in zijn Capitalism, Socialism and 
Democracy (1942) Hij definieerde democratie 
daar als ‘de institutionele regeling om tot poli
tieke besluitvorming te komen waarbij indivi
duen de beslissingsmacht verkrijgen door 
middel van een concurrentiestrijd om de stem
men van de burgers’.

Hoe klassiek ook, bij nader inzien laat deze 
definitie echter in het midden wat ik nu juist be
schouw als kernthema van het debat over demo
cratie. Betreft vertegenwoordigende democratie 
een mechanisme waarbij sommigen worden ver
kozen om naar eigen bevinden macht uit te oefe
nen? Of houdt democratie in dat gekozen wordt 
voor een bepaald idee, program, beleid, waarbij 
vertegenwoordigers gekozen worden die dit uit 
willen voeren? Ik vind dit in een representatieve 
democratie de meest wezenlijk kwestie, de 
kwestie waarover het boven alles zou moeten 

32 gaan in debatten over verbetering — o f‘ver
nieuwing ‘, zoals sommigen zeggen — van poli
tieke democratie.

Natuurlijk is dit geen simpel vraagstuk. Er is 
geen sprake van dat ‘de burgers’ een opvatting 
hebben en op grond daarvan vertegenwoordi
gers kiezen. Gekozen kan er pas worden als zij de 
keus krijgen uit van elkaar verschillende pro
gramma’s, en dan nog bestaan er velerlei haken 
en ogen. Dit laat niettemin het uitgangspunt on
verlet. En daarmee is de zaak op scherp gesteld:

houdt democratie in dat men op een program 
stemt dan wel op een persoon? In het eerste ge
val heeft de burger in beginsel greep op zijn ge
kozen vertegenwoordigers. Hij of zij kan haar of 
hem daarop aanspreken, in principe zelfs letter
lijk.

In het andere geval is daarvan geen sprake. Geko
zen is iemand op basis van het mandaat dat hij of 
zij daarmee naar eigen bevind van zaken zal han
delen. Maar de kiezers hebben, letterlijk, geen 
verhaal. Of het verhaal bestaat uit vage percep
ties die achteraf altijd door de gekozene als vals 
kunnen worden afgedaan.

Dit thema boeit mij allang, maar pas het eer
ste Paarse regeeraklcoord maakte van een sluime
rend ongenoegen acute woede, namelijk toen dit 
bleek te bepalen dat de universiteiten in de ko
mende regeerperiode 1.5 miljard moesten inle
veren. Voor een veteraan van toen al ruim vijf
tien jaar achtereenvolgende bezuinigingen op 
het wetenschappelijk onderwij s en onderzoek in 
Nederland was deze woede niet verbazingwek
kend. Maar zij kwam nu vooral voort uit het feit 
dat van de drie deelnemende partijen aan dit 
Paarse kabinet er niet één, neen, werkelijk één, 
in haar verkiezingsprogramma van welke bezui
nigingen op de universiteiten ook maar had ge
rept. Voor defensie lag dat toen anders. De ver
kiezingsprogramma’s van de drie partijen had
den de kiezers voorgehouden dat er 
respectievelijk 1 miljard (d66), 750 miljoen 
(PvdA) en niks (vvD) op deze beleidstak zou wor
den bezuinigd. Dat het regeerakkoord tot bezui
nigingen van een half miljard besloot, kan men 
niet anders dan een begrijpelijke uitkomst ach
ten van de onderhandelingen russen de prospec
tieve regeringspartners.

U I T G E H O LD E ZEKERHEDEN

Het voorbeeld dat ik heb aangevoerd illustreert 
één element van wat ik bedoel met plebiscitaire 
democratie. De coalitiepartners in spe voelden 
zich kennelijk op basis van de verkiezingsuitslag 
gerechtigd om tot een majeure beslissing te ko-
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men waarvoor zij bij de kiezers noch steun had
den verworven, noch hen deze zelfs maar had
den voorgelegd. Democratie werd hier geredu
ceerd tot één element — dat men zich erop kon 
beroepen gekozen te zijn, maar dan kennelijk 
met de vrijbrief om vervolgens naar eigen in
zicht te handelen.

Voor de hedendaagse Nederlandse politiek is 
het langzamerhand vanzelfsprekend dat moge
lijke regeringspartijen na de verkiezingen een 
regeeraklcoord sluiten waarover de kiezer zich 
niet heeft kunnen uitspreken. Op 22 januari 
2003 gaat het anders; dan zou het regeerakkoord 
van het huidige, demissionaire kabinet het ver
kiezingsmanifest zijn waarop CDA en VVD hun 
coalitie willen continueren — daarmee overi
gens onbedoeld het gewicht bepalend van de 
programmatische bijdrage van de Lijst Pim For- 
tuyn aan het oorspronkelijke akkoord. Het is 
echter opmerkelijk hoeveel elementen van dit 
zogenaamde ‘strategisch akkoord’ alweer ge
sneuveld zijn, omdat het deze regeringspartijen 
achteraf kennelijk niet verstandig voorkomt 
hiermee de kiezer vóór de verkiezingen lastig te 
vallen.

Vorige maand werd Saddam Hoessein — ‘de 
heer Saddam Hoessein’, zou Wim Kok hebben 
gezegd — met honderd procent van de uitge
brachte stemmen herkozen als president van de 
republiek Irak. Hij brak daarmee na bijna twin
tig j aar het staande record van de Albanese presi
dent Enver Hoxa, dat op 9 9,9 8 % stond bij de laat
ste verkiezingen die in zijn volksrepubliek wer
den gehouden. Wij kunnen deze uitslag 
beschouwen als de uiterste als het gaat om ple
biscitaire democratie. Aan de ene kant volledige 
democratische legitimatie — terzijde gelaten 
vanzelfsprekend de omstandigheden waaronder 
gestemd kon worden — ; aan de aan de andere 
kant de volledige onmacht van de kiezers om 
met hun stem iets inhoudelijks tot uitdrukking 
te brengen.

Fukuyama heeft gelijk — vrijwel alle heden
daagse staten pretenderen democratieën te zijn. 
Een alternatief model van politieke ordening 
met universele pretenties bestaat niet. Het Saoe-

dische vorstenhuis propageert zichzelf niet als 
bestuursmodel aan de rest van de wereld.
Autocratieën en dictaturen, als de Zuid-Ameri- 
kaanse van weleer en bijvoorbeeld de huidige in 
Pakistan, presenteren zich steevast als tijdelijke 
onderbrekingen van een democratische orde en 
zetten deze stelling kracht bij door zich langs de 
weg van verkiezingen te legitimeren als in we
zen democratisch.

Het is echter een misverstand de plebiscitaire 
democratie te zien als een verschijnsel dat thuis
hoort in de onderontwikkelde periferie en semi- 
periferie van de kapitalistische wereldeconomie.
Zij manifesteert zich naar mijn indruk steeds na
drukkelijker in de Atlantische kernstaten en 
daarvan is Nederland niet de minste. Al deze sta
ten staan onder grote druk. Abstracte en moeilijk 
te vatten ontwildcelingen en processen die 
samengevat kunnen worden onder de noemers 
mondialisering en — in dit deel van de wereld 
— europeanisering hollen de zekerheden uit die 
tot de fundamenten van de nationale democra
tieën behoren. De staten, en de ermee geassoci
eerde instimties zoals politieke partijen, verlie
zen daardoor in de ogen van de burgers aan bete
kenis en daarmee aan legitimiteit.

Eén van de pogingen om dat verlies te com
penseren bestaat uit het streven naar ‘democrati
sering’ of ‘democratische vernieuwing, die op 
een of andere manier datgene wat verloren ging 
moet goedmaken. Steevast gaan de voorstellen 
die dit streven inhoud moeten geven in de rich
ting van vormen van plebiscitaire democratie.
Neem bijvoorbeeld de idee dat de voorzitter van 
de Europese Commissie in de toekomst recht
streeks door de kiezer zou moeten worden geko- 3 3 
zen, een wanhopige poging ‘de burger’ dichter 
bij ‘Europa’ te brengen. De kiezers in de lidstaten 
van de Unie zouden zich moeten uitspreken over 
kandidaten die zij niet of nauwelijks kenden, 
voor een ambt waarvan de inhoud hun groten
deels zou ontgaan, terwijl van programmatische 
herkenbaarheid geen sprake zou zijn — de voor
zitter van de Commissie beschikt niet over de 
ruimte een eigen beleid te formuleren.

In feite is het mechanisme van de plebisci-
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taire democratie erop gericht democratie in een 
andere, en wezenlijker, betekenis buiten spel te 
zetten. Democratie in de vorm van debat en me
ningsvorming onder gelijkgerechtigden, waarbij 
niet van te voren vaststaat wie de uitslag bepaalt. 
Dat zou gelden voor een Europese Commissie 
waarin de voorzitter als enige rechtstreeks geko
zen zou zijn, en dus over een heel andere machts
positie zou beschikken dan zijn collega’s. Deze 
voorgestelde formule is geen toeval, als we in 
aanmerking nemen dat er geen pleidooi circu
leert om alle twintig — nu nog — leden van de 
Europese Commissie rechtstreeks te laten kiezen.

Het model van de plebiscitaire democratie 
heeft noch Nederland overgeslagen, noch de Par
tij van de Arbeid zelf. Op zich is dit merkwaardig. 
G een ander land kent zo’n lange traditie waarin 
democratie, ook in de voorlopers ervan in de Re
publiek, gebaseerd is op vormen van collegiaal 
besmur. Zelf zou ik voor de gekozen burge
meester zijn als wij terugkeerden tot het republi
keinse stelsel, waarin er per grote stad vier tege
lijk door de raad werden gekozen. De huidige 
pleidooien voor een rechtstreeks gekozen burge
meester komen feitelijk neer op het uitschakelen 
van de gemeenteraad en de benoeming van een 
dictator rei ̂ erendae voor vier jaar. Want dit is een 
typisch kenmerk van plebiscitaire democratie: 
degenen die hem of haar kiezen vormen geen 
politieke gemeenschap die onderling en mssen- 
tijds tot oordelen kan komen om de gekozene te 
adviseren of te kritiseren. Bij de plebiscitaire de
mocratie gaat het om een vrij mandaat voor een 
volle periode. Tussentijds is debat russen kiezer 
en gekozene niet mogelijk.

PIEBISCITAIRE D EM O C R A TIE  IN  DE PVDA?

Binnen een partij is de invoering van plebisci
taire democratie zonder twijfel een ondermij
ning van de interne partijdemocratie. De verkie
zing door partijleden van de fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer ontneemt de fractie het recht 
zelf zijn voorzitter te kiezen of te vervangen. De 
rechtstreekse verkiezing van een lijsttrekker is 
in een democratische vereniging een merk

waardige procedure, zeker als deze voorafgaat 
aan de vaststelling van het program. Als toon
beeld van lachweldcendheid moet wel de verkie
zing van de lij sttrekker bij de verkiezingen voor 
de Eerste Kamer worden gevierd. Hier mochten 
de leden zich uitspreken over een kandidaat op 
wie zij in werkelijkheid niet eens kunnen stem
men. Het geeft over hun democratisch en 
rechtstatelijk besef te denken dat er toch mensen 
zijn die zich voor zo’n verkiezing hebben ge
leend.

Het plebiscitair virus heeft zich ook verspreid 
in het rapport van de commissie Andersson over 
de partij-organisatie. In dit warrige, en in consti- 
mtioneel opzicht zelfs gevaarlijke stuk wordt alle 
heil verwacht van het zoveel mogelijk recht
streeks door leden laten kiezer van besmurs- 
voorzitters enlijsttrekkers/fractievoorzitters op 
alle niveau’s, zonder dat ook maar één woord is 
vuil gemaakt aan de onbedoelde en schadelijke 
gevolgen van zulke stappen.

De draai naar plebiscitaire democratie is een 
concessie aan mediapolitiek en een capitulatie 
voor de gedachte dat de versterking van de de
mocratie eruit bestaat dat steeds meer functiona
rissen rechtstreeks en zonder inhoudelijk man
daat worden gekozen. Zij ondermijnt de idee van 
democratie als gebaseerd op een politieke ge
meenschap die daadwerkelijk betroldcen is, 
rechtstreeks, of via gekozen vertegenwoordi
gers, aan de vorming van politieke besluiten. Zij 
is daarentegen het mechanisme bij uitstek om 
democratische legitimiteit te suggereren, terwijl 
tegelijkertijd wezenlijke elementen van demo
cratie en rechtstaat terzijde worden geschoven.

De eerste keer in de moderne Europese ge
schiedenis dat de plebiscitaire democratie zich 
manifesteerde, was ook aanleiding voor de eerste 
en nog altijd overmigende kritiek erop: de ver
kiezing in 1848 van bodewijk Napoleon Bona
parte tot president van alle Fransen en Marx’ 
analyse daarvan in diens 18‘̂ Brumaire, die afsloot 
voor het eindstadium van de plebiscitaire demo
cratie: de transformatie van president Bonaparte 
in keizer Napoleon III.
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Past de E u nog wel bij 
Nederland?
Over de gevolgen van Nice

B E R N A R D  S T E U N E N B E R G

In de afgelopen jaren is veel te doen geweest over 
de besluitvorming in de Europese Unie, vooral 
omdat hervormingen noodzakelijk werden ge
acht in verband met de uitbreiding van de Unie 
met landen uit Midden- en Oost-Europa. De 
beeldspraak die vaak wordt gebruikt is dat een 
huis bedoeld voor 6 personen, geen plezierige 
woonomgeving is voor 27, of wanneer we ook 
Turkije als toekomstig lid meetellen, 28 perso
nen. Dat huis -  de Europese instituties -  moet 
worden verbouwd, dus hervormd, om ook in de 
toekomst te kunnen blijven functioneren. De 
vrees bestaat dat zonder hervormingen het laatst 
binnengekomen lid het licht kan uitdoen (Euro
pese Commissie, 1996; 2). De Unie zou tot een 
onbestuurbare moloch verworden, althans dat is 
wat de zittende lidstaten en de Commissie vre
zen. De vraag is of die analyse juist is. Zijn de hui
dige instimties van de Unie straks nietbmik- 
baar? Moeten zij worden veranderd? En wat zijn 
de gevolgen van die veranderingen? Het Verdrag 
van Nice beoogde op dit punt een aantal belang
rijke hervormingen door te voeren die ik verder 
zal analyseren.

Het Verdrag van Nice was een zware beval
ling. Onder leiding van het Franse voorzitter-

Over de auteur Bernard Steunenberg  is hoogleraar
bestuurskunde uerbonden aan de Uniuersiteit Leiden 

Noten Zie pagina 40

schap vergaderden de regeringsleiders het ge
hele weekend van 9-10 decemberzooo en op 
maandag 11 december. In de vroege uren van de 
dinsdagmorgen 12 december werd een compro
mis bereikt. De sfeer was zeer gespannen, zoals 
blijkt uit de uitgelekte nomlen.' De werkwijze 
van de Fransen werd door de Portugese premier 
met een ‘staatsgreep’ vergeleken, terwijl de Belgi
sche premier zich tot op het laatst toe tegen de 
Fransen voorstellen verzette. Dat het resultaat 
van Nice vooral een resultaat van langdurige en 
uitputtende onderhandelingen was, bleek al 
snel. Als gevolg van onduidelijkheden over wat 
er nu precies was besloten is na de top over de 
verschillende teksten verder onderhandeld. Uit
eindelijk hebben de lidstaten in februari 20 o i de 
tekst van het verdrag getekend, dat met het re
cente ‘j a’ van de Ieren van kracht wordt.

Tijdens de top spitsten de problemen zich 
vooral toe op de verdere introductie van gekwali
ficeerde meerderheidsstemmingen en de veran
dering van het aantal stemmen per lidstaat in de 
Raad. Ten aanzien van de samenstelling van de 
Commissie, een derde issue in het hervormings- 
debat, was het voorstel geaccepteerd om elke lid
staat nog maar één Commissaris te laten leveren. 
Voor de grotere lidstaten, die totnogtoe twee 
Commissarissen mochten voordragen, bete
kende dit een stap terug omdat de Commissie 
belangrijke bevoegdheden heeft. En dat levert
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natuurlijk de wens op tot compensatie van het 
verlies aan invloed op de Europese besluitvor
ming.

DE SLAGVAARDIGHEID IN  DE H U ID IG E  U N IE

Een strijdpunt was de wens om meer beslissing en 
bij gekwalificeerde meerderheid te nemen en daar
voor niet langer unanimiteit te eisen. Dat is be
langrijk omdat daarmee de flexibiliteit van de 
Europese besluitvorming wordt verbeterd. Om
dat niet alle landen zich meer achter een voorstel 
hoeven te scharen, zou de Unie sneller en daar
mee slagvaardiger kunnen optreden. Eén lidstaat 
kan dan niet langer de besluitvorming ophouden 
omdat het tegen het voorstel is of bijzondere 
gunsten wil afdwingen. Bij een uitbreiding van 
15 naar 27 lidstaten zou dit probleem alleen maar 
groter worden, zo is de redenering.

Dat dit probleem reëel is, blijkt uit analyses 
die ik heb gemaakt. Door de besluitvorming in 
Brussel te simuleren is het mogelijk een indruk 
te geven van de mate waarin de Unie in staat is 
nieuw beleid te maken in een groot aantal ver
schillende besluitvormingssituaties (voor de de
tails, zie; Steunenberg, 2001). Doorbet aantal ge

vallen waarin de lidstaten en de Commissie tot 
nieuw beleid komen uit te drukken als percen
tage van het totale aantal besluitvormingssima- 
ties, kan de kans op nieuw beleid worden bere
kend. Die kans refereert aan de slagvaardigheid 
of beleidsflexibiliteit van de Unie.^

In tabel 1 is voor de huidige Unie met 15 lidstaten 
de beleidsflexibiliteit bij het gebruik van de una
nimiteitsregel vergeleken met de gekwalifi
ceerde meerderheidsregel. Wat opvalt zijn twee 
dingen. In de eerste plaats is het met de beleids
flexibiliteit van de huidige Unie slecht gesteld 
wanneer unanimiteit wordt gehanteerd. In dat 
geval hebben de lidstaten een kans van ongeveer 
10% om tot nieuw beleid te komen. In de tweede 
plaats is de flexibiliteit substantieel hoger wan
neer bij gekwalificeerde meerderheid wordt be
sloten.

Deze bevindingen geven aan dat in de huidige 
Unie de slagvaardigheid reeds een probleem is en 
dat dit met name door de sTemregeis wordt be
paald. Het is daarom maar de vraag of de ko
mende uitbreiding verantwoordelijk moet wor
den gehouden voor een vermindering van slag
vaardigheid, zoals dat vaak wordt gedacht.

T ab e l 1 :

Vergelijkingvan de huidige stemregels bij een uniforme verdeling van voorkeuren (E U -15 )

s t e m r e g e l :  

nieuw beleid
stagnatie (geen nieuw beleid)

unanimiteit

10%
90%

g e k w a l i f i c e e r d e  meerderheid

4 9 %

51%

36 T ab e l 2 :

Vergelijkingvan slagvaardigheid vooren na uitbreiding

S t e m r e g e l : unanimiteit g e k w a l i f i c e e r d e  meerderheid

EÜ-15 E U ' 2 J EU- 1 5

• nieuw beleid 1 0 % 5% 4 9 % 48%
• stagnatie 

(geen nieuw beleid) 90% 95% 51% 52%

* Op basis van een extrapolatie van de huidige gekwalificeerde meerderheidsregel (zie Europese 
Commissie, 2000:63).
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DE SLAGVAARDIGHEID NA U IT B R E ID IN G

In tabel 2 wordt een vergelijking gemaakt van de 
beleidsflexibiliteit voor en na een uitbreiding 
van de Unie met de 12 kandidaat-leden. Turkije is 
niet meegenomen aangezien de onderhandelin- 
gen met dat land nog niet zijn geopend.

Nu blijkt dat in het geval van de unanimiteits
regel de uitbreiding tot een daling van de slag
vaardigheid leidt (van 10% tot 5%). In het geval 
van de gekwalificeerde meerderheidsregel heeft 
uitbreiding nauwelijks effect op flexibiliteit.^ 
Verder blijkt dat de lidstaten de mogelijke ver
mindering van slagvaardigheid die het gevolg is 
van de uitbreiding volledig kunnen compense
ren door de unanimiteitsregel met de gekwalifi
ceerde meerderheidsregel te vervangen. Dat le
vert een toename van de beleidsflexibiliteit op 
vanio% voor de huidige Unie (EU-15) tot48% na 
uitbreiding (EU-27).

De vrees dat de Unie een onbestuurbare moloch 
wordt, heeft dus vooral te maken met het ge
bruik van de unanimiteitsregel. Maar ook in de 
huidige Unie met 15 lidstaten is de kans zeer 
klein dat de lidstaten op basis van unanimiteit 
tot besluitvorming komen. De discussie over de 
vervanging van die regel had al veel eerder ge
voerd moeten worden. Ook wanneer van uitbrei
ding geen sprake zou zijn geweest. Helaas is Nice 
op dit punt geen overtuigend succes gebleken, 
omdat uiteindelijk voor minder beleidsterreinen 
dan was verwacht tot de introductie van de meer
derheidsregel is besloten (Ludlow, 2001:3).

DE DRIELEDIGE MEERDERHEIDSREGEL

Het tweede, belangrijke strijdpunt van Nice be
trof de vormgeving van de gekwalificeerde meer
derheidsregel. Mede door het inleveren van hun 
‘tweede’ Commissaris bestond bij de grotere lan
den de wens tot versterking van hun invloed op 
de besluitvorming in de Raad. Verder vonden 
vooral Duitsland en Nederland dat hun stemge
wicht aangepast zou moeten worden aan de be
volkingsomvang. Deze en andere wensen heb

ben er toe geleid dat in Nice overeenstemming is 
bereikt over een nieuwe meerderheidsregel. De 
nieuwe regel introduceert nieuwe stemgewich
ten per lidstaat, waarbij voor de toekomstige 
Unie met 27 leden het ‘winnend’ voorstel bestaat 
uit ten minste 258 van de 344 stemmen.4- Verder 
moet een voorstel gesteund worden door een 
meerderheid van landen die ten minste geza
menlijk 62% van de Europese bevolking omvat
ten. Aangezien het hierbij om drie verschillende 
criteria gaat (stemmen, aantal landen en bevol
kingsomvang), is sprake van een drieledige 
meerderheidsregel.

Het stemgewicht van Duitsland blijft gelijk 
aan dat van Frankrijk. Wél heeft Duitsland een 
groter voordeel dan Frankrijk bij het criterium 
van de bevolkingsomvang. Het stemgewicht van 
Nederland neemt met één punt verschil toe ten 
opzichte van België, waarover de Nederlandse re
gering zeer ingenomen was in tegenstelling tot 
de Belgische.

NICE EN DE LIDSTATEN

Wat is het effect van de nieuwe gewichten en de 
daarmee verbonden ‘driedubbele’ meerderheids
regel op de individuele lidstaten? Daarvoor is 
een analyse uitgevoerd waarin voor de verschil
lende lidstaten een score is berekend omtrent de 
mate waarin zij het beleid van de Unie kunnen 
beïnvloeden. Dat is gedaan voor drie situaties:
1. de huidige simatie met 15 lidstaten en op ba

sis van de huidige stemgewichten (Artikel 
205.2 EG). Die resultaten zijn opgenomen in 
de eerste kolom van tabel 3;

2. een denkbeeldige simatie waarin de huidige 37 
verdeling van stemgewichten naar 27 lidsta
ten wordt geëxtrapoleerd. De resultaten daar
van zijn vermeld in de tweede kolom van ta
bel 3;

3. de systematiek zoals die in Nice is afgespro
ken. De resultaten daarvan zijn vermeld in de 
derde kolom van tabel 3.

Vergelijking van de resultaten in deze drie ko
lommen levert drie belangrijke conclusies op 
(zie tabel 3).
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Tabel 3:
De effecten van Nice op de individuele lidstaten (op basis van de gekwalificeerde meerderheidsregel)

EU-15 EU'iy BU'IJ

huidige stem̂ eiuicht stemgeiuicht Nice

huidige leden

• Duitsland (10, 29)* 0,074 0,052 0,053

• Frankrijk, Italië, Vl< (10, 29) 0,074 0,052 0,052

• Spanje (8, 27) 0,060 0,042 0,049

• Nederland (5,13) 0,036 0,026 0,023

• België, Griekenland, Portugal (5,12) 0,036 0,026 0,021
• Oostenrijk, Zweden (4,10) 0,029 0,021 0,017

• Denemarken, Finland, Ierland (3, 7) 0,023 0,015 0,012
• Luxemburg (2,4) 0,013 0,010 0,007

toekomstige leden

• Polen (27) 0 0,042 0,049

♦ Roemenië (14) 0 0,031 0,025

• Tsjechië, Hongarije (12) 0 0,026 0,021
• Bulgarije (io) 0 0,021 0,017

• Litouwen, Slowakije (7) 0 0,015 0,012
• Estland, Letland, Slovenië (4) 0 0,015 0,007

• Cyprus (4) 0 0,010 0,007

• Malta (3) 0 0,010 0,005

* het  eers te  cijfer geef t  het  huidige s tem gew ic ht ,  he t  tw ee de  cijfer het  s tem gewich t  op  basis  van Nice; voord e kandidaat-leden is 
basis  van Nice gegeven.

alleen het  s temgewicht  op

T ab el 4:

Vergelijking van de gekwalificeerde meerderheidsregel vóór en na Nice (voorde EU-27)

s t e m r e g e l : huidige u e r s le Nice uersie

• nieuw beleid 48% 44%

• stagnatie (geen nieuw beleid) 5 2 % 5 6 %

38 In de eerste plaats zou uitbreiding tot een ver
dere vermindering van de invloed van de hui
dige lidstaten hebben geleid. Dat blijkt uit de ver
gelijking van kolom 1 (EU-15) m etkolom i (EU-27 
met de huidige stemgewichten). Ook valt op dat 
dit effect sterker is voor de grotere dan de kleinere 
landen. Zie bijvoorbeeld de sterke afname van de 
score voor Duitsland van 0,074 naar 0,052, wat 
duidt op een vermindering van de potentiële in
vloed van dit land in de toekomstige Europese 
Unie.

