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C O L U M N

Old Labour, Old Europe
De verkiezingsuitslag van januari heeft iets 
ouderwets: op naar rooms-rood. De uitslag ont
hult dan ook een element van na-oorlogse stabi
liteit. De Links-Rechts-verhouding is srill alive 
and kicking. Het zijn niet zozeer de kiezers, die in 
de afgelopen decennia deze stabiele relatie wil
den doorbreken. Het zijn veel meer de partijen 
geweest, die zijn gaan zweven. Het scp consta
teert al jaren een relatief vaste verdeling van po
litieke opvattingen bij onze burgers. De partijen 
verbleekten echter hun kleur om het midden te 
veroveren. Dat creëerde links en rechts ruimte 
(spenLPP).

De PvdA mag Balkenende dankbaar zijn voor 
zijn onverhulde keuze voor Rechts in de cam
pagne. Daardoor kon de PvdA uitgroeien tot het 
enige regeerbare alternatief van Links. Wouter 
Bos heeft die kans volledig benut door op geloof
waardige wijze afstand te nemen van regentesk 
Paars. Daarmee plaatste hij de PvdA weer links 
van het midden. Dat was ook nodig, omdat de 
peilingen hebben laten zien, hoe breed het po
tentieel voor Old Labour (de virtuele s p) in ons 
land is.

Dat maakt de komende verkiezing voor de 
Provinciale Staten zo belangrijk. De PvdA moet 
die verkiezing tot nationale verkiezing van de 
Eerste Kamer uitroepen. Het past bij de nieuwe 
bescheidenheid om je regeeropdracht nog een 
keer door de kiezer te laten bevestigen.

Deze extra-legitimatie raakt ookhet c d a . 
Balkenende zal de stabiliteit van een nieuwe coa
litie ook afmeten aan het draagvlak in de senaat. 
Herinneren wij ons, dat Paars ii bijna was ge
sneuveld op de stem van de toenmalige senator 
Wiegel. Zal Balkenende het aandurven om in de 
Staten-campagne te werven voor CDA-PvdA?

Intussen tellen topambtenaren de noodzake
lijke bezuinigingen op tot het recordbedrag van

ca. 25 miljard euro