In de tweede plaats is met Nice de macht van 
Duitsland licht is toegenomen ten opzichte van 
Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk, De 
score voor Duitsland neemt toe van 0,052 naar 
0,053. Voor de andere grote landen, metuitzon- 
dering van Spanje, treedt geen verandering op. 
Vergelijk daarvoor de kolommen twee en drie. 
Deze toename voor Duitsland is het gevolg van 
het feit dat nu ook de bevolkingsomvang als cri
terium een rol speelt.

In de derde plaats neemt met de nieuwe ge-
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wichten en regels de mogelijke invloed van de 
middelgrote en kleinere beduidend af. Opmerkelijk 
is dat ook de invloed van Nederland in een toe
komstige Unie afneemt, ondanks het feit dat 
Nederland nu over 13 in plaats van 12 stemmen 
(zoals België) beschikt. De Nederlandse score 
daalt van 0.026 naar 0.023. Het‘mooie resultaat’ 
dat volgens Kok op de Europese top in Nice was 
behaald, valt dus behoorlijk tegen. De symboli
sche 'overwinning’ op België wordt overscha- 
duwd door de vermindering aan macht van 
Nederland in de toekomstige Unie.

NICE EN SLAGVAARDIGHEID

Wat betekent Nice nu voor de beleidsflexibiliteit 
van de Unie? Daarover geeft tabel 4 meer infor
matie. Deze tabel geeft de verwachte flexibiliteit 
op basis van een extrapolatie van de huidige 
systematiek (artikel 205.2 EG) en de systematiek 
die in Nice is geïntroduceerd. Nu blijkt dat met 
de nieuwe systematiek de beleidsflexibiliteit in 
de Unie verslechtert. Toepassing van de nieuwe re
gels zal de kans op nieuw beleid verminderen 
van 48% naar 44%. En dat was juist iets dat de lid
staten met de introductie van deze ‘hervormin
gen’ beoogden te vermijden!

NICE ALS CO N SO LIDATIE  VAN M ACHT

Het resultaat van Nice levert dus niet méér, maar 
juist minderjdexibiliteit op in de Unie. De slag
vaardigheid van de Unie neemt met Nice verder 
af. Dit is opmerkelijk omdat de huidige lidstaten 
juist een versterking van de slagvaardigheid wen
sten. Daarmee is een verandering die de lidsta
ten zich wel tot doel hadden gesteld, niet bereikt. 
Daarnaast levert het verdrag relatief méér macht 
op voor de grotere lidstaten. Dat was niet de offici
ële inzet, maar is wél het gevolg van de gekozen 
bepalingen. Dit effect plaatst de hervormingen 
van Nice in een ander daglicht. Nice blijkt vooral 
de machtsbasis van de grotere lidstaten in een 
toekomstige Europese Unie te consolideren, zo
dat die landen ook in een toekomstig Europa hun 
greep op het te formuleren beleid behouden. Die

consolidatie van macht gaat ten koste van de 
kleinere landen, die schoorvoetend en, in de 
woorden van de Belgische premier Verhofstadt, 
‘omwille van de uitbreiding’ daarmee hebben in- 
gestemd.5 Met Nice is de uitbreiding van de 
Unie dus vooral gebruikt om een aantal verande
ringen af te dwingen die men anders niet had 
weten te realiseren.

EN HOE VERDER M ET NEDERLAND IN  DE

UNIE?

Het Verdrag van Nice maakt opnieuw duidelijk 
dat de wijze waarop de Unie over beleid beslist 
verandert.

Traditioneel was de Europese Unie opgezet 
langs de lijnen van de consensusvorming die ook 
de Nederlandse politiek typeren. Maar met de 
introductie van meer besluitvorming op basis 
van gekwalificeerde meerderheid worden afwij
kende standpunten niet langer in Europees be
leid omgezet. Met de nieuwe regels van Nice 
wordt de inbreng van de kleinere landen in de 
Unie verder verminderd ten gunste van de gro
tere landen, zoals ik in deze bijdrage heb aange
geven. Europa is niet langer de Nederlandse pol
der in het groot.

Dat levert de vraag op hoe in het toekomstige 
Europa rekening wordt gehouden met de ver
schillende opvattingen over beleid, waaronder 
die van Nederland. Op dit moment lijkt niemand 
in Nederland zich daarover zorgen te maken.
Ondanks deze onbekommerde houding is het 
belangrijk dat de Nederlanders zich in het Eu
ropa van morgen thuis voelen: 16 miljoen Neder
landers in een toekomstige Unie van 27 lidstaten 3 9 
en met een bevolkingsomvang van 482 miljoen 
is niet meer dan 3 % van de stemmen. Dat is alles
behalve indrukwekkend en zal zeker niet tot po
litieke aardverschuivingen leiden wanneer 
Nederland zich tegen een beleidsvoornemen zal 
keren. Daarom is het noodzakelijk dat nu een de
bat wordt gevoerd over de vraag welk Europese 
besmursmodel bij Nederland past. Hoe waarden 
en opvattingen die in Nederland belangrijk wor
den gevonden een rol kunnen blijven spelen in
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het beleid dat in Nederland wordt uitgevoerd.
De Europese Conventie die zich over het toekom
stige bestuursmodel van de Unie buigt is al ver 
op weg. Wanneer Nederland geen duidelijke in
breng heeft en geen aansluiting zoekt bij andere 
kleinere landen, zullen de uitkomsten straks 
door de grotere lidstaten worden gedomineerd

die wél uitgesproken beelden over het toekom
stige Europa hebben. Dat is de les van Nice. Nu is 
het daarom de tijd om alternatieven te bedenken 
die voorkomen dat Nederland inderdaad tot 
‘slechts’ 3 % van een Europese electoraat ver
wordt.
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Noten

Zie N R C  Handelsblad, 18 decem
ber 2000, pagina 5, voor citaten 
uit de nomlen van de Europese 
Raad van Nice zoals die door de 
Spaanse krant El Pais zijn gepu
bliceerd.
De flexibiliteit die in deze bij
drage aan de orde komt, heeft 
betrekking op het maken van 
beleidskeuzes. In de Europese 
Unie wordt vaak ook een an
dere, tweede flexibiliteitsdis-

cussie gevoerd, welke betrek
king heeft op de mogelijkheid 
om de samenwerking mssen 
lidstaten te intensiveren. Het 
gaat dan om mogelijkheden 
voor een beperkt aantal lidsta
ten tot meer intensieve samen
werking, bijvoorbeeld in het ka
der van de grenscontrole, zoals 
dat het geval is voor de Schen- 
gen-landen, of op het terrein 
van monetair beleid, zoals voor 
de landen die de euro hanteren. 
Dit komt overeen meteen ver

wachting die Szasz et al. (2002: 
13) gebruiken in hun analyse 
van verschillende bestuursmo
dellen voor de Unie.

4. Deze gewichten worden vanaf 1 
januari 2005 gehanteerd waar
bij het benodigde aantal stem
men afhankelijk is van het aan
tal nieuwe lidstaten.

5. Zie N E C  Handelsblad, 18 decem
ber 2000, pagina 5.
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2 5 j aar wb s - werkgroep 
Partijpolitieke Processen
ARI E DE J ONG

Op 22 december 1977 kwam een aantal mensen 
bij elkaar in de huiskamer van Wouter Gortzak 
aan de Van Okeghemstraat in Amsterdam. Op 
wiens initiatief was dit gebeurd? Misschien was 
het een initiatief van Bart Tromp, die toen net 
aanzien had gekregen als kritisch volger van de 
PvdA door zijn geruchtmakende artikel in Socia
lisme er-Democmne over de 'illusies van de aktie- 
partij’. Of van Wouter Gortzak, de toenmalige di
recteur van de Wiardi Beekman Stichting, die in 
die tijd een uitvoerig en kritisch discussiestuk 
schreef naar aanleiding van de kater over het 
mislukken van het tweede kabinet Den Uyl. 
Daartegen pleit dat er die avond al een agenda 
lag, met een bespreeknotitie van Arie de Jong, 
dus vermoedelijk zijn er eerdere gespreklcen ge
weest. Ik heb die notitie zowaar teruggevonden: 
De PvdA anno 1977, een poging t o t  analyse. Daarin 
wordt het volgende uiteengezet: de PvdA wordt 
beheerst door machtspolitiek denken; er is be
leidsmatig niet veel meer dan een samenraapsel 
van nauwelijks samenhangende wensen; de 
PvdA is een elitaire organisatie in de Neder
landse samenleving: men denkt de 'politieke 
arm’ van een progressieve beweging te zijn, zon
der dat de andere actoren in die beweging dat zo 
zien; en: de PvdA is een partij die niet weet om te 
gaan met de vorming van het CDA.

Wat ook de precieze achtergrond mag zijn.

Over de auteur Arie de jong is s e c r e t a r i s  uan de 
W B S - w e r k g r o e p  Partijpolitieke Processen 

Noten Zie p a g i n a  51

feit is dat op 22 december 1977 een aantal men
sen bij elkaar zat. Alfabetisch gerangschikt wa
ren dat: Jan Bank, Godfried van Benthem van den 
Bergh, Wouter Gortzak, Arie de Jong, Pieter 
Nieuwenhuijsen, Herman Tjeenk Willink, Bart 
Tromp, Hans Verkoren en Harry van Wijnen. Ne
gen mannen — geen 'twaalf apostelen’, al had 
het daarop kunnen uitdraaien. Want één van de 
vragen die avond was: voelen we ons in de PvdA 
nog wel genoeg thuis?

Bijna twee maanden daarvoor had de PvdA 
zich vastgedraaid in de kabinetsformatie. Die le
verde niet het tweede kabinet-Den Uyl op, maar 
wel een diepgaande en langdurige frustratie 
waarmee de PvdA eigenlijk pas in dejaren ne
gentig wist af te rekenen. De partij had mee
onderhandeld in de formatie, had in feite onder
handeld met zijn eigen onderhandelaars. En die 
hadden zich daardoor in een onmogelijke positie 
laten manoeuvreren. Natuurlijk, het was voor de 
beeldvorming makkelijker om Van Agt voor on
betrouwbaar te verslijten en om af te geven op de 
draaikonterij van het pasgevormde c d a . Het was 
al jarenlang goed uitgekomen om confessionele 
politiek te kritiseren. De PvdA was immers de 
maatstaf van hoe politiek bedreven moest wor
den, nou ja, dat vonden de meeste PvdA’ers. En 
vreemd genoeg werd dat breed geslikt, zodat in 
dejaren zeventig de politieke cultuur in Neder
land in sterke mate werd bepaald door de opvat
tingen die in de PvdA leefden.

Maar de PvdA lag er uit, na een prachtige over
winning op 25 mei 1977 waarbij de PvdA de
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grootste aanhang bereikte die het ooit na de 
Tweede Wereldoorlog mocht verzilveren (53 ze
tels in de Tweede Kamer). We waren de grootste, 
we hadden de campagne gevoerd met Joop den 
Uyl als minister-president, iedereen vond dat de 
PvdA moest gaan regeren. Maar het ging niet 
door. Wie had daarvan de schuld? Zoals gezegd, 
de schuld werd gelegd bij Dries van Agt. En voor 
zover de schuld in eigen kring werd gezocht, lag 
het aan de Partijraad.

Die Partijraad, die was samengesteld uit ruim 
100 vertegenwoordigers van de gewesten, wees 
het onderhandelingsresultaat dat na zes maan
den formatie door Ed van Thijn werd gepresen
teerd, af. Nou ja, via een motie waarvan Piet 
Reckman de eerste ondertekenaar was, werd Ed 
van Thijn de opdracht gegeven terug te gaan naar 
de onderhandelingstafel. Het zal niet verbazen 
dat de groep verontrusten van de 22 december- 
bijeenkomst, voor zover lid van de Partijraad, 
hoorden bij de minderheid die de motie afwees. 
Op de partijraadsvergadering had Joop den Uyl 
het niet aangedurfd tegen de partij te zeggen dat 
er niet meer te onderhandelen viel. En eigenlijk 
had het c d  a  het toen al opgegeven.

Maar wij, met zijn negenen, wisten twee 
maanden later wel beter: de veroorzaker van alle 
ellende was de gelijkhebberige cultuur in de 
PvdA. Die had niet alleen gezorgd voor het m is
lukken van de formatie, maar die was ook de 
PvdA op een dood spoor aan het brengen. Kon
den we in zo’n partij wel blijven functioneren?

Ons antwoord was: wij zijn sociaal-democra- 
ten en de PvdA is een sociaal-democratische par
tij . Daar nemen we geen afscheid van, neen, we 

42 gaan er in investeren. Maar laten we dan wel re
gelmatig bijeenkomen om door te praten hoe het 
er voor staat en wat we er aan kunnen doen om 
de PvdA weer op een constructief spoor te krij - 
gen. En zo werd de werkgroep Partijpolitieke 
Processen geboren.

In het begin heette die niet zo, maar nadat de 
toenmalige secretaresse van dewBS (Ludy van 
Boxtel) ons een keer zo genoemd had, hebben we 
het maar zo gelaten. Begin 1978 schreef Bart 
Tromp nog op een handgeschreven uitnodiging:

de 'discussiegroep over partijpolitiek en maat
schappelijke ontwildceling’. Dat was ten behoeve 
van de bijeenkomst op 27 april 1978 waarbij het 
discussiegezelschap formeel werd omgedoopt in 
een werkgroep van de Wiardi Beekman Stich
ting. De fijnproevers kunnen beweren, dat de 
werkgroep pas in 2003 25 jaar bestaat. Maar de 
werkgroep zelf plaatst het begin op 22 december 
1977, onder de kerstboom van Wouter Gortzak 
en middenin de nasleep van de voor de PvdA ver
loren formatie.

WERKGROEP EN PARTIJ

De verhouding tussen de Partij van de Arbeid en 
de Wiardi Beekman Stichting is dubbelzinnig. 
Dat was 25 jaar geleden zo, en het is alleen maar 
sterker geworden. De w b  s is het wetenschappe
lijk instimut van de PvdA, maar wil tegelijk intel- 
lecmeel los staan van de PvdA. De werkgroep Par
tijpolitieke Processen (kortweg p p p ) belichaamt 
deze spanning nadmklcelijk. Een aanhoudend 
vraagstuk is daarom: wie bepaalt eigenlijk wie er 
mee mag draaien in p p p ?

Toen de Partijraad nog bestond, werden daar 
de jaarverslagen van de partij en de (partij-) ne
veninstellingen behandeld. Enkele keren werd 
het verslag van de WB s aangegrepen om te spre
ken over de werkgroep ppp. Meestal ging het dan 
om de samenstelling van de werkgroep. De 
werkgroep was geen goede afspiegeling van de 
partij, en er deden te weinig vrouwen mee, zo 
was de kritiek. Bovendien vond men de toela
tingseisen duister. (De geheimen daaromtrent 
worden in een latere paragraaf onthuld.) Even
zeer was er soms gemor in de kring van het Par
tijbestuur. Ook daar maakte men zich druk over 
de samenstelling en wilde daarop invloed uitoe
fenen. Of beter nog: de w b s  verzoeken de werk
groep op te heffen. De laatste keer dat zo’n dis
cussie in het partijbesmur werd gehouden, was 
bij mijn weten pas een jaar of vijf geleden. Be
langrijk evenwel was dat de opeenvolgende di
recteuren van de WB s (eerst Wouter Gortzak, la
ter Joop van den Berg, toen Paul Kalma) pal ble
ven staan voor de werkgroep, in het verlengde
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van de onafhankelijkheid en integriteit van de 
WBS.

VERTROUWELIJKE DISCUSSIES

Cruciaal voor het functioneren van de werkgroep 
is het adagium dat een volstrekt open gedachte
wisseling volstrekte beslotenheid en vertrouwe
lijkheid vergt. Deze paradox teistert het politieke 
leven al weer enkele decennia. Iedereen die een 
poosje meeloopt weet dat mensen alleen het ach
terste van hun tong laten zien, als ze er op kun
nen vertrouwen dat het gesprokene niet verder 
komt dan de kring waarin ze zich vertrouwd voe
len. Sinds het einde van de j aren zestig domi
neert het romantische denkbeeld dat politieke 
discussies zich in het openbaar moeten afspelen. 
Maar wie debatteert in het openbaar, merkt al 
snel dat twee essentiële aspecten van een poli
tiek debat zich niet in de openbaarheid laten be
leven: het onderhouwen van je  betoog met argu
menten en feiten die nog geen gemeengoed zijn 
of niet passen in de acmele politieke correctheid; 
en het je laten overtuigen door een ander. Beide 
zaken zijn echter essentieel voor een intellecm- 
eel bevredigend debat.

In openbare politieke debatten worden alleen 
nog maar standpunten uitgedragen, voorzien 
van politiek correcte onderbouwing, en is er 
geen of weinig ruimte voor het werkelijke debat. 
Het werkelijke debat in de politiek vindt dan ook 
plaats in de beslotenheid van de fractievergade
ring, de ministerraad, de B&'W-vergadering op 
dinsdagochtend enzovoort. Voor de werkgroep 
ppp geldt het adagium dat een open gedachtewis
seling beslotenheid vergt evenzeer, want het zijn 
vaak gevoelige onderwerpen die worden aange
roerd of inleiders willen er dingen over zeggen 
die in het openbaar verkeerd zouden worden be
grepen.

Groot was dan ook de consternatie toen op 
een keer journalist Kees Tamboer deze mores 
doorbrak. De dag na een bijeenkomst van de 
werkgroep opende Het Parool met een artikel van 
zijn hand over uitspraken die hij in de werk
groep had gehoord. Opeens lag de discussie die

in de werkgroep was gevoerd op straat. Zonder 
twijfel hoorde de inhoud van de discussie ook 
thuis in de krant, maar niet door terug te grijpen 
op wat er de avond tevoren was besproken, w e  s- 
directeur Joop van den Berg schreef aan Kees 
Tamboer, met afschrift aan de hele werkgroep, 
een brief op poten, al werd Kees genade verleend: 
hij mocht blijven deelnemen, maar zou bij her
haling van zijn gedrag uit de werkgroep gegooid 
worden.

Natuurlijk kwam ontzettend veel van wat in 
de werkgroep werd bespoken naar buiten. Maar 
altijd via artikelen en columns die leden onder 
eigen naam en verantwoordelijkheid publiceer
den. Of een journalist uit de werkgroep inter
viewde de spreker en zo werd de openbaarheid 
via ‘koninklijke weg’ bereikt.

Maar begin 20 02, in de aanloop naar de ver
kiezingen was het echt raak. Op spectaculaire 
wijze. Op 10 februari trad Jan Nagel op in het 
programma Buitenhof. Hij mocht daar uitleggen 
waarom het besmur van Leefbaar Nederland ge
broken had met Pim Fortuyn. Die had de dag er
voor uitspraken gedaan (over ondermeer af
schaffing van artikel 1 van de Grondwet) in een 
interview in de Volkskrant die voor het besmur 
van Leefbaar Nederland onaanvaardbaar waren 
maar waarvan Pim Formyn geen afstand wenste 
te nemen. Een van de interviewers was Volks- 
krant-journalist Hans Wansink, lid van de werk
groep. Dit was voor Jan Nagel aanleiding om een 
verslag van de werkgroep ppp  omhoog te houden 
voor het oog van de camera’s en daarbij te verkla
ren, dat de hele consternatie het gevolg was van 
een samenzwering in PvdA-kring via de werk
groep ppp. Volgens Jan Nagel ging het hier im
mers om de ‘denktank’ van de PvdA waarin voor
aanstaande journalisten, wetenschappers en po
litieke prominenten analyseerden hoe de acmele 
politieke vlag erbij hing en wat daarmee gedaan 
moest worden.

Hoe kwam Jan Nagel aan dat werkgroepver- 
slag? Een aantal maanden eerder was hij zelf uit
genodigd geweest om als inleider te praten over 
de ambities van Leefbaar Nederland. Het was 
hem in die bijeenkomst niet gemakkelijk ge-
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maakt, dus hij had het ongetwijfeld ontzettend 
aardig gevonden. Zo was hem voorgehouden dat 
er een onvoorstelbare spanning bestond tussen 
een mogelijklijsttreklcerschap van Pim Fortuyn 
en het gedachtegoed van Leefbaar Nederland. 
Hem was de indringende vraag gesteld: past Pim 
Fortuyn zich aan Leefbaar Nederland aan of an
dersom?

Hoe dan ook, opeens lag begin 2002 het be
staan van de werkgroep p p p  weer op straat. Dat 
de werkgroep een onafhankelijke status heeft in 
de WB s en volstrekt op afstand staat van de PvdA 
viel voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen. 
Dat de discussies feitelijk ‘vrijblijvend’ zijn — er 
worden immers geen besluiten genomen — leg 
het maar eens uit. Dat een gevleugelde geuzenuit
spraak in de werkgroep luidt ‘ik ben wel lid van 
de PvdA, maar geen sympathisant’, breng de iro
nie daarvan maar eens over.

Het muisje had dan ook een staartje. Mark 
Kranenburg, chef van de parlementaire redactie 
van NRC Handelsblad, werd zo op zijn werkgroep- 
lidmaatschap aangevallen dat hij zich genood
zaakt voelde, ook al nam zijn hoofdredacteur Fol
ieert Jensma hem ten volle in bescherming, om 
zijn lidmaatschap van de werkgroep te beëindi
gen. En voor de zekerheid zegde hij ook zijn lid
maatschap van de PvdA op. Toen we deze gebeur
tenissen in de werkgroep bespraken, bleken ook 
de andere in de journalistiek werkzame leden er 
over het algemeen behoorlijk wat gedonder mee 
te hebben gehad. Alleen maakten zij een andere 
afweging. Eén van deze leden merkte wel op nu 
veel beter te snappen wat het betekent voor een 
publiek figuur om opgejaagd te worden door de 

44 pers. Hij had het nu zelf ondervonden, na zo vaak
er zelf aan te hebben meegedaan.

WAAROVER SPREKEN ZIJ?

Eenmalig wordt er in dit artikel een tipje van de 
sluier opgelicht. Normaal mag er niet gerept 
worden over het besprokene in de werkgroep. 
Maar het wordt allemaal wel opgeschreven, in 
verslagen van de hand van ondergetekende. Aan 
mijn adres wordt ook af en toe de bedreiging uit

gesproken, dat men ooit de verzamelde versla
gen in een boek aan mij cadeau wil doen.'

Wat niet in die verslagen staat, is de volgende 
merkwaardige gebeurtenis. Op 23 april 1985 zou 
Gerard Heyne den Bak een inleiding houden 
over het mediabeleid. Kort daarvoor werd ik op
gebeld. Het VARA-personeel wilde met een dele
gatie komen om te horen wat hun bestuurder te 
melden had en om dat desgewenst te kunnen 
tegenspreken. Gelukkig zag ik kans ze af te wim
pelen.

De allereerste bij eenkomst waarin een echte 
inleiding werd gehouden was op 27 april 1978, 
toen Wouter Gortzak zijn ‘kerstboodschap’ toe
lichtte. Dat was een lijvig artikel in Socialisme en 
Democratie dat hij ‘onder de kerstboom’ had ge
schreven als discussiestuk voor het Partijbesmur. 
Een enkele keer hadden we overvolle bak. Derge
lijke bij eenkomsten zijn heel gezellig, want bijna 
iedereen is er en van een gestmetureerde discus
sie is nauwelijks sprake meer. Dat was bijvoor
beeld toen Jan Pronk kwam spreken over Schui
vende Panelen (hij was voorzitter geweest van die 
commissie). Of toen Felix Rottenberg met ons 
kwam evalueren waar hij stond na een jaar voor
zitterschap (hij vond het zo leuk dat hij onder 
een spervuur kwam te liggen van kritiek dat we 
het een jaar later opnieuw deden). En toen partij
voorzitter Marijke van Hees ons, vlak nadat ze 
was afgetreden, kwam vertellen wat haar in an
derhalf jaar voorzitterschap was overkomen 
(haar optreden in de werkgroep fungeerde voor 
haar als generale repetitie voor de verantwoor
ding richting de partij).

We hebben zo vaak over partijvemieuwing ge
praat, dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Maar op
merkelijker is dat we al in 19 8 9, aan de hand van 
een inleiding van Bart Tromp, hebben gesproken 
over ‘gestolde vernieuwing’. Misschien dat al die 
figuren die menen telkens oppervlalddge ideeën 
te kunnen lanceren hoe het allemaal anders 
moet in de politiek en in het besmur eens moeite 
kunnen doen om na te gaan wat alle ‘vernieu
wingen’ in de afgelopen dertig jaar hebben opge
leverd. Waar ging het bijvoorbeeld in 1989 om? 
Op dat moment lagen er drie vernieuwingsrap-
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porten op tafel. Dat over de partijorganisatie 
door een commissie onder leiding van Bert 
Middel; over de programmatische denkbeelden 
door een commissie onder leiding van Jan Pronk, 
en er was een commissie onder leiding van Wim 
Kok bezig geweest over de strategie. Het rapport 
van de commissie Middel was door het Partijbe
stuur terzijde gelegd, al was officieel wel de ‘ak- 
tiepartij’ tot het verleden gaan behoren. De dis
cussie over 'Schuivende Panelen’ was intensief 
geweest, maar had niet tot iets substantieels ge
leid. De strategiediscussie was uitgemond in het 
afwijzen van de polarisatiestrategie en het accep
teren van coalitiepolitiek, maar daar was het bij 
gebleven. Het viel Bart Tromp op dat alle stukken 
meer waren ingegeven door de wens deel te ne
men aan het kabinet dan door de ambitie ideeën 
te verwezenlijken. Bart Tromp vreesde dat de 
aanstaande toetreding van de PvdA tot een kabi
net de noodzakelijke discussie over de inhoud 
van de sociaal-democratie verder zou blokkeren. 
Onder meer Ruud Koole zag het anders; die nam 
waar dat de energie in de PvdA bijna helemaal 
werd opgesoupeerd door het interne functione
ren, terwijl hij de door Bart Tromp uitgesproken 
wenselijkheid van een beginselpartij slechts als 
nostalgie kon typeren. We kwamen er die avond 
overigens niet uit.

M IN D ER H E D EN , CDA EN JOURNAEISTIEK

Een aantal onderwerpen is tenminste drie keer 
behandeld en die wil ik in elk geval de revue la
ten passeren: het minderhedenbeleid, het c d  a , 

de parlementaire journalistiek en selectieproces
sen in de politiek.

Voor het minderhedenbeleid ga ik terag naar 
19 81, toen we het er voor het eerst over hadden. 
Inleider was Henk Molleman, lid van de werk
groep en toentertijd pasbenoemd Directeur 
Minderhedenbeleid van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De massale toestroom van 
Surinamers bij de onafhankelijkheid van Suri
name in 1975 en de Molukse gijzelingsacties wa
ren de redenen dat het minderhedenvraagsmk 
op de politieke agenda was gekomen. Termen als

'allochtonen’ en 'medelanders’ bestonden nog 
niet, het ging om immigranten en minderheden. 
Henk Molleman sneed enkele moeilijke 
kwesties aan: moetje in het Nederlandse rechts
systeem rekening houden met andere rechtsop
vattingen (in andere landen zijn daar slechte er
varingen mee: niet doen); hoe ga je om met de 
keuze in Nederland voor individuele ontplooiing 
en vrouwenemancipatie (waarmee we de cultu
rele identiteit van sommige minderheden niet 
geheel accepteren); hoe moetje het huisvestings
beleid in de grote steden inrichten waar de toe
stroom van diverse minderheden spanningen 
veroorzaakt op de (sociale) woningmarkt; hoe 
maakje dat het minderhedenbeleid niet stigma
tiserend werkt? In de discussie ging het vooral 
om de inhoudelijke richting van het beleid: blij
ven minderheden (voorlopig) als aparte groepen 
binnen de samenleving bestaan, verlang j e van 
immigranten dat ze zich volledig aanpassen aan 
de Nederlandse samenleving (assimilatie) of be
staat er iets mssenin? In de werkgroep kiezen de 
meesten voor assimilatie als wenselijke aanpak. 
Pieter Nieuwenhuijsen spreekt er zijn zorgen 
over uit dat de PvdA bij de verkiezingen van 1981 
bewust deze problematiek heeft verzwegen, om
dat een deel van de eigen aanhang weinig op
heeft met de toestroom van immigranten. Bo
vendien is de vrees dat positieve aandacht voor 
minderheden ervoor zorgt dat de traditionele 
aanhang zich in de steek gelaten voelt.

Zo spraken we er meer dan twintig j aar gele
den over...

HET CDA a l s  ROLMODEL?

Het CDA heeft aanhoudend op de belangstelling 
van de werkgroep pp p  mogen rekenen. Bij herha
ling werd over het c d a  gesproken, en telkens aan 
de hand van inleiders die uit het c d a  afkomstig 
waren of het c d a  ontvlucht waren. Net als voor 
veel anderen, was 1994 een breuk in de beoorde
ling van het c d a . In discussies in de werkgroep 
voor 19 94 werd het c d a  vaak opgevoerd als voor
beeld van hoe het beter kan en als spiegel voor 
hoe het er in en met de PvdA aan toegaat.
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Het manoeuvreren in het centrum van de macht 
werd bewonderd, de durf om op een volwassen 
manier inhoudelijke discussies te voeren, het 
vermogen om aanhoudend nieuw bestuurlijk 
talent te leveren, het geweldige netwerk tussen 
CDA en allerlei organisaties in de samenleving.

En toen kwam 1994 en ging het c d  a  op al deze 
fronten onderuit. Op 16 december 1997 was 
Wim Mateman te gast die toen op het punt stond 
onvrijwillig de politiek te verlaten. Bij het c d a  

vond men dat hij nu lang genoeg in de Tweede 
Kamer hadgezeten(i8jaar)enhijhadgeenzin 
in te gaan op de uitnodiging van allerlei nieuwe 
politieke groeperingen om hun rijen te verster
ken. De vorming van het c d a  ziet hij als een de
fensieve actie, omdat de positie van k v p  en CHU 

van jaar op jaar werd uitgehold. De fusie werd 
vooral toegejuicht door De Telegraaf en nauwe
lijks door het christelijk volksdeel, en dat mag tot 
nadenken stemmen. Maar het c d a  bleek succes
vol, vooral omdat het bestuurlijk zo’n sterke rol 
kon spelen. In enkele maanden tijd brolckelde 
deze machtspositie af bij de leiderschapswisse- 
ling in 1994, maar tot overmaat van ramp bleek 
de gelegenheidscoalitie van PvdA, v v d  en d  6 6 
het uitstekend te doen. De opvolger van Brink
man, Enneüs Heerma,kon zich eigenlijk uitste
kend vinden in dit paarse beleid en had niet het 
vermogen om het enige te doen dat het c d a  had 
kunnen redden, het aanvallen van het kabinet 
over de rechterflank. Na nog wat invalshoeken te 
hebben opgesomd, komt Wim Mateman tot de 
conclusie dat het c d a  zich in een positie heeft ge
manoeuvreerd waarin electoraal herstel nage
noeg Ónmogelijk is. Overigens krijgt hij vanuit 

46 de werkgroep ppp  de troost, dat dit op termijn 
nog wel eens kan meevallen.

PARLEMENTAIRE PERS

De politiek speelt zich af op een schouwtoneel.
De politieke journalistiek heeft de rollen van ver
slaggever en recensent allang aangevuld met die 
van ongecontroleerde medespeler. Soms lijkt het 
zelfs wel dat het toneel bevolkt is met journa
listen en dat daartussen nog wat politici ver

dwaald rond lopen. Onder hun neus wordt een 
microfoon gehouden met het verzoek te beamen 
wat de journalist zojuist naar voren heeft ge
bracht. Over deze gang van zaken hebben we een 
paar keer uitvoerig gesproken, maar het kwam 
natuurlijk vaak zijdelings aan de orde.

Willem Breedveld was twee maal onze inlei
der als we over de (parlementaire) journalistiek 
spraken. Mij staat echter de anekdote bij waar
mee Willem Breedveld een vergelijkbaar betoog 
van Marleen Barth illustreerde. Toen hij nog par
lementair journalist was van Trouw, werd hij op 
zondagavond door de redactie gebeld met de 
vraag ervoor te zorgen dat Trouw op maandag
ochtend kon openen met een groot voorpagina- 
artikel als vervolg op wat op zondagavond breed 
in het n  o s -j ournaal was uitgemeten. Willem 
Breedveld weigerde, want hij wist zeker dat het 
No s-journaal een canard had. De redactie vond 
dat geen argument: de kwestie lag op straat, dus 
moest Trouw het groot brengen. Willem bleef 
halsstarrig en maakte ruzie. Trouw opende niet 
met het artikel, als enige, en het was een canard. 
Waar het hem om ging was watje uit deze ge
beurtenis kon leren: media kakelen elkaar na, 
voor journalisten is er de tijd niet om goed na te 
gaan wat er echt gebeurd is of wat er echt gezegd 
is, en over een canard hoefje zelden verantwoor
ding af te leggen. Marleen Barth had het die 
avond trouwens zwaar te verduren, en dat was al
lemaal nog voordat ze haar journalistieke baan 
had ingewisseld voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer. Zo bekende ze het wel lastig te 
vinden als onderwijsjournalist goedbevriend te 
zijn met Jo Ritzen die toen minister van Onder- 
wij s was. Aan de ene kant hoorde ze zodoende 
veel meer over achtergronden en kreeg ze 
nieuws toegespeeld, maar het kost dan wel extra 
moeite om kritisch te zijn als dat nodig is.

KANDIDAATSTELLING

Van groot belang voor politieke partijen is de se
lectie van kandidaten voor allerlei functies. Re
cent is dat onderwerp scherp op de publieke 
agenda gekomen door allerlei personele flaters
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van de Lijst Pim Fortuyn. In de werkgroep is er 
verschillende malen over gesproken, bijvoor
beeld in 1990 met Ron Hillebrand als inleider.
Die was toen bezig met zijn dissertatie over het 
onderwerp kandidaatstelling. In die tijd werden 
bij de PvdA de kandidatenlijsten voor de Tweede 
Kamer nog gemaakt door de gewesten. Dat leek 
een erg gedemocratiseerd systeem, maar verge
lijking met de aanpak van c d a , v v d  en d  6 6 
leerde het tegendeel. In de andere partijen, met 
centrale kandidaatstellingen, hadden de leden en 
de afdelingen veel meer betroldcenheid bij het 
maken van de lijst dan in de PvdA. In alle partijen 
bleek, dat het voor vrijwel alle kandidaten essen
tieel was in of namens hun partij actief te zijn: 
men had zich in zekere zin al moeten bewijzen, 
voordat men in aanmerking kwam voor de 
Tweede Kamer.

Een belangrijk deel van de discussie ging over 
de vraag hoe de PvdA het toenmalige stelsel van 
gewestelijke lijsten (met een gemeenschappe
lijke lijsttrekker) kon inwisselen voor een cen
traal stelsel. Ook het model dat onlangs door de 
(PvdA-)Commissie Andersson werd aangereikt, 
namelijk een mix van een beperkte centrale lijst 
en aparte lijsten per regio, kwam uitvoerig ter 
sprake. Maar daaraan kleven nadelen, waardoor 
Ron Hillebrand concludeerde dat dit beter niet 
kon worden ingevoerd. Voordat in 19 6 9 het ge
westelijke stelsel werd ingevoerd, werd een cen
trale lijst in elkaar gedraaid door het partijbe- 
smur, na bespreking in de partijraad. Het con
cept werd dan aan de leden voorgelegd via een 
ledenraadpleging, maar dat leverde nooit wijzi
gingen van belang op. Wie denkt met partijver- 
nieuwing bezig te zijn door zo’n model voor te 
stellen, zet de klok veertig jaar terug. Het zou dan 
eerder aanbeveling verdienen de partijreglemen- 
ten van veertig jaar terug weer op te zoeken en 
van toepassing te verklaren!

1 5 0  BIJEENKOMSTEN, 1 7 0  SPREKERS

Ik moet me inhouden om niet de verslagen erbij 
te halen en allerlei dingen te citeren, zij het met 
enige terughoudendheid. De eerste bijeenkomst

waarvan een echt verslag bestaat, is die van 27 
november 1978. Toen kwam Ed. van Thijn langs 
om te spreken over parlementaire democratie. 
Eigenlijk was hij uitgenodigd om te reageren op 
een inleiding die Harry van Wijnen zou houden, 
maar die was ziek in bed gebleven. Ed sprak 
daarom voor de vuist weg over drie vragen die 
hem bezighielden: Is het parlement in staat om 
maatschappelijke processen (bij) te sturen? Wat 
is de positie van het parlement binnen de over
heid? Welke plaats ken je de overheid toe binnen 
de samenleving? Uit zijn jarenlange ervaringbe- 
gon Ed met de observatie dat in de Tweede Ka
mer in een krankzinnig tempo over een krank
zinnig groot aantal zaken, over het algemeen op 
grond van volstrekt onvoldoende Informatie, be
slist moet worden. In de Tweede Kamer pakt 
men bij wijze van spreken maar 1% van de poli
tieke kwesties op, en laat er 9 9 % liggen. Een deel 
daarvan krijg je echter na verloop van tijd toch 
weer op je brood. De Tweede Kamer concentreert 
zich zodoende op een klein aantal zaken, maar 
heeft niet of nauwelijks zicht en greep op de 
samenhang. Zo gaat dat voor de Kamerleden, 
maar voor de bewindslieden is het eigenlijk net 
zo. Evenzogoed is er geen procesbeheersing in de 
PvdA. Kan een Kamerlid zich nog met een stuk of 
tien zaken per jaar echt inlaten, op de politieke 
agenda van een politieke partij komen niet veel 
meer dan twee onderwerpen per jaar.

Onvermijdelijk is her opereren van de PvdA 
vaak direct of indirect voorwerp van bespreking 
geweest. Zo is daar de intrigerende titel van een 
inleiding van Bart Tromp uit 19 81: ‘De PvdA in de 
jaren tachtig’. Zouden de voorspellingen zijn uit
gekomen? Op die avond noemde hij als grote 
pluspunt van het opereren van de PvdA in de j a- 
ren ervoor, dat de lokale politiek was gepoliti
seerd. Maar twee zaken vond hij negatief: de in
stitutionele hypocrisie in de PvdA waarbij er een 
grote afstand is tussen wat spraakmakers in en 
namens de PvdA zeggen en wat ze in werkelijk
heid denken, en de niet aflatende illusie dat er 
een linkse meerderheid te bereiken is, uiteraard 
aangestuurd door de PvdA. Aan het einde van de 
bijeenkomst meldthetlid Herman TjeenkWil-
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link (het is 19 81!) dat de PvdA hard toe is aan een 
nieuwe partijleider die de PvdA goed kan repre
senteren.

Niet al te lang daarna, op i i  mei 1984, hield 
Gerard Heyne den Bak een inleiding over de 
40 %-strategie. In het verslag wordt vermeld, dat 
Gerard zijn inleiding begint met de mededeling 
dat erhelemaalgeen40% strategie is. (In die tijd 
scoorde de PvdA ongekend hoog in de peilingen 
en er liepen velen rond die meenden dat nu ein
delijk de tijd van oogsten gekomen was.) Hij be
sloot zijn inleiding zelfs met het volgende: de 
beste strategie is géén strategie, waarmee de 
PvdA weer terug kan keren naar de cultuur van 
de jaren vijftig met Drees. Het zal niet verbazen, 
dat na zo’n inleiding de discussie al snel gaat 
over de positie van de PvdA in het debat over de 
plaatsing van kruisraketten. En dat onderwerp 
houdt de werkgroep, getuige het debat op die 
avond, krachtig verdeeld.

In 2001 spraken we eerst met Adri Duive- 
steijn, de vice-voorzitter van de Tweede Kamer
fractie over de positie van de PvdA, ook in ver
band met zijn artikelen over de perspectieven 
van een kabinet van PvdA, c d  a  en Groenlinks. 
Een paar maanden later spraken we met Ad Mel- 
kert, de fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker, 
over de positiebepaling van de PvdA. Dat er wat 
licht tussen beide betogen zat, maakte de discus
sie alleen maar interessanter. En Melkert ging 
het niet uit de weg om afstand te nemen van zijn 
plaatsvervanger. Van nog meer moed getuigde 
het dat Ad Melkert een jaar later opnieuw met de 
werkgroep sprak over de ingrijpende ervaringen 
die hij had opgedaan als lijsttrelcker in rampjaar 

48 2002.
Heel vaak hebben we met mensen gesproken 

over boeken die ze net hadden geschreven of die 
ze bezig waren te schrijven. Zo herinner ik me de 
bijeenkomst met Jouke de Vries die een boek zou 
gaan schrijven over het eerste paarse kabinet, 
maar de discussie met de werkgroep gebruikte 
om structuur in zijn eigen ideeën te brengen. 
Daarna duurde het nog heel lang voordat het 
boek uitkwam. Minstens zo opmerkelijk was de 
bijeenkomst met Hans Blokland, auteur van een

trilogie over de ‘Rehabilitatie van de politiek’, die 
eigenlijk vond dat een behoorlijke discussie al
leen mogelijk was als de deelnemers zich eerst 
grondig hadden voorbereid, en die met twintig 
stellingen kwam voor de discussie.

Het is maar een greep uit de rijstebrijberg van in
leidingen en de discussie daarover. In de ruim 
15 o bij eenkomsten van de werkgroep en de con
ferenties die door de werkgroep zijn gehouden 
zij n bij elkaar zo’n 17 o sprekers aan het woord 
geweest. Maar het aantal personen is minder.

Als mijn statistieken enigszins Idoppen, dan 
is (werkgroep voorzitter) Bart Tromp vemit de 
meest frequente inleider geweest. In zo’n geval 
laten we voor de zekerheid een ander de bijeen
komst voorzitten, want anders is de chaos niet te 
overzien. Bart hield 17 maal een inleiding. Dan 
komt er een tijd niets en volgen Paul Kalma en 
Arie de Jong met elk zeven maal. Ruud Koole 
heeft er zes op zijn naam. Ik laat na om de rest te 
vermelden. Maar wat onvermijdelijk opvalt: de 
wetenschappers overheersen en met het optre
den van vrouwen is het niet best gesteld. Er gin
gen jaren voorbij zonder dat een vrouw optrad 
als inleider (het is maar goed dat de WB s en daar
mee PPP onafhankelijk zijn van de PvdA en dat de 
statutaire bepalingen niet van toepassing zijn). 
Over dit punt, de beperkte participatie van vrou
wen, kom ik nog te spreken.

HET l i d m a a t s c h a p : j o n g e  v r o u w e n  a l s

IDEAAL

De werkgroep telt voortdurend tussen de dertig 
en vijfendertig leden (de ledenlijst is overigens 
doodgewoon openbaar en staat jaarlijks in het 
Jaarverslag van de Wiardi Beekman Stichting en 
op de WBS-Internetsite). Het gaat om een tame
lijk bijzondere combinatie van wetenschappers, 
politici en journalisten die zich interesseren 
voor en opwinden over het (partij)politieke be
stel en de politieke cultuur in Nederland. Het 
gaat dan ondermeer om toonaangevende parle
mentaire pers, politicologen van naam en faam 
en bij elk verkiezing rolt er wel een lid van de
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Tweede Kamer in de werkgroep: Marjet van 
Zuijlen, Marleen Barth, Gerdi Verbeet, onderge
tekende zelf.

In het begin waren er tien leden, langzaam 
werd de ledenlijst groter. De reden is simpel: wat 
is de optimale omvang van een bijeenkomst? 
Liefst zijn er minstens een stuk of acht, inclusief 
de inleider. Maar veel meer dan vijftien mogen 
het er niet zij n, want dan wordt het een chao s 
waar niemand meer in uit de verf komt. Tussen 
de helft en driekwart van de leden blijft weg bij 
een bij eenkomst: ze zitten in het buitenland, 
vinden andere dingen belangrijker of zien niets 
in het onderwerp.

Maar j e mag niet te vaak verzaken. En dus is er 
een regel: als je drie keer zonder afmelding weg
blijft, dan kun je er uitgegooid worden. Niet ie
dereen vindt het leuk als dat gebeurt. De beste re
medie is natuurlijk om regelmatig te komen en 
je netjes af te melden als je niet kunt. Maar intel
lectuele types zijn slordig en dus gaat opeens de 
telefoon:

Secretaris: Ik zie je de laatste tijd niet al te vaak.
Slachtoffer: Ik snap het al ,  je bedoelt de w b  s- 

werkgroep. Maar ik heb toch altijd netjes afge
zegd?

Secretaris: Dat is ook niet vaak het geval. En ik 
geloof dat ik je een jaar terug voor het laatst heb 
gezien. Blijkbaar heeft het niet zo’n prioriteit.

Slachtoffer: Ik zou het erg vervelend vinden als 
je me nu zou schrappen. Ik lees ook altijd de ver
slagen metveelplezier. (De slijmjurk!)

Secretaris: Laten we afspreken, als ikje voor de 
zomer niet heb gezien, dan schrap ikje.

Slachtoffer: Akkoord, maar ik zou het wel ver
velend vinden.

Met regelmaat worden leden afgevoerd. De lij st 
van leden en ex-leden telt ongeveer honderd na
men. En daarop staan niet de 'ex-leden’ die wel 
gevraagd zijn, maar omdat ze nooit zijn komen 
opdagen, niet meetellen. (Die hebben namurlijk 
wel een slecht nieuwsgesprek gehad.) Het afvoe
ren van leden vergt onvermij delijk het voortdu
rend aanzoeken van nieuwe leden. Soms vragen 
we aan de werkgroep of men suggesties heeft;

dat levert altij d wel wat op. Als echter het even
wicht zoek is in de samenstelling, dan vragen we 
niets. ‘We’ is het presidium: Bart Tromp als voor
zitter en ikzelf als secretaris. Dan analyseren we 
de samenstelling van de werkgroep, bepalen 
hoeveel mensen van welke soort nodig zijn om 
een evenwichtige club te hebben, en dan zoeken 
we mensen aan die aan dat profiel voldoen. 
Grofweg saneren we eens per twee j aar op die 
manier en tussendoor creëren we wat speel
ruimte. Een enkele maal meldt iemand zich uit 
zichzelf; ook dan fungeert de ballotage van het 
presidium.

Nieuwe mensen komen de eerste keer als 
kandidaat-lid: ze kunnen zich daarna terugtrek
ken (is nog nooit gebeurd) of kunnen buitenge
sloten worden (dat is, geloof ik, evenmin ge
beurd).

Als we nieuwe leden nodig hebben, dan is er 
één centrale kwestie die altijd speelt: waar halen 
we goede vrouwen tevoorschijn? Als we niet een 
extreem positief discriminatiebeleid zouden 
hanteren bij het aanzoeken van nieuwe leden, 
dan zou het aantal vrouwen op de ledenlijst mi
nimaal zijn. Waar ligt dat aan? Er zijn weinig 
vrouwelijke wetenschappers van naam in poli
tieke en bestuurswetenschappen. Er zijn weinig 
vrouwen onder de politieke journalisten. Er zijn 
weinig vrouwen in de andere doelgroepen van 
de werkgroep. Maar vrouwen lijken in het alge
meen bovendien minder geneigd om deel te ne
men aan activiteiten die alleen intellecmeel ren
dement opleveren, ook dat speelt een rol. Boven 
een kwart van de deelnemerslijst komen de 
vrouwen nooit. En we zoeken altijd naar 'jonge
ren’, mensen beneden de dertig. Meer dan de 
helft van de nieuwelingen komt uit die groep. Na 
een paar jaar zijn dergelijke mensen weer ver
dwenen of ouder geworden, en kun je weer op 
zoek. Jonge vrouwen, dat is het ideaal.

Er zijn mensen die zeer vereerd zijn dat ze 
worden aangezocht, ja  zeggen, en toch vanaf het 
eerste begin weg blijven. Mijn vermoeden is dat 
hierbij twee zaken een rol spelen:
> Het gaat om mensen die nooit 'nee’ zeggen,

wantje weet maar nooit wie je daarmee voor
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het hoofd stoot; aan zulke lui heb je natuurlijk 
niets, ook in het algemeen niet.

> Het gaat om mensen die het zo razend druk 
hebben, dat de vrijblijvendheid van het lid
maatschap zorgt voor een structureel te lage 
prioriteit; aan zulke figuren heb je uiteraard 
ook niets.

Wanneer ik in mijn aantekeningen kijk, dan 
kom ik beroemde namen tegen onder zulke lie
den (welja zeggen, maar nee doen); Schelto Pa
rijn, Bram Stemerdink, Felix Rottenberg, Mar- 
janne Sint, Ed vanThijn, Lolle Nauta, Cees de Ga- 
lan. Klaas de Vries, Wim van Velzen.

En dan de leden van het eerste uur: Jan Bank, 
Godfried van Benthem van den Bergh, Wouter 
Gortzak, Arie de Jong, Pieter Nieuwenhuijsen, 
Herman Tjeenk Willink, Bart Tromp, Hans Ver
koren en Hariy van Wijnen. Jan Bank verdween 
in 19 84, Godfried van Benthem van den Bergh in 
1990, Herman Tjeenk Willink in 1985, Hans Ver
koren in 1983 enHarry van Wijnen in 1982. Om
dat Wouter Gortzak driejaar buiten de werk
groep verkeerde, zijn er drie leden van het eerste 
uur die aaneengesloten lid zijn: Bart Tromp, Arie 
de Jong en Pieter Nieuwenhuijsen. Aan hen kan 
de virtuele speld van verdienste van de w b  s wor
den toegekend.

Enige woorden mogen worden gewij d aan le
den die overleden zijn. Gerard Heyne den Bak, 
die lid werd na zijn periode als secretaris van de 
partij. Een geweldige vent, die af en toe een inlei
ding hield, al tij d wat te melden had en actief 
meedeed. Hein Roethof, die lid werd nadat hij 

5 o zijn parlementaire werkhad afgesloten. Zijn ge
zondheid liet hem steeds verder in de steek, 
maar de werkgroep bleef hij zo trouw mogelijk 
bezoeken. Pijkel Schröder, lang voorzitter van de 
Rooie Vrouwen en lid van het partijbestuur. Ze 
kwam in de werkgroep toen ze deze functies had 
neergelegd, deed actief mee, en overleed ook al 
op te jonge leeftijd. En Hans Rosenberg, die wet
houder in Utrecht was geweest, en jarenlang ac
tief deelnam aan de werkgroep, veel ‘spirit’ mee
bracht, en veel te jong doodging.

De werkgroep heeft twee ‘bijzondere leden’: 
het presidium. Bart Tromp en ik kennen elkaar 
‘uit de partij’, al van voor de werkgroep. We leer
den elkaar kennen in de partijraad, maar vooral 
in de legendarische werkgroep ‘ Meerjarenra
mingen en Partijorganisatie’ (MEP), die onder 
leiding stond van Roel in ‘t Veld, en waarin ver
der Henk Molleman, Saskia Stuiveling, len van 
den Heuvel en Gerard Heyne den Bak zaten. Bart 
Tromp zat daarna af en toe in vergelijkbare com
missies, zat ook een poosje in het partijbesmur. 
Ik zat af en toe in partijcommissies, was 16 jaar 
lid van de Partijraad, werd een poosje Tweede Ka
merlid, zat in de provinciale politiek. Maar alle
bei hadden we één constante: de werkgroep.

En dan nog iets over de vergaderzaaltjes. 
Lange tij d hebben we in Utrecht vergaderd, 
vooral in De Poort van Kleef. Maar de lol ging er 
daar wel een beetje af, nadat ook De Poort van 
Kleef een modern vergadercentrum was gewor
den met flip-overs, overheadprojectoren en hea- 
mers. En toen hadden we daar al een faillissement 
achter de rug, alsmede de plotselinge verdubbe
ling van de prijzen in het restaurant, en vooral 
ook de kwaliteitsverslechtering van het restau
rant. Onze voorkeur gaat uit naar achterafzaal- 
tjes, in ruimten waar je nog de ruzies van jaren 
her kunt opsnuiven. Ooit had De Poort van Kleef 
dat ook, en toen zijn we er ook een keer bijna uit- 
gegooid. Bart Tromp had zijn Mao-pet over het 
portret van de Koningin gehangen; de uitbaat
ster brieste van woede en kon slechts met uitvoe
rige excuses worden getemperd.

De laatste jaren komen we weer bijeen in een 
achterafzaaltj e, achterin een café waar nog perzi- 
sche kleedjes op de tafeltjes liggen, waar vele 
soorten bier worden getapt, waar de betimme
ring van het zaaltj e nog donkerbruin is met een 
klok aan de muur van een al niet meer bestaand 
sigarenmerk, waar geen twee tafeltjes hetzelfde 
zijn, waar je  dicht op elkaar moet zitten. Ikheb 
de indruk dat we de enige huurder zijn, want de 
zaal is altijd voor ons beschikbaar, en dat op nog 
geen honderd meter van station Leiden; Eigen- 
zorg.
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DE WAARDERING

Wat heeft de werkgroep teweeggebracht? Die 
vraag is geweldig moeilijk te beantwoorden.
Voor de wetenschappers in de werkgroep is het 
een interessante ontmoetingsplaats, informeel 
en zonder verplichtingen; een gelegenheid om 
ideeën in opbouw te toetsen. Voor sprekers van 
buiten is de werkgroep een platform waar ze vei
lig gedachten kunnen uitproberen en behoorlijk 
tegenspel krijgen. Voor journalisten is het een 
plaats om achtergronden aan te horen en om ac
tief mee te doen in discussies. Materieel valt dit 
allemaal moeilijk te duiden. De werkgroep heeft 
nu eenmaal iets van een ‘sociëteit’ en ook daar
van is moeilijk aan te geven wat de ontmoeting 
van mensen precies teweegbrengt en oplevert. 
Laten we het er op houden, dat het gaat om een 
veelheid van losse eindjes, die in het vooraf
gaande voor een deel werden belicht.

Je kunt ook kijken naar de politiek-bestuur- 
lijke decor waartegen het bestaan van de werk
groep zich heeft afgespeeld. Daarbij heeft de 
werkgroep onmiskenbaar een uiterst kritische, 
soms zelfs cynische, houding. Genadeloos wordt 
geregistreerd dat er oude wijn in nieuwe zakken 
wordt verhandeld, of dat knollen voor citroenen 
worden verkocht. De historische kennis in de 
werkgroep over wat er in de afgelopen vijftig j aar 
is voorgevallen in de Nederlandse samenleving 
en de Nederlandse politiek is bijzonder groot en

de kennis van zaken over wat er allemaal in de 
PvdA is voorgevallen is beangstigend groot. In de 
werkgroep zitten mensen die aan alle denkbare 
rapporten en commissies hebben meegedaan, 
die gemige waren van deze of gene voorvallen. 
De leden hebben alle successen en blunders van 
nabij gezien en hebben er over nagedacht. Maar 
daar blij ft het dan ook bij.

Nu ik alle verslagen nog eens heb doorgewor
steld, kan ik niet anders concluderen dan dat veel 
van de vragen en problemen van de hedendaagse 
politiek dezelfde zijn als die van tien of twintig 
jaar terug. En nieuwe antwoorden worden zel
den bedacht. Wel domme antwoorden, want veel 
wordt er van het verleden niet geleerd.

Tenslotte: hoe lang gaat de werkgroep nog 
door en wat staat de werkgroep nog te wachten?

De formule van de werkgroep is uiterst duur
zaam, al moet eerlijkheidshalve gezegd worden 
dat het geheim van de duurzaamheid ook schuilt 
in het presidium als motor van de groep. Ik heb 
wel eens geprobeerd een nieuwe secretaris te 
vinden. Dat lukt niet. En over de voorzitter zwijg 
ik maar. Als beiden te krakkemikkig zijn om hun 
rollen te vervullen, of gewoon dood neervallen, 
dan kan het wel eens afgelopen zijn. Als we daar
mee rekening houden, dan zou de werkgroep het 
kunnen uitzingen tot het vijftigjarig bestaan, 
maar dan is het ook echt afgelopen.

Noren

Dit is inmiddels bij gelegenheid 
van de jubileum-conferentie 'De 
Gangen van de Macht’ op 22 no
vember j.1. gebeurd. Voorzitter 
en secretaris van de werkgroep

ontvingen ‘25 jaar partijpoli
tieke processen’ in gebundelde 
en verzamelde vorm uit handen 
van WB s -directeur Paul Raima 
in Restaurant Garoeda in Den 
Haag (red.).
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Buurtverschillen in zeven 
grote steden
De verkiezingsuitslag van 15 mei
De ‘veryuppingvan de s p ’ en een ‘multiculturele electorale spagaat’ voorde 

PvdA. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de analyse van ‘15 mei’ die 

Gijsberts en Lubbers uitvoerden op buurtniveau in zeven grote steden.
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M E R O V E  G I J S B E R T S  & M A R C E L  L U B B E R S

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 
vond een electorale aardschok plaats als nooit te
voren. Grote verliezers waren de drie Paarse par
tijen v v d , d 6 6 en de PvdA, terwijl de aanhang 
van het CDA overal flink toenam. Meest opzien
barend was echter de opkomst — vanuit het 
niets — van de l p f . Voor de verkiezingswinst 
van de l p f  zijn de afgelopen maanden veel mo
gelijke verldaringen geopperd. Eén van de steeds 
terugkerende hypothesen is dat de l p f  het met 
name goed heeft gedaan in de traditionele arbei
dersbuurten van de grote steden. Een andere is 
dat de l p f  stemmen naar zich toe heeft getrok
ken in buurten met veel allochtonen. In dit arti
kel gaan we na of deze mogelijke verklaringen 
hout snijden, door de verkiezingsuitslagen van 
de Tweede Kamerverkiezingen op buurtniveau 
met elkaar te vergelijken. We hebben gegevens 
voor alle buurten van zeven grote steden;

Over de auteurs D e  a u t e u r s  w a r e n  t e n  t i j d e  u a n  d e  u e r-  

k ie z in g e n  in 2002 als onderzoekers betrokken bij de 
c a m p a g n e  u a n  d e  Partij u a n  d e  A r b e id .  M é r o u e  Gijs
berts is Luerkzaam bij het Sociaal e n  C u l t u r e e l  Plan
bureau. Marcel Lubbers is verbonden aan de Sectie 
Sociologie u a n  d e  Katholieke Uniuersiteit Nijmegen. 

Noten Zie p a g in a  g g

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Eindhoven, Haarlem en Nijmegen.

Analyses van geografische verschillen in 
stemgedrag zijn niet nieuw. Er is bijvoorbeeld al 
duidelijk geworden dat de Partij van de Arbeid 
traditioneel hoge ogen gooit in het noorden van 
het land, terwijl het c d  a  het traditioneel beter 
doet in het zuiden.* Dus zelfs in een klein land 
als Nederland zijn geografische patronen te 
onderkennen en dit geldt natuurlijk ook binnen 
gemeenten wanneer wordt gekeken naar buurt- 
verschillen. Echter naar uitslagverschillen tussen 
buurten is veel minder onderzoek gedaan. Wel is 
genoegzaam bekend dat veel PvdA-stemmers in 
buurten met een lagere sociaal-economische sta
tus te vinden zijn, terwijl vvD-stemmers met 
name in de rijkere buurten zitten.^ Ook heeft 
eerder onderzoek aangetoond dat de PvdA het 
beter doet naarmate er meer etnische minderhe
den in een buurt wonen.3

Althans dit gold tot en met de verkiezingen 
van 19 9 8. Het is nog maar de vraag of dezelfde 
samenhangen nog steeds aanwezig zijn na de 
electorale aardverschuivingen van 15 mei. 
Daarom analyseren we in dit artikel of bepaalde 
samenhangen tussen verkiezingsuitslagen 
binnen buurten bestaan en of deze zijn veran-

s &D 12 I 200 2



Mérove Gijsberts & Marcel Lubbers Buurtwersdiillen in zeuen g r o t e  steden

derd ten opzichte van de verkiezingen van 1998. 
We kijken daarbij allereerst naar de (verschui
vende) concurrentie russen partijen binnen 
buurten. Daarnaast analyseren we de relatie tus
sen de sociaal-economische en etnische compo
sitie van een buurt en de verkiezingsuitslag in 
die buurt.

DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN 15 MEI IN

ZEVEN GROTE STEDEN

Voor we verschillen tussen buurten analyseren, 
gaan we eerst in algemene zin in op de uitslagen 
van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei in 
de zeven grote steden die we in dit artikel bekij
ken. De algehele opkomst was bij deze verkiezin
gen hoger dan in 1998 — bijna 6 procentpunten 
hoger — en in alle zeven steden nam de opkomst 
in ongeveer dezelfde mate toe (zie Tabel 1).

Hoe hebben de winnaars van 15 mei het in de 
zeven grote steden gedaan? Het c d a  doet het in 
de grote steden traditioneel altijd minder dan in 
de rest van het land, maar heeft bij deze verkie
zingen toch ook in alle grote steden gewonnen. 
De LPF heeft met name goed gescoord in Rotter
dam en Den Haag, terwijl in Nijmegen en Ut
recht de uitslag voor de l p f  achterbleef bij het 
landelijk gemiddelde van 17 procentpunten. De 
SP ten slotte won sterk in Amsterdam, maar bij
voorbeeld nauwelijks in Rotterdam.

De paarse partijen PvdA,vvD enn66 verloren 
— conform de landelijke uitslag — fors in alle 
zeven grote steden. Het verlies voor de PvdA lag 
landelijk op 13,9 procentpunten. In Rotterdam 
en Eindhoven was het verlies echter beduidend 
groter, maar in Amsterdam, Utrecht en Den 
Haag juist minder groot. De v v d  , d  6 6 en Groen
links verloren met name in de drie grootste ste
den. De VVD verloor het meest in Rotterdam en 
Den Haag. d 66 verloor vooral sterk in Amster
dam en Utrecht en de aanhang van Groenlinks 
daalde in de vijf grootste steden van het land 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 
Eindhoven).

BUURTGEGEVENS

We maken gebruik van uitslaggegevens van de 
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Ut
recht, Eindhoven, Haarlem en Nijmegen. Het 
gaat hier om de verkiezingsuitslagen van de 
Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 op 
buurtniveau. We vergelijken deze cijfers met de 
uitslagen van de Tweede kamerverkiezingen van 
199 8 op buurtniveau. Deze cijfers hebben we ge
koppeld aan buurtgegevens van het CBS.+ In 
deze database bevinden zich cijfers over het aan
tal inwoners, leeftijdsopbouw, gezinssamenstel
ling en aantal allochtonen in een buurt. Daar
naast zijn er cijfers beschikbaar over de sociaal-

Tab el 1

Verkiezingsuitslagen 2002 en verandering ten opzichte van 1998 in zeven grote steden

O pk o m st P V D A V V D C D A 0 6 6 G i S P L P F

A m s t e r d a m 7 1 ,0 + 6 , 6 23,4 - 8 , 9 14,4 -7,S 10,4 + 4 , 3 7,7 - 6 , 6 13,2 - 1,8 10,8 + 6 , 3 16,5
R o t t e r d a m 70,1 + 7 ,7 20,4' - 1 6 , 0 11,8 '7 1 , 0 15,7 + 6 , 4 4 ,4 - 4 ,7 7,2 - 1 ,6 6,3 + 0 , 3 29,6
D e n  H a a g 71,7 + 8 , 5 16,6 ■- 1 1 , 8 18,9 - 1 0 , 8 17,9 + 6 , 2 6 ,3 - 4 , 8 8,0 - 1 , 0 5,5 +  1 , 6 22,8
U t r e c h t 78,0 + 6,7 18,3 ■- 1 0 , 2 15,0 - 6,4 17,4 + 6 , 7 8,0 - 6 , 8 14,3 - 0 , 5 9,4 + 4 , 9 1 3,8
E in d h o v e n 74,6 + 7 , 1 14,4' - 1 4 , 9 15,0 - 8,2 25,3 + 9 , 1 6 ,2 - 4,4 8,6 - 0,4 8,6 + 2 , 6 17,7
N i jm e g e n 77,1 + 5 , 5 18,9' - 1 3 , 7 10,9 - 5,9 19,5 + 6 , 4 6 ,7 - 4 , 8 16,4 + 0 , 6 1 1 , 4 + 4 , 4 13,6
H a a r le m 77,7 + 7 , 1 17,8' - 1 3 , 8 16,2 - 9 , 1 19,6 + 7 , 3 7 ,0 - 4 , 8 10,7 + 0 , 6 8,3 + 5,2 16,2

Nederland 79,1 + 5 ,8 15,1  ■- 1 3 ,9 1 5 ,4 - 9,3 2 7 ,9 + 9,5 5,1 - 3,9 7,0 - 0,3 5,9 + 2,4 1 7 ,0
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Bron: Verkiezingsuitslagen c b s  ( s t a t l i n e ) .
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Figuur 1
Percentage PvdA stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 en percentage niet-westerse 
allochtonen in buurten in Rotterdam

% PvdA TK 2002 % niet-westerse allochton.

■  28tot45 ■  SOtotSO
[ J 21 tot28 @ 25tot50
□  15tot21 □  iO to t25
LJ 7 tot15 □  1 totl 0
□  geen gegevens [E  geen gegevens
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Bron; PvdA WIN (Wijk Informatie Nederland) Systeem

economische structuur van buurten, betreffende 
het gemiddelde huishoudinkomen, het percen
tage uitkeringstrekkers en de gemiddelde WOZ 
waarde van de huizen. In totaal analyseren we de 
gegevens van 409 buurten (in zeven steden).5 De 
buurten zijn dus onze eenheden van analyse en 
niet individuele kiezers. We kunnen dus vragen 
beantwoorden over patronen en samenhangen 
binnen buurten en niet over voorkeuren van in
dividuele kiezers en veranderingen hierin. ®

Op basis van deze gegevens kunnen we gaan 
kijken in hoeverre er samenhangen bestaan ms- 
sen verkiezingsuitslagen op buurtniveau en an
dere kenmerken van buurten. Dit doen we aan 
de hand van een zogenaamde correlatieanalyse. 
Figuur 1 maakt aan de hand van een voorbeeld 
van de situatie in Rotterdam duidelijk hoe dit 
werkt. We zien in de figuur dat de buurten waar 
de PvdA hoog scoort ook buurten zijn waar veel 
niet-westerse allochtonen wonen en dat buurten 
waar de PvdA laag scoort juist de buurten zijn 
waar nauwelijks allochtonen wonen. Er is dus in

dit geval een hoge samenhang — oftewel correla
tie — tussen het percentage allochtonen en de 
verkiezingsuitslag voor de PvdA.7

EEN ANALYSE VAN BUURTVERSCHILLEN

Samenhangen tussen uitslagen partijen op
buurtniveau

De eerste vraag die we willen beantwoorden is in 
hoeverre er samenhangen bestaan mssen de ver
schillende partijen op buurtniveau. In Tabel 2 be
kijken we in hoeverre de uitslagen van bepaalde 
partijen op 15 mei in de buurten van de zeven 
grote steden met elkaar correleren. Allereerst valt 
op dat een goed scorende l p e  samengaat met een 
minder goede uitslag voor de sp, GroenLinks en 
D 6 S. Maar ook doet de l p f  het beter in buurten 
waar de vvn lager scoort. Opvallend is dat als de 
LPP het beter doet in een buurt dit niet blijkt sa
men te hangen met een hogere score voor de PvdA 
in die buurt. Dit betekent dat de L P F weliswaar
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hoog scoort in een PvdA buurt, maar dat er andere 
buurten zijn waar de l p t  het ook goed doet. Wel 
hangt een goed verkiezingsresultaat voor de PvdA 
in een buurt samen met een slechte uitslag voor 
de VVD en het c d a . Verder blijkt dat als de v v d  

goed scoort in een buurt, d  6  6  het daar ook goed 
doet (hoge samenhang) en eveneens dat als de s p  

goed scoort in een buurt, dat samengaat met een 
goede verkiezingsuitslag voor Groenlinks.

Opvallend zijn met name de verschuivingen 
in de samenhangen mssen partijen op buurtni- 
veau vanaf 1998 (vergelijk met het gearceerde 
deel van Tabel 2). In 19 9 8 hing een goede score 
voor de SP in een buurt (nog) niet samen met die 
voor Groenlinks, terwijl dat in 20 02 in hoge 
mate wel zo blijkt te zijn geworden. Ook het re
sultaat voor D 6  6  gaat nu op buurtniveau vaak sa
men met een goede uitslag voor de s p. Een tegen
gestelde verandering zien we voor de relatie tus
sen de PvdA en de s p: in 19 9 8 scoorde de PvdA 
nog goed in buurten waar ook de sp goed 
scoorde, terwijl dat in 2002 nauwelijks meer het 
geval is. De s p  lijkt zijn kiezers veel meer ook uit 
‘Groenlinks buurten’ te zijn gaan halen en veel 
minder uitsluitend uit ‘PvdA buurten’, zoals 
voorheen wel het geval was.

S A M E N H A N G E N  T US S E N UI T SLAGEN VAN

1998 EN 2002

We kunnen bovendien kijken of partijen in de
zelfde buurten net zo goed scoren als vier jaar ge
leden of dat daarin ook verschuivingen zijn opge
treden. We bekijken daartoe de zogenaamde ‘in- 
tra-correlatie’: hoe hoger deze ‘intra-correlatie’, 
hoe meer een gunstige uitslag voor een bepaalde 
partij in 1998 in een buurt samengaat met een 
gunstige uitslag voor deze partij in dezelfde buurt 
in 2002. In Tabel 3 is te zien dat bijna alle partijen 
die in 1998 hoog scoorden in een buurt, dat in de
zelfde buurt in 2002 nog steeds doen (zie de gear
ceerde cijfers). Dit geldt echter voor de PvdA in 
mindere mate dan voor de andere grote partijen. 
De opvallendste bevinding is echter die voor de 
s p : de samenhang russen de uitslag op buurtni
veau van de SP in 1998 en 2002 is vrij zwak, wat 
betekent dat de s p  het nog maar nauwelijks beter 
doet in de buurten waar ze in 19 9 8 nog beter 
scoorde. Dit impliceert wederom dat de s p  haar 
aanhang (ook) uit andere buurten is gaan halen. 
Bekijken we in Tabel 4 de ‘intra-correlatie’ voor de 
zeven steden afzonderlijk, dan blijkt dat dit met 
name geldt in de vier grote steden. In Utrecht is

Tabel 2

Correlaties tussen verkiezingsuitslagen van partijen voor 2002; en voonggS gearceerd;
door de tabel te spiegelen kunnen correlaties op basis van igg8 en 2002 met elkaar vergeleken worden;
4og buurten in zeven steden.

S P C L P V D A D 6 6 C D A V V O L P F

SP 1 0,09 ns 0,63* -0 ,54* -0,07 ns -0,67* -

GROENLINKS 0,78* 1 0,04 ns 0,48* -0,58* -0,53* -

PVDA 0,17* 0,29* 1 -0 ,68* -0,21 * -0,74* -

D66 0,46* 0,56* -0,27* 1 -0,37* 0,29* -

CDA -0,45* -0,48 * -0,61 * -0,23* 1 0,18* -

W D -0,29* -0,17* -0 ,59* 0,56* 0,18* 1 -

LPF -0,46 * -0,67* 0 ,0 8  ns -0,78* - 0 ,0 1  ns -0,42 * 1
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Leesvoorb eeld:

In h e t  g e a r c e e r d e  g e b i e d  b e t e k e n t  d e  c o r r e l a t i e  tussen bijuoorbeeld sp en Groenlinks (o,ogns) dat e r  g e e n  relatie bestaat 
tussen de uitslag uoordesp in iggS en de uitslag uoor Groenlinks in iggS (ns =statistisch niet significant). In het 
o n g e a r c e e r d e  g e b i e d  betekent de correlatie tussen sp en Groenlinks (0,78*) d a t  naarmate het resultaat u o o r  d e  s p  in 
2002 gunstiger is in een buurt, het resultaat ookgunstiger is in deze buurt uoor Groenlinks in 2002.
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T ab e l 3

Correlaties van verkiezingsuitslagen van partijen tussen 2002 en igg8: 4og buurten in zeven steden

S P  1 9 9 8 G L  1 9 9 8 P V D A  1 9 9 8 D 6 6  1 9 9 8 C D A  1 9 9 8

SP 2002 0,29*

GROENLINKS 2002 0,03 ns 0,93*

PVDA 2002 0,30* 0,37* 0,75*

D66 2002 -0 ,49* 0,52* -0,64* 0,93 *

CDA 2002 -0 ,16* -0,61 * -0,31 * -0,24* 0,91 *

VVD 2002 -0,73 * -0,22 * -0,84* 0,51 * 0,03 ns

LPF 2002 0,48* -0,55 * 0,51 * -0,73* 0 ,0 2  ns

0 ,8 8 * 

-0,06 ns

L e e sv o o rb e e ld :

De gearceerde cijfers geuen de ‘ in tra -co rrelatie ’ w eer. Bijnoorbeeld de ‘ intra-correlatie’ uoorde PvdA is 0,75*.
Dit betekent dat naarmate het resultaat u o orde PudA in een buurt gu n stiger w as in 1998, het resultaat ookgunstyer 
is in 2002. De niet-gearceerde cijfers geuen de correlatie w eer tussen de uitslag  uan een partij in 1998 met de uitslag 
uan de andere partijen in 2002. De correlatie uan 0,48* tussen desp in 1998 en de l p f  in 2 0 0 2  betekent bijuoorbeeld 
dat naarmate het resultaat uoorde sp in een buurtgunstiger luas in 1998, het resultaat in dezelfde buurt uoorde l p f  

gu nstiger is in 2 0 0 2 .

zelfs helemaal geen samenhang meer te vinden 
tussen de score voor de s P in 19 9 8 en die in 2002.

Daarnaast is het relevant om de relatie mssen 
de verkiezingsuitslag van een partij in 1998 met 
die van andere partijen in 2002 te bekijken (de 
niet-gearceerde cijfers inTabel 3). Hiermee kun
nen we de belangrijke vraag beantwoorden in 
hoeverre partijen in de verschillende buurten 
anders met elkaar zijn gaan concurreren. Wat 
blijkt nu? Er is een flinke samenhang russen 
buurten waar de l p f  goed heeft gescoord in 2002 
en een goede score voorde PvdA en de sp in 1998. 
Er kan dus worden geconcludeerd dat de lp p  in

deze buurten vooral kiezers heeft getrokken die 
in 19 9 8 nog PvdA en s p hebben gestemd. Hier 
tegenover zien we dat de samenhang van de l p f 

met D 6 6 en Groenlinks de andere kant uit loopt, 
wat betekent dat de l p f  het slecht heeft gedaan 
in buurten waar D 6 6 en Groenlinks in 19 9 8 
goed scoorden. Bovendien valt op dat d e  uitslag 
voor de LPF niet samenhangt met die voor het 
CDA en zelfs nietmet die voor de v v d  in1998.De 
LPF heeft weliswaar veel stemmen gewonnen 
van de v v d , maar dus niet zo sterk uitsluitend in 
de typische VVD buurten (waarde v v d  in 1998 d e  

hoogste resultaten behaalde).

T ab e l 4

56 Intra-correlaties van verkiezingsuitslagen van partijen tussen 2002 en 1998 voor alle zeven steden en voor 
de steden afzonderlijk

Allezeuen Am sterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Nijmegen Haarlem

SP 0,29* 0,26* 0,33* 0,41* - 0 , 1 6ns 0,59* 0,59* 0,73*

GL 0,93* 0,97* 0,94* 0,98* 0,89* 0,84* 0,88* 0,85*

PVDA 0,75* 0,77* 0,88* 0,91* 0,75* 0,67* 0,69* 0,73*

D66 0,93* 0,96* 0,95* 0,95* 0,96* 0,71* 0,83* 0,93*

CDA 0,91* 0,90* 0,89* 0,67* 0,81* 0,71* 0,92* 0,85*

W D 0,88* 0,82* 0,93* 0,94* 0,80* 0,92* 0,76* 0,92*
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RELATIE STEMGEDRAG M E T  SOCIAAL-

E C O N O M I S C H E  STATUS VAN EEN BUURT

Hoe zit het nu met de traditionele veronderstel
ling dat hoe armer de buurt is, hoe hoger het per
centage stemmen op socialistische en sociaal-de- 
mocratische partijen zal zijn. UitTabel 5 blijkt 
dat deze veronderstelling in 1998 nog steeds op
ging; met name in de lage inkomensbuurten 
werd s p en PvdA gestemd. De samenhang tussen 
het percentage mensen met een laag inkomen in 
een buurt en het percentage stemmen op beide 
partijen is erg hoog. De vraag is nu of dit in 2002 
nog steeds het geval is. Bij de verkiezingen van 15 
mei 2002 blijkt deze samenhang voor de PvdA 
aanzienlijk kleiner te zijn geworden. In deze 
buurten lijken de kiezers van de PvdA vooral 
door de l p f  te zijn overgenomen. In 2002 blijkt 
de samenhang tussen lage inkomensbuurten en 
het stemmen op de l p p en PvdA ineen buurt 
even groot te zijn. Daarnaast is met name de 
samenhang tussen armere buurten en de uitslag 
voor de s p sterk afgenomen. Waar de s p in 19 9 8 
meer stemmen haalde uit armere buurten dan 
uit rijkere buurten, is deze relatie in 2002 veel 
minder sterk geworden. Dit zou twee dingen 
kunnen betekenen: o/kiezers uit de armere 
buurten zijn minder SP gaan stemmen; o/kie- 
zers uit de rijkere buurten zijn opeens meer op 
de SP gaan stemmen. Uit de verkiezingsuitsla
gen blijkt de tweede verklaring te worden be
vestigd: de s p heeft haar aanhang vooral vergroot 
door — naast kiezers uit armere buurten — ook 
kiezers uit de rijkere buurten te trekken.

De veronderstelling dat in armere buurten 
nauwelijks v v d  wordt gestemd gaat wel nog 
steeds op (zelfs in hogere mate dan vier jaar gele
den) en hetzelfde geldt voor d  6  6 . Bovendien is 
de CDA aanhang minder gestegen in de armere 
buurten, dan in de wat rijkere buurten.

Kijken we naar de zeven steden afzonderlijk, 
dan zien we slechts weinig verschillen ten op
zichte van het algemene patroon. Het is bijvoor
beeld heel opvallend dat in alle steden de sp min
der uitsluitend in de armere buurten goed 
scoort. Bovendien is in alle zeven steden de rela

tie mssen de uitslag voor de PvdA en het percen
tage inwoners met een laag inkomen gedaald. 
Ten slotte is het opvallend dat er een hele sterke 
relatie bestaat mssen het inkomensniveau van 
een buurt en de verkiezingsuitslag voor de L p F ; 

in armere buurten wordt meer l p f  gestemd. Dit 
geldt echter niet in Rotterdam: daar komen l p f  

stemmers even sterk uit buurten van verschil
lend inkomensniveau.

Tab el 5

Correlaties tussen verkiezingsuitslag per partij en 
percentage inwoners met een laag inkomen 
alsmede percentage allochtonen in 2002 en 1998; 
409 buurten in zeven steden

%  Inwoners met 
laag inkomen

%  Allochtonen

SPTK1998 0,65* 0,29*

SPTK2002 0 , 1 2 * ' 0 ,0 2  ns

G L T K 1998 0 ,0 8  ns 0,18*

G L T K 2002 - 0 ,0 1  ns 0,10*

PVDATK1998 0,72* 0,67*

PVDATK 2002 0,48* 0,82*

D66TK 1998 -0,62* -0,38*

D66TK 2002 -0,56* -0,37*

C D A TK 1998 '0,05 ns -0,32*

CDATK2002 - 0 ,2 0 * -0,48*

VVDTK 1998 -0,64* -0,48*
W D T K  2002 -0,71 * -0,48*

LPF TK 2002 0,46* 0,22*

RELATIE STEMGEDRAG MET A ANWE Z I GHE I D 

E T NI S C H E  M I N D E R H E D E N  I N EEN BUURT

Bij de relatie mssen stemgedrag en aanwezig
heid van etnische minderheden kunnen eigen
lijk twee verschillende mechanismen een rol 
spelen, die we met deze zogenaamde geaggre
geerde analyses (immers op buurtniveau) niet 
uit elkaar kunnen halen. Allereerst kunnen het 
met name de allochtonen in de buurt zijn die op 
een bepaalde partij stemmen, maar het kunnen 
ook de autochtonen zijn die vanwege de aanwe
zigheid van allochtonen in die buurt op een be
paalde partij stemmen. Er zijn dan ook vooropge-
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steld twee verschillende veronderstellingen mo- 
gelijk voor buurten met veel allochtonen. Aller
eerst: hoe meer etnische minderheden in een 
buurt, hoe hoger het percentage stemmen op de 
PvdA (omdat allochtonen veelal PvdA stemmen) 
en ten tweede: hoe meer etnische minderheden 
in een buurt, hoe hoger het percentage stemmen 
op de LPF (omdat autochtonen juist vanwege het 
allochtonenvraagsmk op de l p f  zouden hebben 
gestemd).

Een kanttekening hierbij is natuurlijk ener
zijds dat een deel van de allochtonen niet mag 
stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen (al
leen de allochtonen met de Nederlandse nationa
liteit) en anderzijds dat het thuisblijven bij ver
kiezingen onder allochtonen veel meer voor
komt dan onder de autochtone bevolking.^ Het 
aantal allochtonen dat daadwerkelijk zijn stem 
heeft uitgebracht zal dan ook relatief laag zijn. 
Hoewel we hierbij wel in het oog moeten hou
den dat in een aantal buurten in de grote steden 
een grote meerderheid allochtoon is. In deze 
buurten zullen de allochtonen die wel mogen en 
gaan stemmen toch een aanzienlijke stempel op 
de verkiezingsuitslag drukken.

Hoe dan ook, wanneer we naar de feiten kij
ken blijkt dat de samenhang mssen het percen
tage allochtonen in een buurt en het stemmen 
op LPP inderdaad aanwezig is, maar helemaal 
niet erg groot is (zie Tabel 5). Nog steeds is het zo 
dat in buurten waar veel allochtonen wonen met 
name op de PvdA wordt gestemd en deze samen
hang is zelfs nog toegenomen in vergelijking 
met 1998. Dus: hoe meer allochtonen in een 
buurt wonen, hoe groter de steun voor de PvdA.

5 8 Voorts is opvallend dat de relatie tussen het aan
tal allochtonen in een buurt en het percentage 
stemmen op de sp in 1998 nog wel aanwezig 
was, maar op 15 meijongstleden volledig ver
dwenen is.

Ook hier is het relevant om te kijken of deze 
tendensen in alle zeven steden gevonden wor
den. We zien bijvoorbeeld dat de relatie tussen 
het aantal allochtonen en de uitslag voor de PvdA 
wel in de grootste steden is toegenomen, maar 
bijvoorbeeld niet in Eindhoven en Nijmegen.

Verder zien we dat in de meeste steden een 
goede score voor de i  p f wel samenhangt met 
het aantal etnische minderheden in een buurt. 
Dit speelt met name sterk in Nijmegen en de an
dere middelgrote steden, maar de samenhang is 
afwezig in Amsterdam en Den Haag. In Rotter
dam is het zelfs andersom. Daar is het zo dat in 
buurten met veel etnische minderheden, de uit
slag voor de LP F slechter is. Het lijkt er op dat 
in de grootste steden in de buurten met veel 
allochtonen — niet zelden ruim meer dan 50%
— de autochtonen te weinig hun stempel heb
ben kunnen drukken op de uitslag voor de lpf in 
hun buurt.

C O NC L U S I E S

Het voorgaande leidt tot een aantal belangrijke 
conclusies. We moeten hierbij wel in het oog 
houden dat deze conclusies alleen gelden voor de 
zeven grote steden van dit onderzoek en dus niet 
veralgemeniseerd kunnen worden naar ‘alle’ 
Nederlandse buurten. Toch geven de gegevens 
over meer dan 400 buurten wel een duidelijke 
indicatie over de verschillen in verkiezingsuit
slagen mssen buurten in de grote steden van 
Nederland.

Een eerste belangrijke conclusie is de veran
dering op buurtniveau voor de sp. Terwijl de sp 
en de PvdA in 1998 nog kiezers troltken in de
zelfde buurten (met een lagere sociaal-economi- 
sche stams), is de sp op 15 mei ineens een aan
zienlijk deel van haar aanhang uit de wat rijkere 
buurten gaan halen. De s p is ineens veel meer 
kiezers gaan trekken uit dezelfde buurten als 
Groenlinks. We zouden dit de ‘veryupping’ van 
de SP kunnen noemen. Als deze trend zich door
zet bij de volgende verkiezingen bestaat voor de 
Partij van de Arbeid (en ook voor Groenlinks) 
het gevaar dat een nog groter deel van het electo
raat verloren gaat aan de s p dan voorheen al is 
gebeurd. De tijd dat de sp een optie was voor al
leen de lager opgeleiden en arbeiders lijkt defini
tief voorbij en de s p  lijkt — gezien de uitslagen 
van 15 mei — inmiddels in staat kiezers te trek
ken uit alle lagen van de bevolking. De peilingen
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in de aanloop van de komende verkiezingen wij
zen steeds sterker in deze richting.

Een tweede belangrijke conclusie betreft de 
uitslag voor de lp  F. Uit onze analyse blijkt duide
lijk dat de LPF met name sterk is geworden in de 
buurten die oorspronkelijk PvdA (en s p) ge- 
Ideurd waren, namelijk de 'traditionele’ arbei
dersbuurten met veel huishoudens met lage in
komens. Het is voor de PvdA essentieel om te 
proberen — juist nu de l p f  weer is gedaald in de 
peilingen — deze groep kiezers opnieuw aan 
zich te binden en zodoende te voorkomen dat 
deze kiezers de politiek volledig de rug toe keren 
door bij de komende verkiezingen helemaal niet 
meer te gaan stemmen.

Ten slotte is het nog steeds in groten getale zo 
dat in buurten waar veel allochtonen wonen, het 
meest op de PvdA gestemd wordt. Deze relatie is 
er bij de laatste verkiezingen zelfs sterker op ge
worden. Aangezien we weten dat allochtonen 
snel geneigd zijn thuis te blijven bij verkiezin
gen is het belangrijk voor de PvdA juist deze

groep te mobiliseren. De grootte van deze groep 
mag niet worden onderschat: zes procent van de 
kiesgerechtigde bevolking in Nederland behoort 
tot de groep niet-westerse allochtonen. Deze 
groep mag dus wel bij de Tweede Kamerverkie
zingen stemmen. Het gaat hier om ruim 700.000 
kiesgerechtigde allochtonen, een aanzienlijk kie
zerspotentieel.9 Tegelijkertijd ligt hiernamurlijk 
een belangrijk dilemma voor de Partij van de Ar
beid, aangezien een aanzienlijk deel van de 
achterban strengere maatregelen verlangt met 
betrekking tot allochtonen. Dit zou de allochtone 
kiezers juist weer kunnen afschriklcen. Belang- 
rijker dan de belangen van verschillende groe
pen te willen behartigen, lijkt de uitdaging meer 
te liggen in het uitdragen van thema’s die de ver
schillende groepen kunnen binden. Op die ma
nier komt de nadruk te liggen op de overkoepe
lende belangen waar de sociaal-democratie voor 
wil staan.

Noten

Zie bijvoorbeeld V. Mamadouh 
&-H. Van derWusten, 1999,'De 
electorale geografie van 1998: 
continuïteit in soorten’, in: Jaar
boek Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, 
144-176.
Zie M. Leijenaar o- B. Niemöller, 
19 94, 'Het profiel van de PvdA 
achterban’, Se-D, 51:1,36-47.
Op individueel niveau is ook 
aangetoond dat etnische m in
derheden het meest PvdA stem
men, zie J. Tillie, 2000, De etni
sche stem: opkomst en stemgedrag 
van migranten tijdens de gemeen
teraadsverkiezingen 1986-1998, 
Utrecht: Forum.
Zie CBS, 1999, Kerncijfers Wijken 
en Buurten, Voorburg: CBS.

Om vertekeningen te voorko
men hebben we buurten met 
minder dan 500 inwoners uit 
de analyses weggelaten. 
Hiervoor is kiezersonderzoek 
nodig, zoals bijvoorbeeld het 
National Kiezersonderzoek 
(NKO), dat rond iedere verkie
zingen wordt gehouden. De ge
gevens van de meest recente 
verkiezingen zijn nog niet be
schikbaar voor analyse.
In Rotterdam is de correlatie 
mssen percentage allochtonen 
en percentage PvdA stemmers 
0,91. Dit is een bijna perfecte 
samenhang. Een correlatiecoëf- 
ficiënt ligt altijd tussen de - 1 en 
1: hoe dichter bij o hoe kleiner 
de samenhang en hoe dichter 
bij 1 o f - i  hoe groter de samen
hang. Een negatieve correlatie

betekent dat de samenhang de 
andere richting uit loopt. Een * 
geeft aan dat de relatie signifi
cant is.

8. ZiebijvoorbeeldJ. Tillie, 2000, 
De etnische stem; opkomst en stem
gedrag van migranten tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen 19S6- 
1998, Utrecht: Forum.

9. Wanneer we de groep westerse 
allochtonen (waaronder ook 
Oost- en Zuid-Europeanen) hier 
bij zouden optellen, zouden we 
op bijna 14 procent van de kies
gerechtigde bevolking uitko
men, oftewel ruim 1,6 miljoen 
mensen.
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De PvdA en de multiculturele 
samenleving - V ijf stellingen
De PvdA heeftop het gebied van de multiculturele samenleving het nodige 

zelfonderzoek te doen, maar dat wil niet zeggen dat ze haar ideële 

uitgangspunten en het door haar gevoerde beleid maar overboord moet 

zetten, aldus Paul Kalma.

6o

PAUL KALMA

De zware verkiezingsnederlaag die de Partij van 
de Arbeid op 15 mei leed, is door menigeen in 
verband gebracht met de maatschappelijk on
vrede over immigratie en integratie. De kiezers 
zouden die onvrede in de eerste plaats op de 
PvdA hebben verhaald.

Op die redenering valt wel het één en ander af 
te dingen. Hoe kunnen het zware verlies van de 
VVD en de winst van het c d  a  vanuit deze optiek 
verklaard worden? En had de onvrede van de kie
zers niet ook andere oorzaken, zoals het gehrek 
aan spanning en spektakel in de Nederlandse po
litiek en de gebreldcige kwaliteit van veel pu
blieke voorzieningen? Dat neemt niet weg dat de 
PvdA zich op het gebied van de multiculturele (of: 
multi-etnische) samenleving inderdaad veel te 
verwijten heeft. Ze heeft het groeiend ongenoe
gen over criminaliteit onder allochtone jongeren, 
over ‘zwarte’ wijken en scholen en over voort
gaande immigratie onderschat; en het debat over 
het gevoerde beleid en wat daaraan zou moeten 
veranderen, ontweken. Pim Fortuyn en de l p f  

hebben daarvan ongetwijfeld geprofiteerd.
Electoraal en politiek herstel van de PvdA, zo

O ve r de a u te u r  P a u l  K a lm a  is  d i r e c t e u r  u a n  d e  Wiardi

B e e k m a n  Stichting en  r e d a c t e u r  u a n  S&D 
N o te n  Z ie  p a g in a  66

heeft de commissie-De Boerin het rapport De 
kaasstolp aan diggelen betoogd, is ook op dit ter
rein afhankelijk van een grotere openheid voor 
wat er in de samenleving gaande is; en van de be
reidheid en het vermogen om minder angstig 
met gevoelige onderwerpen om te gaan en om 
interne meningsverschillen openlijk te bedis
cussiëren. De commissie noemt in dat verband: 
de arbeidsimmigratie; de segregatie van ‘wit’ en 
‘zwart’ in onderwijs en volkshuisvesting; en de 
mate waarin opvattingen en gewoonten in an
dere culturen (bijvoorbeeld inzake de positie van 
de vrouw; de rol van religie in het maatschappe- 
lijkleven) in Nederland kunnen worden geac
cepteerd.

Dergelijke veranderingen in het beleid en 
de cultuur van de PvdA zullen langere tijd vergen 
— en zeker niet vóór de a.s. verkiezingen gereali
seerd zijn. Maar een volgende stap in het debat 
kan wel worden gezet. Dat gebeurt hieronder 
aan de hand van vijf stellingen, mede geïnspi
reerd op het zojuist verschenen ‘Drieëntwin
tigste j aarboek voor het democratisch socialisme’ 
van de Wiardi Beekman Stichting, getiteld Trans
nationaal Nederlandd De PvdA, zo luidt de alge
mene strekking van het navolgende, heeft op het 
gebied van de multiculturele samenleving het 
nodige zelfonderzoek te doen, maar dat wil niet
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zeggen dat ze haar ideële uitgangspunten en het 
door haar gevoerde beleid maar overboord moet 
zetten. Het ligt, om een dit jaar in onbruik ge
raakt woord te gebruiken, genuanceerder.

1. De integratie in Nederland is op een aantal
terreinen weldegelijk succesvol geweest 

Zeker sinds Pim Formyn zich van het onderwerp 
meester maakte, pleegt de integratie in ons land 
als een ‘mislukking’ te worden weggezet. Veel 
goede bedoelingen en weinig tastbare resultaten, 
zo wordt verondersteld. Een enkeling meent zelfs 
dat Nederland op dit terrein beter helemaal geen 
beleid had kunnen voeren dan wat het in de j aren 
negentig ten beste heeft geven.

Dat is een misleidende voorstelling van zaken, 
waartegen de PvdA, als medeverantwoordelijke 
voor het beleid, zich totnutoe onvoldoende heeft 
verweerd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
wees de afgelopen jaren al herhaaldelijk op de suc
cessen die bij bestrij ding van de werkloosheid on
der migranten in ons land zijn geboekt. In het 
Jaarboek voor het democratisch socialisme spre
ken de SCP-onderzoekers Tesser en Dagevos zelfs 
van een 'trendbreuk’ op het gebied van onderwijs 
én arbeidsmarkt. ‘Anders dan verwacht zijn in de 
jaren negentig de negatieve trends () omgebogen. 
De schoolprestaties zijn verbeterd en de werk
loosheid is verminderd.’ Het gevaar van het ont
staan van een onderklasse, waarvoor tien jaar ge
leden werd gevreesd, ‘lijkt vooralsnog gekeerd’.

De verbetering op werkgelegenheidsgebied ‘is 
evident’ — niet alleen vanwege de scherpe per
centuele daling van het aantal werkloze immi
granten, maar ook omdat de relatieve achterstand 
ten opzichte van autochtonen is afgenomen. De 
onderzoekers relativeren de invloed van het ge
voerde beleid, maar laten zich wel lovend uit over 
het in 2000 gesloten ‘minderhedenconvenant’ en 
over de activering van uitkeringsgerechtigden 
door gemeenten. Duidelijke verbeteringen ne
men ze ook in het onderwijs waar. Basisscholen, 
‘zwarte’ scholen in het bijzonder, zijn er in ge
slaagd de effectiviteit van het onderwij s aan leer
lingen uit de minderheden sterk te vergroten. Dat 
leidt tot de opvallende conclusie dat ‘slechts een

miniem deel van de achterstand van de allochtone 
leerlingen teniet gedaan (zou) worden bij maxi
male menging met autochtone leerlingen’.

Tesser en Dagevos maken overigens een dub
bel voorbehoud bij de door hen waargenomen 
trendbreuk. In de eerste plaats wordt de vooruit
gang die er op het gebied van de integratie van 
migranten is geboekt, voor een deel teniet gedaan 
door de komst van nieuwe, meestal laagge
schoolde migranten — deels als gevolg van ge
zinsvorming. ‘De toekomstperspectieven voor de 
minderheden zouden nog positiever zijn geweest 
als zich ook een trendbreuk in de migratie had 
voorgedaan.’ In de tweede plaats zijn de successen 
op de arbeidsmarkt mede mogelijk gemaakt door 
een gunstige economische conjuncmur. Slaat die 
conjunctuur om, dan zou de werkloosheid onder 
Antillianen, Surinamers, Turken en Marokkanen 
wel weer eens bovengemiddeld kunnen stijgen.

Het gaat dus om broze successen, die, willen ze 
beklijven, om voortgaande, zo niet om extra be
leidsinspanningen vragen — niet in de laatste 
plaats op sociaal-economisch gebied. Dat besef 
lijkt echter, met de toegenomen scepsis over het 
integratiebeleid in het algemeen en met de groei
ende belangstelling voor de culturele hindernis
sen voor integratie en emancipatie in het bijzon
der, tanende te zijn. ‘Alleen een benadering die de 
wisselwerking russen sociaal-economische 
achterstanden en culmrele factoren onderkent, 
biedt perspectief op succesvolle integratie’, 
schrijft Ayaan Hirsi Ali in het Jaarboek, onder ver
wijzing naar Paul Scheffer en Arie van der Zwan. 
Die culturele factoren hebben inderdaad onvol
doende aandacht gekregen. Maar als het beleid 
naar de andere kant doorslaat, zou dat voor de mi
granten in ons land desastreuze gevolgen hebben.

2. Stoere taal (‘spreidingsbeleid — desnoods
gedwongen) zal de segregatie in het onderwijs en 
de volkshuisvesting niet verminderen 

Vóór en na 15 mei werd de PvdA verweten dat ze 
niet over een spreidingsbeleid in de volkshuis
vesting durfde praten. Neem een voorbeeld aan 
de IPP en aan de sp, zo werd gezegd — die dur
ven dat wel. Nu ontbrak het de PvdA inderdaad
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aan moed, maar wel van een ander soort: de 
moed namelijk om te zeggen dat Formyn en 
Marijnissen met hun stoere taal over gedwon
gen spreiding van migranten resp. over een aan 
quota gebonden woningtoewijzingsbeleid de 
kiezers zand in de ogen strooien.

Spreiding van migranten in stedelijke gebie
den is, om te beginnen, geen nieuwe gedachte, In 
de jaren tachtig werd er, o.a. op basis van voorstel
len van het door de PvdA gedomineerde gemeen
tebestuur van Rotterdam, uitvoerig over gediscus
sieerd. De uitkomst van dat debat, mede beïn
vloed door rechterlijke uitspraken; een ambitieus, 
consequent doorgevoerd spreidingsbeleid is prin
cipieel bezwaarlijk (vrijheidsbeperking op grond 
van etnische herkomst) en praktisch nauwelijks 
uitvoerbaar (alleen al omdat het beleid maar een 
beperkt deel van de woningvoorraad zou betref
fen).  ̂Voortaan werd gekozen voor de ‘omweg’ 
van gedifferentieerde woningbouw in grotestads- 
wijken, die de sociale samenstelling van die wij
ken op den duur zou beïnvloeden.

Nu zijn er met dit beleid ongetwij feld te wei
nig resultaten geboekt. Maar dat is geen reden 
om ineens weer over spreiding te gaan praten als 
betrof het een pas ontdekt wondermiddel. Sprei- 
dingsadepten verliezen bovendien uit het oog 
dat segregatie altijd een kenmerk van grote (ook 
Nederlandse) steden is geweest, die nu alleen, 
vanwege haar etnische verschijningsvorm, meer 
opvalt. En ze vergeten dat de groei van ‘zwarte’ 
wijken niet alleen het gevolg is geweest van een 
toename van het aantal migranten in de grote 
steden, maar ook van het massale vertrek van 
autochtonen naar ‘suburbia’ — en dat laatste ze- 

6 2 ker niet alleen omdat men zich door migranten
verdrongen voelde, maar ook vanwege de be
hoefte aan een groter woonopppervlak, aan 
groen en aan een auto voor de deur, etc..

Daarmee is de vraag nog niet beantwoord hoe 
‘erg’ ruimtelijke concentratie van migranten ei
genlijk is. De socioloog Jack Burgers geeft daarop 
in het Jaarboek een genuanceerd antwoord. Zo’n 
concentratie, zo meent h ij, is niet per definitie 
verkeerd. Ze kan, mits de kwaliteit van buurt en 
leefomgeving op een behoorlijk peil gehouden

wordt, zelfs bepaalde voordelen hebben, zoals de 
impuls die ze aan het etnisch ondernemerschap 
kan geven. Maar doorslaggevend is de vraag of 
wijken met een overwegende migrantenbevol
king als 'getto’s’ fungeren waaruit het in sociaal 
opzicht nauwelijks ontsnappen is. Om dat te 
voorkomen is bevordering van sociale mobiliteit 
nodig (door werk, scholing en anderszins), geen 
fysieke spreiding. ‘Dat er concentratiewijken van 
migranten zijn is niet erg, zolang die groepen en 
hun nakomelingen maar niet permanent tot die 
wijk veroordeeld zijn.’

Wat voor de volkshuisvesting geldt, geldt — 
mutatis mutandis — ook voor het onderwijs. De 
huidige segregatie in die sector vloeit recht
streeks voort uit de samenstelling van grote stad
wijken. Het belangrijkste is niet dat de ‘zwarte’ 
scholen verdwijnen, maar dat die scholen de toe
komstkansen van allochtone leerlingen niet 
blokkeren. Dat vraagt om verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs in het algemeen; om 
gerichte steun voor genoemde scholen; en vóór 
alles om bestrijding van de brandhaarden in 
deze sector, zoals het beroepsonderwijs (v h b o ). 

Daarnaast kan er weldegelijk iets aan de schei
ding tussen ‘zwart’ en ‘wit’ in het onderwijs wor
den gedaan — enerzijds door ‘zwarte’ scholen 
ook voor autochtone leerlingen aantrekkelijker 
te maken; anderzijds door de toegankelijkheid 
van ‘witte’ scholen voor migrantenkinderen te 
stimuleren en waar nodig af te dwingen.

We zijn dan zijn wel ver verwijderd van sprei- 
dingsfantasieën waarin de vrije schoolkeuze is 
afgeschaft en grote groepen leerlingen planma
tig over de regio worden verdeeld. Zoals ook de 
SP zijn voorstellen voor gedwongen spreiding in 
de volkshuisvesting, waaraan de PvdA zo nodig 
een voorbeeld moest nemen, inmiddels alweer 
heeft ingeslikt.

3. Een vergaande assimilatie van 'de'immigrant is 
haalbaar noch wenselijk 

Migranten die zich, tijdelijk of voorgoed, in 
Nederland gevestigd hebben, moeten zich, net 
als iedereen, aan de hier geldende (wettelijke) re
gels houden. Vertrouwdheid met de taal en met
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de hier gangbare gewoonten, valt daarnaast aan 
te bevelen. Maar getuige het integratiedebat dat 
in Nederland het afgelopen jaar is losgebarsten, 
is dat allang niet meer genoeg. Van migranten 
wordt verlangd dat ze 'voor 100% Nederlander 
worden’, zoals een vooraanstaand PvdA-politicus 
het in de vorige verkiezingscampagne uitdrukte. 
Waar eens 'integratie met behoud van eigen 
identiteit’ uitgangspunt van beleid was, is het nu 
‘assimilatie’ wat de Idok slaat.

Het is met andere woorden ‘of-of’. Óf je komt 
niet naar Nederland (‘en dat is maar goed ook’); 
óf je hebt goede gronden om wél te komen, maar 
dan moetje je ook als een echte Nederlander 
gaan gedragen. Dat is om meerdere redenen een 
merkwaardig en discutabel standpunt. Om te 
beginnen staat het haaks op een aantal feitelijke 
ontwikkelingen die zich op migratiegebied voor
doen. De sociologen Engbersen en Snel spreken 
in een inleidend artikel in het Jaarboek van een 
‘pluralisering’ en ‘irregularisering’ van migra
tiestromen. Zoals de motieven van migranten 
steeds meer uiteen gaan lopen, zo wordt ook de 
samenstelling van de ‘migrantenpopulatie’ 
steeds gevarieerder. Die populatie wordt boven
dien ‘vlottender’. Een tijdelijk verblijf is het ken- 
merkvan hoogopgeleide beroepskrachten, van 
veel pendelmigranten uit Midden- en Oost- 
Europa en waarschijnlijk ook van veel illegalen.

Tegen deze achtergrond tekent zich volgens 
Engbersen en Snel een nieuw soort migratie af: 
transnationale migratie. De ‘transmigrant’ ver
plaatst zich niet van de ene samenleving naar de 
andere, maar blijft met beide samenlevingen te
gelijk verbonden. Hij of zij ‘gaat niet zozeer deel 
uitmaken van het bestemmingsland, maar veel
eer van nieuwe, grensoverschrij dende of trans
nationale gemeenschappen.’ Deze trends in de 
internationale migratie maken volgens de au
teurs een herbezinning op de uitgangspunten 
van het (nationale) vreemdelingenbeleid nood
zakelijk. Ze werpen bv. een ander licht op de dis
cussie over ‘dubbele nationaliteit’; geven het de
bat over het ‘meenemen’ van sociale zekerheids
rechten een nieuwe impuls; en roepen nieuwe 
vragen op over de wijze waarop tijdelijke (ar-

beids)migratie kan worden bevorderd dan wel 
afgeremd.

Maar ook los van deze nieuwe ontwikkelingen 
doet de nieuwe assimilatie-mode nogal overspan
nen aan. Sommige immigranten willen inder
daad voor 100% Nederlander worden, maar dat 
geldt voor lang niet iedereen. De dubbelzinnig
heid of gespletenheid van het migrantenbestaan 
is een realiteit, waarvoor wel eens wat meer res
pect zou mogen worden getoond. Met een lossere 
band met het land waarin men zich vestigt hoeft 
bovendien niets mis te zijn, als een aantal basis
regels maar in acht worden genomen. En heeft 
het aanhouden van banden met het land van her
komst niet ook veel praktische voordelen? Voor
komt het niet juist een ‘verstening’ van de eigen 
allochtone cultuur, doordat men van politieke, 
sociale en culmrele ontwikkelingen ter plaatse op 
de hoogte blijft? Komt de financiële steun aan 
achterblijvende familieleden niet ook de econo
mie van het betreffende land ten goede?

Daar komt nog iets anders bij. In ons land 
zijn, om een voorbeeld te geven, veel vluchtelin
gen uit Iran gevestigd. Van hen kan moeilijk ver
langd worden dat ze de strij d om democratische 
en sociale hervormingen in dat land geheel en al 
aan zich voorbij laten gaan. Sterker nog: in 
Nederland zouden we van hun kennis en betrok
kenheid gebruik kunnen maken om dat hervor
mingsstreven met al z’n inhoudelijke en strate
gische complicaties beter te leren kennen — en 
het waar mogelijk te ondersteunen. En is de om
verwerping van een islamitische dictamur elders 
in de wereld niet minstens zo belangrijk als de 
‘vernederlandsing’ van de islam in eigen land?

Het voorbeeld herinnert ons er aan dat de re- 6 3 
gels die we in Nederland in ieder geval nageleefd 
en ondersteund willen zien, nl. die van de demo
cratische rechtsstaat en van de mensenrechten, 
geen typisch Nederlandse regels zijn, maar een 
universeel karakter hebben. Voor de verdere ver
breiding en versterking van die mensenrechten, 
hier en elders, is ‘aanpassing’ dan ook niet het 
meest geschikte woord. Dat kan beter voor de 
kennismaking met Jan Steen, de deltawerken en 
de Hollandse gezelligheid gereserveerd worden.
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4. De sodaal-democmtie moer het ideaal van 
de multiculturele samenleving niet opgeven, 
maar consequenter toepassen.

Met de opmars van het assimilatiedenken is ook 
de ‘multiculturele samenleving’ steeds meer on
der vuur komen te liggen. Multiculturalisme, 
constateert WRR-onderzoeker Jan Schoonen- 
boom, ‘is een scheldwoord geworden’.̂  En de 
PvdA wordt van verschillende kanten gemaand 
om er zo snel mogelijk afstand van te nemen.

Dat zou een grote vergissing zijn. ‘De PvdA’, 
schrijft Wouter Gortzak in het Jaarboek, ‘heeft 
zich vanaf het begin van de moderne migratie in
gezet voor een Nederland waarin nieuwkomer 
en allochtoon beiden recht hebben op respect en 
gelijkwaardigheid. Nu draagt ze de zware verant
woordelijkheid deze gedroomde samenleving 
voor de toekomst veilig te stellen.’ De electorale 
tegenwind die inmiddels is opgestoken, en die 
‘lawaaiige populistische formaties’ de wind in de 
zeilen geeft, mag haar niet van het uitdragen en 
vormgeven van dat ideaal afhouden, maar haar 
ook niet tot het aannemen van een onnodig de
fensieve, bezwerende houding verleiden. De so- 
ciaal-democratie, schreef Gortzak in ander ver
band, ‘dient vaandeldrager én criticus van de 
multiculturele samenleving te zijn.’

In die laatste rol is de PvdA de afgelopen pe
riode verregaand tekortgeschoten. Uitwassen in 
andere culmren, zoals vrouwenbesnijdenis en 
bloedwraak, werden ondubbelzinnig veroor
deeld, maar voor het overige werd het streven 
naar een betere verstandhouding tussen cultu
ren onderling (‘interculturaliteit’) opmerkelijk 
eenzijdig geïnterpreteerd. Altijd waren allochto
nen het slachtoffer van discriminatie door 
autochtonen; het omgekeerde kwam nooit voor 
— en discriminatie van allochtonen onderling al 
helemaal niet. De sociale ongelijkheid waaron
der veel migranten te lijden hebben, werd te
recht aan de kaak gesteld, maar over de structu
rele achterstelling van de vrouw in, bijvoorbeeld, 
islamitische culturen werd nooit iets vernomen.

Ayaan Hirsi Ali heeft in een aantal artikelen 
korte metten met dit taboe gemaakt. Hoe is het 
mogelijk, vroeg ze zich af, dat een partij die zich

in het verleden zo krachtig voor de emancipatie 
van de vrouw heeft gezet, de positie van moslim
vrouwen (ook in Nederland) zo lang onbesproken 
kon laten. Ze heeft gelijk, en de PvdA zal zich dat, 
ook na haar overstap naar de vvn, aan moeten 
trekken. Door ‘de keuzevrijheid, zelfontplooiing 
en ontwikkeling van individuen’ (Verkiezingsma
nifest PvdA) tot hoeksteen van de multiculmrele 
samenleving te maken; door daaruit ook beleids
consequenties te treklcen, zoals strengere eisen 
aan het islamitisch onderwijs; en vooral door met 
de betrokkenen het debat over de archaïsche kan
ten van de islam aan te gaan en daarbij duidelijk 
man en paard (man en baard) te noemen.

Daarmee wordt aan de waarde van het islami
tische geloof als zodanig (of van welke andere 
godsdienstige overmiging dan ook) overigens 
niets afgedaan. Integendeel, wie de multiculm
rele samenleving serieus neemt, zal zich moeten 
realiseren dat de vergaande secularisering die 
Nederland in de afgelopen decennia heeft door
gemaakt, betrekkelijk uniek in de wereld is; en 
dat het overgrote deel van de migranten in ons 
land gelovig tot diep-gelovig is, De PvdA zou zich 
rekenschap van die ontwikkeling moeten geven, 
bijvoorbeeld door in haar nieuwe beginselpro
gramma (zo het daar ooit van komt) op het be
lang van levensbeschouwing en geloofsovermi- 
ging te wijzen, zoals ze dat ook in de program
ma’s vóór dat van 1977 heeft gedaan.''-

Maar worden de critici van, bijvoorbeeld, de is
lam op die manier niet opnieuw monddood ge
maakt? Wie dat veronderstelt, vergeet dat kritiek 
en engagement bij elkaar horen. De titel van Ber- 
nard Lewis’ fraaie smdie over de islam maakt dat 
voorbeeldig duidelijk, What went wrong i, zo luidt 
die titel.5 Hij gemigt zowel van nieuwsgierigheid 
als van respect voor het onderwerp. Een instel
ling, kortom, die lichtjaren verwijderd is van de 
post-moderne hufterigheid (‘Islam? Achterlijke 
culmur!’) die in Nederland salonfdhig is geworden.

5. Net als de oorzaken, liggen ook de oplossingen van 
het migratievraagstuk vooral buiten Nederland 

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is 
het immigratiebeleid van ons land steeds restric-
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tiever geworden — in veel gevallen zelfs restric
tiever dan dat van de ons omringende landen. Zo 
werd de asielwetgeving verscherpt, uitlopend op 
een nieuwe Vreemdelingenwet. Daarnaast wer
den aan het recht op gezinsvorming en gezins
hereniging ral van aanvullende voorwaarden ge
steld. Het beleid ten aanzien van alleenstaande 
minderjarige asielzoekers (ama’s) werd aange
scherpt. En de strijd tegen illegale arbeid en ille
gaal verblijf in ons land werd door achtereenvol
gende regeringen drastisch opgevoerd.

Heeft het allemaal geholpen? Ja, als we bij
voorbeeld naar de ‘opbrengst’ van de Vreemde
lingenwet kijken. Die heeft veel asielzoekers ont
moedigd om in Nederland hun heil te zoeken. 
Nee, omdat die asielzoekers vervolgens naar an
dere landen, zoals Engeland, zijn doorgereisd en 
het aantal asielaanvragen in Europa als geheel 
onverminderd hoog blij ft. Het vreemdelingen
beleid van de EU-lidstaten heeft daarom veel weg 
van een uitputtingsslag om de strengste wetge
ving in de Unie. Intussen begint die toenemende 
restrictiviteit op nationaal niveau negatieve ef
fecten te sorteren, zoals een toename van het 
aantal illegalen (als gevolg van een aange
scherpte asielwetgeving) en een stijging van de 
criminaliteit onder illegalen (omdat de toegang 
tot werk en sociale zekerheid steeds effectiever 
geblokkeerd wordt^).

In een artikel in het Jaarboek noemt Dennis 
Broeders van de w r r  het voorgenomen integra
tie- en immigratiebeleid van het kabinet-Balke- 
nende (strafbaarstelling van illegaliteit; verho
ging van de leeftijd voor gezinsvorming en ge
zinshereniging; verscherping van het 
uitzettingsbeleid; intensivering van het mobiel 
toezicht bij de grenzen) een voorbeeld van hoe 
het systeem werkt. ‘Nederland verandert zijn 
wetgeving omdat het wordt opgejaagd door de 
onvrede van het electoraat en door wat andere 
landen doen. Tegelijkertij d zoekt het naar inspi
ratie en voorbeelden van verscherping in andere 
landen. Dit principe kan zich tot in de eeuwig
heid herhalen, maar vormt een zeer grote belem
mering voor een gezamenlijke Europese aanpak 
en holt de rechtsbescherming (...) uit.’

Doorbraken op Europees niveau, waarin pro- 
gressieven zich bovendien enigszins kunnen 
herkennen, zijn dan ook voorlopig niet te ver
wachten. Interessante voorstellen van de Euro
pese Commissie om, heel voorzichtig, een meer 
planmatig beleid op het gebied van de arbeids- 
immigratie te gaan voeren^ en om de behande
ling van asielzoekers aan een aantal minimum
voorwaarden te binden, zijn op niets uitgelopen. 
Broeders heeft enige hoop dat het vooruitzicht 
op verdere uitbreiding van de Europese Unie de 
huidige lidstaten alsnog in beweging zal bren
gen. ‘Juist het besef dat de besluitvorming na uit
breiding nog veel moeilijker zal worden, zet de 
kans om vóór die tijd vooruitgang te boeken voor 
de huidige lidstaten op scherp.’

Wat voor het beleid ter beheersing van migra
tie geldt, namelijk dat het om boven-nationale 
coördinatie en besluitvorming vraagt, geldt min
stens zozeer als het om de oorzaken van die mi
gratie gaat. Die liggen, zoals algemeen erkend 
wordt, vooral in de sterk ongelijke verdeling van 
welvaart en vrijheid op wereldschaal. Een grotere 
gelijkheid zou de bestaande migratiestromen ze
ker niet tot nul reduceren. Ze zijn deels het ge
volg van de internationalisering van economie 
en techniek en van de sterk toegenomen trans
port- en communicatiemogelijkheden. Maar bij 
een eerlijker verdeling zou migratie wel een na
tuurlijker, minder afgedwongen verschijnsel 
kunnen worden en zich op een lager niveau dan 
het huidige kunnen stabiliseren.

Daarvoor hoeft niet eerst een alternatieve 
internationale economische orde te worden uit
gevonden. Zo zou geëxperimenteerd kunnen 
worden met vormen van arbeidsimmigratie, 
waarbij niet de belangen van de ontvangende 
landen vooropstaan, maar die van de immigrant 
en van het land van herkomst. Ook zouden 
Nederland en andere Europese landen de oog
kleppen van een ‘restrictief, restrictief en nog 
eens restrictief beleid kunnen afzetten en onbe
vangen naar oplossingen kunnen zoeken voor 
problemen waarmee het beleid niet goed raad 
weet — zoals een actief terugkeerbeleid, dat uit- 
geprocedeerden en andere illegalen, in de vorm
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van werk en opleiding, een reëel perspectief op 
remigratie biedt. Maar in een naar binnen ge
richt politiek Idimaat, dat inmiddels ook Neder
land in zijn greep heeft gekregen, blijft dit alles 
— treurig genoeg — buiten beschouwing.^

Tot zover deze bijdrage aan het debat over de 
Partij van de Arbeid en de multiculturele samen
leving. Ze zal op onderdelen zeker op kritiek en 
tegenspraak stuiten; ze laat uiteraard het nodige 
onbesproken; en ze is ook overigens niet meer 
dan een eerste stap op weg naar een duidelijker 
positiebepaling van de Nederlandse sociaal-de- 
mocratie op dit terrein.

Eén vraag zou ik, tot slot, op voorhand willen 
beantwoorden. De vraag nl. waar de autochtone 
Nederlander in dit verhaal is gebleven. Of speelt 
hij of zij weer de rol van toeschouwer in een stuk 
waarin migranten de hoofdrol vervullen? En 
vormde dat niet juist de basis van de maatschap
pelijke onvrede die op 15 mei zo spectaculair tot 
uitdrukking is gekomen? Mijn antwoord luidt dat 
immigranten in het immigratie- en integratiebe
leid per definitie de hoofdrol vervullen (hoe zou 
het anders kunnen?) en dat dat beleid ook niet in 
de eerste plaats tot doel heeft om maatschappe
lijke onvrede onder autochtone Nederlanders te 
verminderen. Het probleem is nu juist dat vóór en 
nats mei de suggestie is gewekt dat het immigra
tie- en integratiebeleid daar wél toe in staat is.

Genoemde onvrede zal in de eerste plaats op 
andere wijze weggenomen moeten worden.
Door afscheid te nemen van een besmursculmur 
waarin burgers uitsluitend als object van beleid

fungeren; door beter voeling te houden met wat 
er onder de bevolking leeft (zeker niet alleen op 
het hier besproken terrein). En daarnaast door 
een effectieve aanpak van de problemen van cri
minaliteit, intimidatie en verslonzing die veel 
grotestadsbewoners aan den lijve ondervinden. 
Veel van de ideeën die mim tien jaar geleden on
der de vlag van de ‘sociale vernieuwing’ werden 
uitgewerkt, maar die onder invloed van het 
marktdenken van 'paars' naar de achtergrond 
verdwenen, zullen daarbij opnieuw bruikbaar 
blijken te zijn.

Uiteraard houdt de maatschappelijk onvrede 
ookverband met de soms sterk veranderde 
samenstelling (‘verkleuring’) van buurten en ste
den. Dat deel van het ongenoegen is sterk geacti
veerd door Formyn c.s., die verkondigde dat die 
veranderingen de schuld zijn van lamlendige be- 
smurders, die van de PvdA in het bijzonder. En 
die suggereerde dat ze met flink aanpalcken (‘im
migratiestop’, ‘gedwongen spreiding van immi
granten’, ‘aanpassen of ophoepelen’) gestopt of 
zelfs teruggedraaid zouden kunnen worden. Dat 
dat loze, onverantwoordelijke beloften waren en 
dat een effectief immigratie- en integratie er heel 
anders uitziet en om een combinatie van geduld, 
doorzettingsvermogen en vindingrijlcheid 
vraagt — dat zal de ontevreden burger duidelijk 
gemaakt moeten worden.

Een dergelijke eerlijkheid levert op termijn 
een bescheiden, maar niet onbelangrijke bijdrage 
aan het herstel van het vertrouwen in de politiek.

Noten

EBecker e.a. (red.). Transnatio
naal Nederland. Het drieëntwintig- 
stejaarhoek voor het democratisch 
socialisme, Amsterdam, WB s/De 
Arbeiderspers, 2002.
Zie A. Huitzing, Open deur. Huis
vesting van etnische groepen in 
Nederland, Amsterdam, Wiardi 
Beekman Stichting, 1986.
Vgl. de Volkskrant, 2-12-2002.
Vgl. B.Tromp, Het sociaal-demo- 
cratisch programma. De beginsel-

programmasvan sd b , sdap en 
PvdA 1878-197/, Amsterdam, 2002, 
P-34S e.v.
B.Lewis, Whatwent wrong ̂  The 
clash herween Islam and modemity 
in the Middle-East, London, 2002. 
Vgl. de bijdrage van Joanne van 
der Leun en Katja Rusinovic aan 
het Jaarboek (‘Illegaliteiten soli
dariteit. Nieuwe vangnetten in 
de samenleving’)
Zie voor een afgewogen visie op 
het thema arbeidsimmigratie 
de bijdrage van Han Entzinger

aan het Jaarboek (‘Arbeidsmi
gratie in de eenentwintigste 
eeuw: noodzaak of last?’).

8. K.J.Bode, Europa in Bewe îing. 
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R E V I E W

De universele m on ocu ltu u r  
van  Paul C liteur
Paul Cliteurs visie op de dilem m a’s van de multiculturele samenleving 
grijpt Sam Rozemond aan voor een pleidooi tot begripsverheldering.
Wat bedoelen we precies met cultuur, mensenrechten en universele waarden?

SAM R O Z E M O N D

Dat het debat over de multiculturele samenle
ving zo moeizaam verloopt, ligt mede aan het 
begrip culmur. Dit wordt nogal eens gebruikt 
door mensen die zelf niet goed weten wat ze be
doelen en daarom niet durven te kiezen mssen 
benamingen zoals daar zijn: stam, ras, taalge
meenschap, natie, religie, politiek verband. Bij 
culmur zal de een denken aan Sinterklaas of Sui
kerfeest, een ander aan maagden als inzet van fa- 
milie-eer, en een derde aan het politieke gedach
tegoed van Voltaire. En wat houdt dan nog een 
leus in als ‘integratie met behoud van eigen cul
mur’, bijvoorbeeld wanneer een godsdienst ge
heel van politiek is doortrokken?

Een frappant geval van kortsluiting in dit op
zicht was onlangs te zien bij de v p r o , toen een 
prominente Turk te Leerdam zijn burgemeester 
verweet dat deze niet was komen opdagen bij 
een ‘culmrele’ manifestatie onder de vlag van de 
Turkse Republiek, terwijl allochtonen wel wor
den uitgenodigd voor de dodenherdenking op 
4 mei.' Hiemit sprak een misverstand dat jaren
lang is gekweekt rond de dubbele nationaliteit.

Over de auteur Sam Rozemond w as  oerbonden aan 
Clingendael en is oud-uoorzitter uan de redactieraad  
uan SScD

Noten Zie pagina 71

Deze bleef in progressieve kring gelden als een 
culmrele tegemoetkoming, een onschuldige ms- 
senstap naar integratie, ook in onze tijd van 
schotelantennes, van massaal reisverkeer en van 
een huwelijksmarkt zonder grenzen.

Die culmrele tegemoetkoming liep vervol
gens, over de band van de gelijke behandeling 
—iedereen met een Nederlands paspoort mag 
met wie dan ook een gezin stichten —, uit op een 
ongebreidelde instroom van mensen die hele
maal niet van zins waren hun loyaliteit te verleg
gen. Vorig najaar bleek hoe deze sluipwegvoor 
economische immigratie en voor ontduiking van 
emancipatie ook door de nieuwste Marokkaanse 
en Turkse cohorten nog steeds dmk wordt be
wandeld. Dit kon wel eens evenveel tot het Form- 
ynisme hebben bijgedragen als kort tevoren de 
aanslagen van de 11e september. Juist ook pro- 
gressieven met een open oog voor de noodzaak 
van natiebesef als maatschappelijk bindmiddel 
bleven tegelijk tot diep in de jaren ’go pleiten 
voor mimere toekenning van tweevoudig staats
burgerschap.^ En zo sloeg het beleid, geringel
oord door Turks erfrecht en Marokkaans staats
recht, om van multiculmreel in multinationaal.

In zijn boek Moderne papoea's draagt ook Paul 
Cliteur bij aan de verwarring rond het begrip 
culmur. Dat zit hem al in de hoofdtitel van zijn

67

s S/d 12 I 2002



REVI  EW Sam Rozemond overde universele monocultuur van Paul Cliteur

boek. Daarmee verwijst hij naar een tropische 
vallei waar primitieve bewoners hun gebruiken 
afschermden tegen vreemde invloed, terwijl het 
hém er nu juist om gaat dat wij westerlingen 
onze universele grondwaarden niet mogen laten 
aantasten door nieuwkomers van buitenaf. De 
term ‘moderne papoea’s’ staat dan voor een ver
lichte en wereldwijde monocultuur. Vlotte titels 
gaan soms ten koste van de helderheid. Maar nu 
de inhoud.

In het boek komen ze allemaal voorbij: 
imams en hoofddoekjes, Fortuyn en HirsiAli, 
Van Thijn en Raima, Voltaire en Job Cohen, met 
nog vele anderen. Daarover moet de lezer, een
maal wetend dat Cliteur nooit op individua
lisme, secularisatie en het vrije woord laat afdin
gen, geen gloednieuwe inzichten verwachten.
De meerwaarde zit hem hierin dat korte en lan
gere stukken die hij omtrent de multiculturele 
samenleving in de afgelopen jaren schreef hier, 
na herziening, tot een omvattend betoog zijn 
verwerkt. Bovenal bindt hij de strijd aan met 
drie volgens hem onderling samenhangende, 
maar elk op zich meteen al verkeerde opvattin
gen. Namelijk i. cultuurrelativisme voert vanzelf tot 
tolerantie, 2. culturen zijn principieel aan elkaarge
lijkwaardig, en 3. erhestaangeen universele 
waarden. En de kernvraag luidt: zijn er vaste nor
men die aan alle culturen mogen worden voor
geschreven?

Eerst enkele hoofdpunten uit zijn betoog.
Wie meent dat alle waarden en waarheden rela
tief zijn kiest daarmee, aldus Cliteur, nog niet 
vanzelf voor tolerantie, want zo iemand kan ook 
nog welgemoed een ander de schedel inslaan.

6 8 Bovendien is tolerantie pas een deugd, wanneer
men wel degelijk het eigen gedachtegoed 
koestert, maar aan opponenten de vrijheid gunt 
hier tegen in te gaan. Tolerantie betekent niet 
onverschilligheid.

Wie het daarentegen aandurft de westerse 
cultuur hoger aan te slaan dan bijvoorbeeld die 
van de islam, krijgt al gauw door relativisten 
tegengeworpen dat culturen te veel facetten ver
tonen om ze onderling te vergelijken. Van hun 
kant zijn die relativisten evenwel, volgens Cli

teur, niet eens bereid zelfs maar aan een vergelij
king te beginnen, er bij voorbaat al van uitgaand 
— uit principe of uit gemakzucht — dat van alle 
culturen het saldo aan plus- en minpunten toch 
wel net hetzelfde zal blijken.

Sterker nog: zij die alle waarden relativeren 
en juist daarom een multiculturele samenleving 
voorstaan, weigeren na te trekken in welke cul
turen die pluriformiteit dan het best gedijt. 
Evenzeer valt op dat degenen die alle culturen 
even hoog aanslaan doorgaans ook mensen waar 
ook ter wereld in beginsel gelijkwaardig achten, 
zonder te bezien waar dan die aandacht voor het 
individu het meest tot zijn recht komt.

Wat moet nu, bij althans een poging tot ver
gelijking, binnen het begrip cultuur vallen? Ber- 
lusconi, die inderdaad de westerse beschaving 
superieur noemde aan die in de wereld van de is
lam, vestigde het oog op politieke grondrechten, 
diversiteit en verdraagzaamheid. Zaken als 
kunst of een saamhorige maatschappij bleven 
zodoende buiten zijn weging. Juist ook omdat in 
de islam politiek, samenlevingspatroon en reli
gie lastig zijn te scheiden, had Cliteur moeten 
expliciteren dat zijn boek met name handelt 
over de rechtsstatelijke cultuur.

Blijft over zijn derde vraag: zijn er universele 
waarden en normen, en waar komen die dan 
vandaan? Hij legt weliswaar uit dat de meeste 
predikers van gelijkwaardigheid van culmren 
met zichzelf in tegenspraak raken. Maar wie 
voor die houding aanvoert dat moraal uit niets 
anders bestaat dan uit culmrele gewoonten op
gedaan in ieders toevallige omgeving, plaatst de 
schrijver merkbaar voor problemen. Hij weet 
namelijk voor godsdienst als bron van moraal 
niet iets beters in de plaats te stellen.

Wel sluit hij zich aan bij degenen die er eer
der al op wezen dat eigenlijk niemand zijn 
ethiek ontleent aan heilige geschriften, omdat 
iedereen uit die tegenstrijdige en voor velerlei 
uitleg vatbare stuklcen openbaring en overleve
ring datgene bijeen zoekt wat het beste uitkomt 
en aldus de zogenaamd transcendentale bood
schap toetst aan eigen denken in plaats van an
dersom. Hooguit kunnen we dan ook aan hen
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die oude geboden stellen boven de rechten van 
de mens vragen waarom zij binnen die reli
gieuze nalatenschap graag kiezen voor wat het 
verst afstaat van de humaniteit. En verder moe
ten we maar hopen dat ze zelf aan noties als 
rechtvaardigheid zodanig lippendienst bewij
zen, dat we hen voortaan aan het eigen woord 
kunnen houden.

Reden temeer om vandaag vooral moslims 
aan te moedigen net zo helder als Cliteur hun 
ethische uitgangspunten op papier te zetten. In 
dertig j aar speuren, tot in het Arabisch aan toe, 
heb ik geen islamitisch traktaat weten te vinden 
dat een consistente ethiek ontvouwt voor het he
den (terwijl daartegenover humanistische of 
vrijzinnig-christelijke beschouwingen zelden de 
indmk kunnen wegnemen dat ze tien jaar eer
der of later heel anders zouden zijn uitgevallen).

Eolkestein en Van Dam
Om toch universele waarden en normen te 
postuleren onderneemt Cliteur een paar fikse 
gedachtesprongen. Hij aarzelt niet zelf naar vo
ren te treden om zijn eigen hypothesen tot the
sen om te toveren. Zo vraagt hij bovenaan pagina 
6o of het mogelijkis algemeen overmigende 
waarden te formuleren en een zin verderop al 
weet hij het antwoord: dit kan inderdaad. Iets 
soortgelijks doet zich vier bladzijden later voor, 
waar de stelling dat de democratische rechts
staat, net als de zwaartekracht, een universeel 
beginsel is, geen onderbouwing krijgt. Bol- 
kestein vertelde ooit dat hij, in Afrika getuige 
van een vechtpartij, een deelnemer vermaande 
niet in te trappen op zijn tegenstander als die 
weerloos op de grond ligt, en toen ten antwoord 
kreeg: — Maar wanneer dan wel? Het zal de le
zer benieuwen hoe Cliteur, met zijn codex van 
universele normen in de hand, op zo’n weder
vraag reageert.

Tegenover antropologen die poneren dat 
ethiek niets anders voorstelt dan culmurgebon- 
den folklore lijkt de schrijver in elk geval snel 
uitgepraat. Gelukldg is dit, anders dan Cliteur 
schijnt te denken, niet nodig bij de iets gematig

der relativist Marcel van Dam, die een paar jaar 
terug in de Volkskrant schreef dat moraal ‘groten
deels’ op gewenning berust. Want daarmee no
digt de quizmaster van de achterkant van het ge
lijk als het ware zichzelf uit aan te geven wat hij 
dan wél als existentieel beschouwt om vervol
gens op basis daarvan alsnog culmreel aan het 
vergelijken te slaan.

De doodstraf
Nu zou Cliteur nog kunnen wijzen op pagina 24, 
waarbij toelicht dat ‘universele waarden’ daar 
enkel betekent: met wereldwijde pretentie. In 
dat geval echter behoren hiertoe ook varianten 
van strijdbaar fundamentalisme. Kennelijkbe- 
doelt hij toch: algemeen aanvaard(baar). Het zal 
geen toeval zijn dat hier zijn vroegere bewerin
gen als zouden goed en kwaad zich langs de weg 
van het verstand laten beredeneren cq. zich uit 
algemene consensus over menselijke gelijkheid 
laten construeren, nergens terugkeren.3 Maar 
waarom kan hij, om te beginnen, niet gewoon 
geloven in menselijke gelijkwaardigheid? Om 
dan alsnog, zij het zonder kracht van bewijs, 
voor dit uitgangspunt te werven, geholpen door 
de omstandigheid dat het, als enige, althans de 
potentie bezit ooit eenstemmigheid te vergaren, 
wat pleitbezorgers van dominantie voor een 
volksdeel, klasse of sekse nimmer zal lukken. 
Daarbij dient dan echter wel zuinigheid te wor
den betracht bij het enten van allerlei afzonder
lijke mensenrechten op die gelijkwaardigheid.

Ook Cliteur waarschuwt dat het begrip rech
ten van de mens erodeert indien het wordt mis
bruikt voor zaken waarover men valide van op
vatting kan verschillen. Zo valt volgens hem niet 
de vrijwaring van doodstraf eronder. Hij fileert 
vakkundig de veelgehoorde argumenten van 
hen die deze straf eens en voor altijd afwijzen. 
(Om tot slot slechts de overweging overeind te 
laten dat aanvaarding van de doodstraf op ter
mijn de drempel zal verlagen naar een licht
vaardig, emotioneel of selectief toepassen ervan 
ook buiten gevallen van stelselmatige barbarij.) 
Wat Nederland betreft maakt de schrijver onder-
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scheid tussen de afschaffing van doodstraf in 
vredestijd (1870), de grondwettelijke uitsluiting 
van de mogelijkheid haar weer in te voeren bij 
gewone parlementaire meerderheid (1983), en 
het beleidsvoornemen om over de verwerpelijk
heid ervan ook het buitenland de les te lezen 
(1990). Cliteur, persoonlijk voor de afzienbare 
toekomst tegen terugkeer naar de doodstraf, 
vindt de argumenten daarachter toch te zwak 
voor de nadere stappen van 1983 en 1990. Dat 
een groot deel van huidig Amerika, dat Neder- 
land van een halve eeuw terug, en dat verlichte 
geesten als Kant of Shaw alsnog het predikaat 
onbeschaafd zouden verdienen, wil er bij hem 
terecht niet in.

Aan inflatie van het begrip mensenrechten heeft 
Cliteur zelf zich trouwens ook wel eens bezon
digd, toen hij, vanuit de non-discriminatie, het 
homohuwelijk daar onderbracht, maar net zo 
evident vond dat broers nooit met elkaar mogen 
trouwen.4- Allen die gelijke behandeling van ge
lijke gevallen, ofschoon geen theorema, wél wil
len aanvaarden, hoeven daarmee nog geen eens
luidende invulling te geven aan het begrip ‘ge
lijke gevallen’ (is twee paspoorten gelijk aan 
één?) om binnen de grenzen van de beschaving 
te blijven. In het vorige nummer van dit blad 
waarschuwt Werdmölder met reden tegen een 
juristensoort die het recht slechts beoordeelt 
vanuit de interne logica en niet vanuit de maat
schappelijke gevolgen.

Geloven we eenmaal, ieder voor zichzelf, in 
een aantal grondbeginselen dan kunnen we Cli
teur goed volgen waar hij de vrijheid van me- 

7 o ningsuiting aanwij st als de centrale waarde voor
de samenleving. Dit om verschillende redenen. 
Zo is voor het effecmeren van andere basisrech
ten (politieke én sociaal-economische) een eer
ste voorwaarde dat men zich over elke inbreuk 
openlijk mag beklagen. Bovendien verhoogt een 
botsing van opvattingen de kans dat daaruit de 
waarheid te voorschijn springt. En ten derde is, 
bij twijfel aan welke waarden de hoogste rang 
toekomt, geen nadere zoektocht mogelijk zon
der vrijheid van gedachtewisseling. Uit deze ar

gumenten leidt de schrijver tevens af dat een 
Galileï eerder op het vrije woord aanspraak kan 
maken dan de reclamemakers van Philip Morris. 
En, zo kunnen we hieraan toevoegen, een co
lumn eerder dan belediging per spreeldcoor. Ook 
is denkbaar dat ‘Nederland is vol’, bij stijgend 
immigrantental, van xenofobe kreet allengs tot 
opinie werd.

De auteur rekent voorts af met een aantal po
pulaire misvattingen omtrent vrijheidsrechten. 
Zo ook dat ze, ontstaan ter bescherming tegen de 
staat, geen kracht van wet zouden hebben bij 
onderdrulddng in andere verbanden. Voorzover 
subnationale gemeenschappen niet berusten op 
individueel vrije toetreding, mogen ze nooit 
mensen langs lijnen van geboortemilieu inlij
ven. Andersom komen aan zo’n op andere 
grondslag dan persoonlijke keuze opgetrokken 
gemeenschap geen collectieve vrijheidsrechten 
toe, laat staan wanneer zij deze wenst aan te 
wenden tegen die onvrijwillig ingelijfde perso
nen, laat staan tegen hun vrijheid van menings
uiting, en al helemaal niet met actieve of indi
recte ondersteuning door onze overheid. Dan is 
het terrein van de cultuur verlaten en moet de 
rechtsstaat gelden.

Ayaan Hirsi AU
Ruim tien jaar geleden stelde ik, in een bijdrage 
aan dit blad over islam en mensenrechten, de 
posities van vrouwen en afvalligen centraal.5 Op 
beide punten heeft nu Ayaan Hirsi Ali geschiede
nis gemaakt. Wat haar kleur bekennen als vrij- 
denkster betreft is het goed te beseffen dat, ook 
in recente boeken, kenners het openlijkbreken 
met de islam nog steeds als een groot persoon
lijk waagstuk plegen aan te merken.*  ̂Daar was 
dus geen dreigmail voor nodig. Mij is ook geen 
publikatie, tv-rubriek of forumbij drage vanuit 
een islamitische hoofdstroom bekend die hier 
leerstellig iets anders over meldde.

Pas sinds de verklaring van Hirsi Ali hoor ik 
incidenteel moslim(a’)s zich er in het openbaar 
op beroepen dat hieromtrent niets staat in de 
Koran (als ware dit de enig erkende bron van is-
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lamitisch recht) en dat hoe dan ook verdraag
zaamheid hier moet prevaleren. Dit is winst. 
Daarom ben ik het glad oneens met degenen die 
Hirsi Ali verwijten dat ze, door zich af te wenden 
van de islam, het debat over de positie van vrou
wen heeft geschaad.7 Ze heeft voor anderen af
komstig uit een islamitisch nest het debat over 
de onmisbare vrijheid van meningsuiting juist 
geopend.

Die vrijheid is, zoals we van Cliteur kunnen 
leren, eerste voorwaarde voor al het andere. Ech
ter niet omdat zij, samen met de menselijke ge
lijkwaardigheid, universeel geworteld zou zijn. 
Er zijn weliswaar veel normen en waarden waar
aan veruit de meeste mensen doorgaans lippen
dienst bewijzen (en Cliteur noemt op p. s8 een 
mim aantal), maar juist in politieke controver
sen blijken ze niet verinnerlijkt en zit hun 
tegendeel vaak dicht onder de oppervlakte.
Want het is bij uitstek de politiek die, langs zo
genaamd religieuze, etnische en culturele lijnen,

doelbewust elk besef van een waardengemeen
schap vermag te doorkruisen. En hier verschil ik 
misschien met Werdmölder van opvatting. Vol
gens hem onderschatten kosmopolitische we
tenschappers religie en traditie als drijvende 
kracht achter nationalisme zoals op de Balkan. 
Men kan het ook omdraaien: wanneer onder in
vloed van vrijhandel en flitskapitaal de tegen
stelling mssen rechts en links wegvalt, gaan po
litieke entrepreneurs voor hun werfkracht drif
tig op zoek naar andere scheidslijnen: in Bosnië 
religie, in Rwanda een soort kastenstelsel, en el
ders taal of wat ook. Kip of ei? Laten we hoe dan 
ook bij externe en subnationale loyaliteiten hel
der onderscheid maken tussen culmur en poli
tiek.

Review van: Paul Cliteur, Moderne papoea’s — 
Dilemma’s van een multiculturele samenleving,
De Arbeiderspers, 2002

Noten

1. Uitzending Tegenlicht, 3-11-02
2. zie Sfr-Djuli/augustus 1996 voor 

mijn kritiek op een toenmalig

3. Trouw 11-5-1996 en Civisniundi 
november 1994, p. 102

4. Trouw20-1-1998
5. S6-D febraari 1992; zie ook Libe

raal réveil 1995
pleidooi van Paul Scheffer in be- 6. J. Brugman, Het raadsel van de

p. 81; J.J.G. Jansen, Nieuwe Inlei
ding tot de Islam (Bussum 1998), 
p. 93; Encydopaedia of Islam 
(1992) onder‘murtadd’.
Zie b.v. de filosoof Mare Kors in 
de Volkskrant 8-11-02

doelde zin multicultuur (Amsterdam 1998),

71

S & D  12 I 2 0 0 2



B O E K E N

|-iH  V ijan den  in  eigen partij

De strijd om de macht -  Politieke cam pagnes, idealen en intriges 
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Het Nederlandse publiek wordt niet erg ver
wend met actuele en spannende verslagen uit de 
binnenkamers van de politiek. De hoofdrolspe
lers werken liever anoniem mee aan een journa
listieke reconstructie dan dat ze zelf hun erva
ringen opschrijven. Eén van de weinige uitzon
deringen is Ed van Thijn met zijn Dagboek van 
een onderhandelaar over de kabinetsformatie van 
1977. Bijna van dag tot dag schetst de toenmalige 
fractievoorzitter het verloop van de onderhande- 
lingen, de interne spanningen in de PvdA, maar 
vooral zijn confrontaties met CDA-leider Van 
Agt, de hadguy in het formatiedrama.

Vijfentwintigjaar later is Jacques Monasch, 
campagnemanager van de PvdA, erin geslaagd 
een boek te schrijven dat minstens even boeiend 
en onthullend is. Alhoewel zijn boek geen dag
boek is maar thematisch is opgebouwd om in
zicht te geven in een aantal kernelementen van 
een campagne, is de kracht van het boek toch 
vooral de analyse van de interne verhoudingen 
in de PvdA. Zijn ervaringen in Moskou, Kiev en 
zelfs de Amsterdamse Pijp zijn vaak wel interes
sant, maar vormen zeker niet de hoofdzaak.

Het boek biedt een spannend inkijkje in het 
spel om de macht, maar het is ook een ontnuch-

Overde auteur Philip van Praag is als politicoloog ver
bonden aan de U niuersiteit van Am sterdam

terend kijkje. Natuurlijk weten we dat het poli
tici niet alleen om hun idealen gaat, maar dat het 
spel om de macht en de eigen positie zo hard en 
gewetenloos wordt gespeeld in de PvdA is toch 
wel verbijsterend. Namurlijk weten we dat er in 
de PvdA vaak spanningen zijn mssen de Haagse 
partijtop en het Amsterdamse partijbestuur, 
maar in het verleden werd deze strijd op min of 
meer open wijze uitgevochten in het partijbe
stuur. Als men de zaken nu op een rij zet, ziet 
men vooral samenzweringen en intriges de re
vue passeren. De vijanden zitten deze keer 
vooral in de eigen partij.

Het begint in september 2000 met de val van 
partijvoorzitter Marijke van Hees. Alhoewel de 
feiten bekend zijn en Monasch, die toen zelf nog 
in Moskou zat, geen nieuwe feiten toevoegt, is 
hij ervan overtuigd dat de val van Van Hees alles 
te maken heeft met de voorbereiding van de 
campagne. De lancering van Melkert diende on
der leiding te staan van dezelfde mensen die in 
19 94 zo succesvol voor Kok campagne hadden 
gevoerd. Onder verantwoordelijkheid van par
tijvoorzitter Felix Rottenberg was Jan van Ingen 
Schenau toen campagneleider en was Dick Ben
schop zijn rechterhand. Van Hees moest weg 
omdat ze in de zomer van 2000 weigerde in te 
stemmen met de benoeming van het duo Ben
schop/Van Ingen Schenau tot campagneleiding.
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Van Ingen Schenau, op dat moment penning
meester van het partijbestuur, lekt naar een be
vriende journalist over mogelijke financiële on
regelmatigheden van Van Hees. Het is dan snel 
gedaan met haar partijvoorzitterschap. Een dag 
na het vertrek van Van Hees benoemt het partij- 
besmur, onder leiding van waarnemend voorzit
ter Marjet Hamer, Benschop tot campagneleider. 
Enige tijd later, als bekend wordt dat alle oude le
den van het partijbestuur dienen te worden ver
vangen, stapt Van Ingen Schenau met onmiddel
lijke ingang boos op als penningmeester.

In maart 2001 wordt de nieuwe partijvoorzit
ter, Ruud Koole doorbet congres gekozen. Hij 
was niet bepaald de kandidaat van de partijtop, 
die hadden hun zinnen gezet op kamerlid Sha- 
ron Dijksma. De reactie van Melkert is tekenend 
voor het isolement waarin de partijleiding toen 
al verkeerde: hij begreep niet dat er zoveel weer
zin in de partij tegen het establishment was, het 
verontrustte hem (p. 137). Het is de vraag of 
mensen als Melkert en Benschop de nieuwe par
tijvoorzitter ooit als een van de hunnen zijn 
gaan zien. Als het even kan houden ze Koole bui
ten het campagne-overleg. Monasch geeft en
kele staaltjes van gekonkel en stuitende intriges.

Een complot
Vlak na het decembercongres waarop Melkert 
officieel tot lijsttreklcer wordt verkozen, blijkt 
bij een informeel overleg van Benschop, Melkert 
en Monasch ook Van Ingen Schenau aan te 
schuiven. Vanaf dat moment gaat Van Ingen 
Schenau zich achter de schermen met de cam- 
pagneorganisatie bemoeien. Het komt de sfeer 
in het campagneteam niet ten goede. Het wordt 
dan ook duidelijk wie de bad guys zijn in het 
boek; Benschop en Van Ingen Schenau.

Enkele dagen later vindt er opnieuw overleg 
plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken 
tussen Benschop, Van Ingen Schenau en Mo
nasch. Na overleg met Felix Rottenberg (!) was 
men tot de conclusie gekomen dat de zaken an
ders dienden te worden aangepakt. Benschop 
stelde voor:

‘Laten we gedrieën elke maandagochtend de 
campagne doorspreken en werkafspraken 
maken. Met z’n drieën kunnen we het. Daar 
hoeft verder niemand iets van te weten.’ 
(P-H3)

Monasch bedankt voor de eer:
'Fantastisch hoe ze zonder enige autoriteit tot 
dit soort acties in staat waren. Hoe Benschop 
het partijbesmur negeerde en respectloos 
voor de partijvoorzitter hiertoe in staat was. 
Eigenlijk moetje daar toch wel weer ontzag 
voorhebben. Datje tot zoveel doortraptheid 
en gebrek aan respect in staat bent. (...) Een 
gekozen partijbestuur, een nieuwe partij
voorzitter, het was het laatste waar men ken
nelijk een boodschap aan had.’

Melkert bleek op de hoogte van dit complot. Op 
7 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezin
gen, doet zich een vergelijkbare scène voor. Ben
schop vindt het niet nodig om de partijvoorzit
ter uit te nodigen voor een extra campagne-over
leg. Als Monasch dat wel noodzakelijk vindt 
moet hij dat zelf maar doen (p. 318). Het zal niet 
verbazen dat Monasch met enig leedvermaak 
beschrijft hoe partijvoorzitter Koole op de avond 
van de verkiezingen voorkomt dat Benschop de 
nieuwe politieke leider wordt.

Er staat natuurlijk meer in het boek. Zeker de 
hoofdsmkken over electoraal onderzoek en de 
relatie met de media zijn zeer de moeite waard 
voor iedereen die iets van een moderne cam
pagne wil begrijpen. Toch blijft er wel grond 
voor twijfel over onderdelen uit het boek. Is Mo
nasch niet vooral bezig de lezer ervan te overmi- 
gen dat het niet aan hem gelegen heeft? Hij heeft 
het allemaal wel zien aankomen, de anderen wil
den echter niet luisteren. Dat verhaal is maar ten 
dele geloofwaardig. Ervaren campaigners als Mo
nasch komen soms ook tot een verkeerde ana
lyse. Monasch illustreert dat ongewild door een 
korte passage over de val van het kabinet Balke
nende. Vol bewondering schrijft hij over Zalm 
die het spel tijdens de formatie al messcherp en 
snoeihard speelt om te concluderen dat Bal-
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kende in oktober een dictaat van de vvn gepre
senteerd krijgt: ‘Hij kon zijn kabinet niet bij el
kaar houden. Zalm dicteerde het spel, de lpf 
spleet, Balkenende liep averij op.’ (p. 131). Een 
iets te snelle conclusie, voorlopig is Zalm de 
grote verliezer gebleken.

Op de analyse van de PvdA-campagne tot 6 
maart is ook nog wel het nodige af te dingen. Hij 
heeft al eerder geschreven dat het beruchte de
bat op de avond van de gemeenteraads-verkie- 
zingen de omslag in de campagne vormt. Deze 
lijn houdt hij hier vol; ‘De PvdA was in het nacht
elijke debat van 6 maart 2002 geheel tegen de 
opzet en strategie in, in het establishment kamp 
terechtgekomen. In de weken daarna sloot het 
zich daar steeds verder in op’ (p. 173). Hoe zag die 
strategie voor 6 maart er dan uit? Zaten de PvdA 
en Melkert al niet sinds het vertrek van Rob van 
Gijzel in de establishment hoek? Hoe werd de si
tuatie in de cruciale maanden januari en febru
ari geanalyseerd. Wanneer zag men dat het mis 
ging, dat Formyn ging inbreken bij de PvdA. We 
lezen wel dat Melkert niets voelt voor een cen
trale boodschap rond de leuze Veel gedaan, veel te 
doen en in febmari kiest voor het fantasieloze 
Samen sterk en sociaal. We horen ook dat de pre
sentatie van deze leuze op het bewindslieden-

overleg gevolgd wordt door een stilte van onge
loof en verbazing (p. 182). Allemaal aanwijzin
gen dat de campagne al mim voor 6 maart grote 
problemen kende, dat men geen antwoord had 
op Fortuyn. Monasch maakt wel duidelijk dat hij 
in die periode vond dat Fortuyn niet emotioneel 
mocht worden aangevallen, maar dat Melkert en 
Kok zich daar niet aan hielden. Dat inzicht was 
misschien adequaat, maar dat is nog geen door
dachte campagnestrategie, zeker geen strategie 
die voorkomt dat de PvdA in de hoek van het 
establishment wordt geplaatst. Ik denk nog 
steeds dat die er nooit is geweest (zoals ik eerder 
schreef in mijn analyse van de PvdA-campagne 
in so'D (5/6,2002, p. 10-16)). Er is vanaf het begin 
ongelooflijk veel mis gegaan in deze campagne; 
soms heeft Monasch daar inderdaad voor ge
waarschuwd, maar zelfs als al zijn adviezen wa
ren opgevolgd, was de uitslag nog desastreus ge
weest. Vanaf het moment dat Kok zijn vertrek 
aankondigde liep bijna alles fout. Het campagne- 
team heeft als collectief simpelweg niet de sleu
tel gevonden om met Melkert succesvol cam
pagne te voeren.
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Het sociaal-democratisch programma
De b e g i n s e l p r o g r a m m a ' s  u a n  s d b , S D A P e n  PVDA 1878-1977 
BartTromp, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2002

LOLLE NAUTA

Het proefschrift van Bart Tromp dat dit najaar 
werd verdedigd, is de merkwaardigste disserta
tie die ik ooit aanschouwd heb. Het is een turf 
die bijna 700 bladzijden telt, inclusief de bijla
gen. Alleen al de noten en de literamur hebben 
de omvang van wat tegenwoordig al bijna een 
proefschrift is. Zij beslaan 95 pagina’s. Wie niet 
beter wist, zou nooit op het idee komen een 
proeve van wetenschappelijk kunnen voor zich 
te hebben. Eerder een naslagwerk, waarin geïn
teresseerden de teksten van alle Nederlandse be
ginselprogramma’s kunnen opzoeken plus gede
tailleerde informatie over hoe zij tot stand zijn 
gekomen, hun maatschappelijke context en de 
wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden.

De handelseditie die ik hier bespreek, bevat 
een epiloog waarin de auteur zijn eigen betrok
kenheid bij beginselprogramma’s uit de doeken 
doet. Het programma van 1977 en latere, mis
lukte pogingen om tot een nieuw beginselpro
gramma voor de PvdA te komen, staan hier cen
traal. Op grond van zijn ervaringen komt hij 
hier tot de conclusie dat de partij dringend een 
nieuw programma nodig heeft, maar dat hier

Over de auteur Lolle Nauta is emeritus h o o g l e r a a r  

s o c i a l e  f i l o s o f i e  e n  w a s  mede-opsteller u a n  het PudA- 
b e g i n s e l p r o g r a m m a  uit 1977 

Noten Zie pagina 79

om partij-politieke redenen helaas niet in kan 
worden voorzien.

Voor ons hebben we dus een geschiedenis 
van de Nederlandse sociaal-democratie aan de 
hand van de zeven beginselprogramma’s die die 
historie heeft opgeleverd en die kenmerkend 
zijn voor de identiteit van de opeenvolgende 
partijen. De term naslagwerk is niet misplaatst 
gezien de indrukwekkende historische kennis 
van de auteur. Zoals dat verder eigenlijk ook wel 
bij een naslagwerk past, is hetboekwat stijijes 
geschreven. Het academisch corset heeft de be
proefde stijl van deze polemische essayist geen 
goed gedaan. De schoolmeester die ik ben, 
merkt op dat zelfs het Nederlands niet altijd on
berispelijk is. En Tromp behoort verder tot de 
groeiende groep Nederlandse academici die niet 
alleen geen Duits kunnen schrijven, maar het 
zelfs niet meer kunnen overschrijven. In de cita
ten en boektitels uit die taal zitten tal van fouten.

Behalve aan de programma’s van Gotha en 
Erfurt die op de beginnende Nederlandse soci
aal-democratie hun stempel hebben gedrukt, 
wordt verder aan beginselprogramma’s van bui
tenlandse zusterpartijen niet de geringste aan
dacht besteed. Tromps belangstelling voor be
ginselprogramma’s houdt bij de nationale gren
zen op. Zweden en Frankrijk bestaan evenmin 
als het Duitsland van de twintigste eeuw.
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Hetprogmm van 1977 als casus 
Om twee redenen neem ik de vrijheid in deze 
bespreking de behandeling van het beginselpro
gramma 1977 centraal te stellen. Allereerst van
wege mijn betrokkenheid erbij. Ik was lid van de 
betreffende commissie, later ook van de kop
groep die teksten moest maken en samen met 
Wouter Gortzak eindredacteur van het geheel. 
Tweede reden: uit de epiloog blijkt dat Tromps 
belangstelling voor zijn onderwerp van onder
zoek gewekt werd door het beginselprogramma 
'77. Sinds die tijd moet hij eraan gewerkt heb
ben. Het algemene thema van zijn proefschrift 
kan beschouwd worden als de vrucht van zijn 
specifieke preoccupatie met het beginselpro
gramma ’77-

De behandeling van het program '77 is in dit 
proefschrift niet minder kritisch dan Tromps 
vroegere stukken erover. Het betreffende ne
gende hoofdstuk bestaat trouwens voor een deel 
uit fragmenten van vroegere stukken die met 
schaar en lijmpot aan elkaar zijn gemonteerd. 
Alle reden dus om de balans op te maken en onze 
discussie over het controversiële beginselpro
gramma 1977 ook van mijn kant met een slot
hoofdstukje te beëindigen. Daarbij gaat het 
uiteraard al lang niet meer over de vraag of dit 
programma verouderd is, j a of nee. Beginselpro
gramma’s plegen sowieso niet ouder te worden 
dan een jaar of tien, hooguit vijftien.

De kritiek van Tromp op het programma van 
’77 zal sommige lezers bekend zijn. Om de au
teur recht te doen, zet ik de voornaamste bezwa
ren nog even op een rijtje. Het is wollig, verba- 

7 6 listisch en slecht geschreven. Het is ook oneven
wichtig vanwege de discrepantie russen de 
talloze actiepunten en de vage, algemene analy
ses. Inhoudelijk gesproken is het nieuwlinkse- 
rig, besmet met derde-weg-standpunten en riers- 
mondisnsch met zijn overdreven aandacht voor 
de ontwikkelingslanden. En het kenmerkt zich 
tenslotte door opvallende lacunes: problemen 
van de arbeid en van de sociale voorzieningen 
komen er niet in voor, de vakbeweging komt er 
bekaaid af. Aan de cruciale rol van het recht

wordt geen aandacht besteed. De mogelijkheden 
van de politiek worden overschat en de samenle
ving is zo maakbaar als het maar kan. Tot zover 
Tromp. Uiteraard draagt het programma het 
stempel van de veranderingen eindjaren zestig 
beginjaren zeventig. Het zou vreemd zijn als het 
anders was. Sterker nog, het programma stelt de 
consequenties aan de orde die destijds ook voor 
een onzeker geworden sociaal-democratie uit de 
zachte revolutie voortvloeiden. Dat leidde tot ro
buuste eenzijdigheden. Bijvoorbeeld tot een te 
activistische en ook wat mij betreft te weinig in
stitutionele opvatting van democratie, recht en 
politiek. Verschillende leden van de commissie, 
zoals Hilde Verwey-Jonker en ik zelf, hebben 
daar later net als Tromp de aandacht op ge
vestigd.^

Tromp beweert trouwens dat het programma 
van de kant van de partij nooit van een toelich
ting is voorzien. Dat begrijp ik niet. In septem
ber 1977 verscheen Demokmtisch socialisme in 
Nederland, uitgegeven door de w b  s, waarin tal 
van PvdA-ers, waaronder nota bene hijzelf, vrij
moedig commentaar leveren op het destijds veel 
bediscussieerde programma.

Zijn diverse keren herhaalde stelling dat 
ondergetekende zo ongeveer de enige is geweest 
die het programma heeft verdedigd, slaat echt 
nergens op. Ik noemde de naam van Verwey-Jon
ker al en voeg er die van Gortzak, Mansholt, Van 
Thijn en Pronk nog aan toe.^

Twee bezwaren
Na alle constateringen achteraf van fouten en 
gebreken in het beginselprogramma '77 blijf ik 
twee soorten bezwaren koesteren tegen de ana
lyses van Tromp.

De eerste soort is de minst belangrijke. Zij be
treft de weergave van de inhoud, iets waarover 
men, gek genoeg, kan blijven twisten. Ik noem 
enkele punten. Tromp schrijft: ‘sociale recht
vaardigheid als beginsel komt in het hele pro
gram niet voor’ (p.402). Het begrip recht
vaardigheid had meer aandacht verdiend, maar 
komt wel in het programma voor.3
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Het volgende punt betreft eveneens de weer
gave van de inhoud, maar reikt verder. In het be
ginselprogramma ’77 wordt volgens Tromp be
weerd dat ‘de wereld zonder de tegenkracht van 
de sociaal-democratische beweging op zijn fy
sieke ondergang afstevent’ (p.447). Ik kan in het 
beginselprogramma '77 geen beweringen vin
den die zich aan deze zelfoverschatting schuldig 
maken. Ik zie ook niet, waarom tegenkrachten 
tegen een onmenselijk kapitalisme of tegen de 
uitbuiting of vernietiging van de natuur exclu
sief uit de sociaal-democratische hoek afkomstig 
zouden moeten zijn. Culmrele en religieuze fac
toren bijvoorbeeld zijn hier ook van groot be
lang.

De zojuist geciteerde bewering is trouwens 
logisch in strijd met een andere bewering van 
Tromp, gedaan op p. 425. Deze luidt, dat in geen 
van de behandelde beginselprogramma's de con
clusie wordt getrokken dat ‘het nastreven van 
een socialistische samenleving op het niveau 
van de Nederlandse staat per definitie geen soe
laas biedt’. Mijn antwoord op deze aantijging 
luidt, dat het beginselprogramma '77 van dat be
sef juist doordesemd is. Het programma relati
veert nationale perspectieven in diverse opzich
ten en stelt bovendien in het algemeen dat ‘het 
alleen dan zin heeft te spreken over vrijheid, als 
daarmee ook werkelijk de vrijheid bedoeld 
wordt van iedereen’.̂

Maar goed, laat ik het muggenziften staken 
en mijn tweede soort bezwaren tegen de inter
pretatie van Tromp aan de orde stellen. Daartoe 
maak ik een onderscheid tussen de historische en 
de systematische aspecten van het beginselpro
gramma ’77 en trouwens ja n  beginselprogram
ma’s in het algemeen. Onder de historische as
pecten versta ik de wijze waarop destijds, toen 
een en ander ontworpen werd, de problemen 
werden aangepakt en geformuleerd. Het betreft 
hier de bij uitstek tijdgebonden kanten van een 
beginselprogramma. Het zijn de aspecten waar
aan Tromp de meeste aandacht besteedt en voor 
een historisch onderzoek zijn die aspecten ui
teraard van eminent belang. Zij halen als het 
ware de context ofdiscovety boven water van de

problemen die destijds essentieel werden ge
acht.

De andere kant die ik als systematisch wil 
kwalificeren, betreft eerder de context of justifica- 
tion, de redenen waarom bepaalde problemen 
van blijvend belang zijn voor het socialisme, de 
sociaal-democratie of de samenleving über
haupt. Hier bevindt men zich duidelijk op een 
ander niveau dan bij de specifieke historische 
formuleringen in de tijd van het ontstaan. Hier 
hangt alles af van de maatschappelijke ontwik
keling zelf en van de politieke keuzes door die
gene gemaakt, die een dergelijk programma 
achteraf analyseert.

Mijn hoofdbezwaar nu tegen het boek van 
Tromp luidt, dat het met betrekking tot het be
ginselprogramma ’77 op dit punt opmerkelijk 
mager is.5 Het systematische oftewel algemene 
belang van de problemen die door het beginsel
programma '77 aan de orde worden gesteld, 
blijft onbesproken. Zulks in tegenstelling tot de 
andere beginselprogramma’s. Terwijl hier steeds 
de balans wordt opgemaakt en bijvoorbeeld van 
winst wordt gesproken wanneer bepaalde aspec
ten van het Kautskyaanse marxisme in een 
nieuw programma niet terugkeren, is het oor
deel over het beginselprogramma '77 bij voor
baat geheel en al negatief en soms zelfs rancu
neus.

Tromp lokaliseert dit programma in de tijd 
van het ontstaan van een agressief neolibera- 
lisme in de wereld, dat gepaard ging met een 
verlangen naar normen en waarden die door de 
gepropageerde markt juist werden ondermijnd. 
Hij vergelijkt het op die grond ‘met de cultuur 
van de prairie-Indianen, die pas ontstond op het 
moment dat de zelfstandigheid van de Indianen 
op haar eind liep maar die in flamboyance en 
druktemakerij alles overtrof wat gebruikelijk 
was geweest in de oorspronkelijke Indiaanse 
culmren’ (p.464). Het beginselprogramma '77 
was een historisch verschijnsel. Van enig syste
matisch lange-termijn-belang van de daarin aan
gesneden problemen kan geen sprake zijn.

Dat betekent ten eerste dat Tromp geen 
waardering opbrengt voor wat eindjaren zestig.
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beginjaren zeventig aan culturele veranderingen 
tot stand is gebracht. Dat blijkt ook al meteen 
aan het begin van de analyse, als hij zich erover 
beklaagt dat destijds voor de commissie vrijwel 
alleen Nieuw-Linksers gevraagd zijn.® Men 
zoekt in dit boek tevergeefs naar ook maar de ge
ringste evaluatie van wat in die tijd aan nieuwe 
ideeën en gedragspatronen tot stand kwam. De 
auteur is hier onmiskenbaar bevooroordeeld.

Misschien hangt het met deze vooroordelen 
samen, dat Tromp ten tweede de betekenis van 
de begrippen individu en gemeenschap in het 
beginselprogramma '77 niet lijkt te begrijpen. 
Hij verwijt de opstellers meerdere malen een 
keus voor individualisme en een gebrek aan aan
dacht voor het belang van de gemeenschap. 
Tromp onderscheidt hier onvoldoende mssen 
normatieve en empirische gezichtspunten. Het 
beginselprogramma '77 is evenmin neo-liberaal 
als communitaristisch. Het wijst op processen 
van individualisering die van empirische aard 
zijn en die zich op het voetspoor van de inrich
ting van de verzorgingsstaat voordoen en vraagt 
— toegegeven, op een vaak wat onhandige ma
nier — aandacht voor nieuwe vormen van soli
dariteit. Het idee van de ‘volksgemeenschap', 
waar Banning nog zo veel mee op had, was voor 
geen van de opstellers van het beginselprogram
m a'77 meer bespreekbaar, de niet-nieuw-link- 
sers niet uitgezonderd. Waar Tromp trouwens 
de stelling vandaan haalt, dat het beginselpro
gramma '77 geen aandacht heeft voor de span
ning tussen idealen van zelfontplooing en soli
dariteit, is mij een raadsel. Op dezelfde pagina 
waarop dit wordt beweerd (p.386), citeert de au
teur - overigens om andere redenen - een pas
sage uit het beginselprogramma '77 die het 
tegendeel bewijst. Ik moet op dit punt conclude
ren dat Tromp zijn bronnen niet goed besm- 
deerd heeft en misschien ook de relevante so- 
ciaal-filosofische literamur onvoldoende kent.^

Een derde lange-termijn-kwestie van groot 
belang voor iedereen die in problemen van de 
sociaal-democratie geïnteresseerd is, is u i
teraard het milieuprobleem. Het is een verdien
ste van het beginselprogramma '77 dat het dit

voor het eerst aan de orde stelt, reden waarom 
het bij verschijning door intellectuelen als Tin
bergen en Brugsma is geprezen. De eerste zin 
van het programma zet hier meteen de toon: 
‘Voor het eerst in de geschiedenis ziet de mens
heid zich geplaatst voor een aantal centrale pro
blemen die moeten worden opgelost, wil zij 
overleven’. De hoofdstroom van de partij is hier
aan voorbijgegaan. Het paste de besmurders 
kennelijk niet, om ook nog groen te moeten 
worden. Ik heb sinds'77 tal van discussies over 
het beginselprogram '77 gehoord en gelezen, 
waarin dit aspect niet eens vermeld werd. Dat 
laatste kan Tromp niet worden verweten. Hij 
vermeldt het ruiterlijk en zegt ook dat het hier 
iets nieuws betrof. Maar daar blijft het bij. Bij het 
eindoordeel speelt dit geen rol. Aan de ideeën 
van Mansholt en van de Club van Rome die grote 
invloed op het beginselprogramma '77 hebben 
gehad, wordt geen woord vuil gemaakt. Behalve 
in systematisch opzicht is dit ook een omissie in 
historische zin.

Tenslotte nog even over de wereld. Zij komt 
bij Tromp ter sprake in het kader van het werk 
van Wallerstein. De pretentie echter dat een al
dus geanalyseerd kapitalisme een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de theorievorming over 
de sociaal-democratie wordt niet waar gemaakt. 
Voor de aandacht die het beginselprogramma '77 
aan mondiale problemen besteedt, heeft de 
auteur slechts geringschattende woorden over. 
De Noord-Zuid-problemen die naast het milieu
probleem in het beginselprogramma '77 een be
langrijke plaats innemen, worden afgedaan als 
een modegril. Zijn eigen mening over ontwikke
lingsproblemen vernemen wij niet. Ook blijft 
hij in gebreke te signaleren dat het beginselpro
gramma in sommige opzichten anticipeert op 
latere discussies over globalisering en verplaat
sing van de politiek. Op pagina 10 bijvoorbeeld 
staat te lezen: ‘De multinationale ondernemin
gen beheersen de wereldmarkt en beschildcen 
over een groot deel van de technische en weten
schappelijke kennis. Zij kunnen zich aan kont- 
role door nationale regeringen onttrekken, ter
wijl de vakbeweging geen greep op hen heeft’.
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Hol Indianen-geklets, deze passage van meer 
dan een kwart eeuw oud? Het is een inzicht dat 
ten grondslag ligt aan het recente werk van 
onderzoekers als Beek en Barber.^

Conclusie: Tromp en ik zijn het erover eens 
dat het beginselprogramma'77 in een aantal op
zichten breekt met het verleden. Hij waardeert 
dit feit echter negatief, terwijl die inderdaad te 
rigoureuze breuk volgens mij ook ruimte schiep 
voor interessante vernieuwingen. Aldus verloo
chent de auteur zijn eigen methodische aanpak. 
Terwijl bij ieder programma positieve en nega
tieve aspecten onderscheiden worden, is dat bij 
het beginselprogramma '77 niet het geval.

Ten gevolge hiervan ontstaat er aan het eind 
van het proefschrift een eigenaardige, door de 
auteur zelf opgeworpen blokkade. Afgezien van 
een belangwekkende paragraaf over ideologie 
en een fragmentarisch stuk over Wallerstein, 
steekt Tromp zijn nek niet uit. Hij komt niet op 
de proppen met een lij st van problemen waar 
vandaag de dag een beginselprogramma over

zou moeten gaan. Zijn negatieve betrokkenheid 
bij het beginselprogramma '77 heeft hem hier 
misschien parten gespeeld.

Ik beweer niet dat het beginselprogramma 
’77 ons zo’n lijst vandaag wel eventjes aan de 
hand doet. Met zijn overdreven aandacht voor 
directe democratie en zijn gebrekldge analyse 
van het kapitalisme kan het ons die dienst niet 
meer bewijzen. Wel beweer ik dat de partij, stel 
zij zou urgente problemen willen inventarise
ren, het beginselprogramma '77 nu eens niet on
gelezen zou moeten laten. De dialectiek van glo
balisering en individualisering, de problemen 
van het milieu plus de Noord-Zuid-verhoudin- 
gen, het zijn voorbeelden van zaken die een 
linkse partij niet ongestraft kan veronachtza
men. Het oeverloze pragmatisme plus de intro
verte besmurders-culmur waarin de PvdA onder 
de eendrachtige leiding van Kok en Melkerr is 
beland, is hopelijk geen lang leven meer bescho- 
ren .9
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T R A N S N A T I O N A A L  N E D E R L A N D

Het drieëntwintigste jaarboek uoor het democratisch socialisme

Eerst werd de ‘m u lt icu ltu re le  sam en 

lev ing ’ met geju ich on tvangen  en go ld  

in tegratie  als niet m eer dan een varian t 

van em ancipatie . En nu lijk t het wel a lso f 

a lles hope loos fou t lo op t en a lleen  een 

u iterst stringent be le id  een m u lt ic u ltu 

reel dram a kan afw enden.

►  In H e t  d r i e ë n t w i n t i g s t e  j a a r b o e k  u o o r  h e t  

d e m o c r a t i s c h  s o c i a l i s m e  w o rd t een pog ing  

ondernom en om aan deze stereo typen  

te ontkom en. Nederland  on tw ikke lt 

zich, net als andere W esterse landen, 

in hoog tem po  to t een tran sna tio na le  

sam enleving. Im m igratie  is een per

m anent versch ijnsel gew orden , m aar 

toon t z ich, anders dan vroeger, in heel 

versch illende gedaanten —  o f  het nu om 

de motieven voor m ig ra tie  (asie l, g e z in s 

vorm ing, studie, a rbe id sm ig ra tie ), om 

de soc ia le  en geogra fische he rkom st 

van de m igrant, o f  om de d u u r van het 

v e rb lijf  gaat.

W at betekent d it gevarieerde, zo niet: 

g rillig e  im m igra tiepatroon  voo r onze 

trad itione le  opvattingen over n a t ion a 

lite it en inburgering? W at z ijn  de m oge

lijkheden  voor een p la n m a tig  (Euro 

pees) a rbe id sm ig ra tiebe le id?  Hoe ver

loop t de integratie van m ig ran ten  in ons 

land in term en van arbe id  en onderw ijs, 

po litieke  partic ipatie  en re lig ie?

^ D itjaarboek b e v a t  bijdragen uan; 

G od fried  Engbersen/E rik  Snel,

Ayaan H irs i A li, Han Entzinger, W outer 

G o rtzak , Joanne van der Leun/Katja 

R is inov ic, Paul Tesser/Jaco Dagevos, 

D enn is Broeders en Jack Burgers.

tmm

►  Te bestellen door ouermaking 

u a n  €17,50 (incl. u e r z e n d k o s t e n ]  o p  

girorekening 3479700 ten name u a n  

Puda-Brocliures, Amsterdam, onder 

uermelding uan bestelnummer 750.



3 C OL U MN  MAARTEN HAJER

4 CURSI EF

FRANS B E C K E R  Na de Franse Dreun
FRÉ LE POOLE Het Strafblad van de Tweede Kamerfractie
M i E K E G R O E N  LeCorbusierenIJburg
TON PUI STER Op zoek naar Kamerleden-nieuwe stijl
R E N É c u P E R u s  De koekoek en de albatros

1 2 De Gangen van de Macht

1 4  MARK BOVENS 3 5

De permanente verplaatsing 
van de politiek

2 2  L IESBET VAN Z OONE N

Plezier politiek in de 4 1

entertainment-samenleving
3 1  B A R T T R O M P

Het virus van de plebiscitaire 
democratie

BE RN AR D  ST EUNENBERG 

Past de EU nog wel bij 

Nederland? Over de gevolgen 
van Nice
ARI E DE J ONG

25 j aar w b s-werkgroep 
Partijpolitieke Processen

5 2  MEROVE G I J S BE R TS  6-  M AR C E L  LUB BERS

Buurtverschillen in zeven grote steden. De verkiezingsuitslag van 15 mei

60 PAUL KALMA

De PvdA en de multiculturele samenleving — Vijf Stellingen

6 7 REVI EW SAM R O ZE M O N D

De universele monocultuur van Paul Cliteur

7 2  BOEKEN

P H I L I P  VAN PRAAG Jacques Monasch, De Strijd om de macht 

LOLLE NAUTA Bart Tromp, Het sociaal-democratisch programma

80 R E G IS T E R J AARG ANG  2 0 0 2

se[D J A A R G A N G  5 9  N U M M E R  1 2  2 0 0 2  

M A A N D B L A D  V A N  D E  W I A R D I  B E C K M A N  S T I C H T I N G  

W E T E N S C H A P P E L I J K  B U R E A U  V A N  D E  P A R T I J  V A N  D E  A R B E I D

B O O M  TIJ D S C  H Rl  F T E N
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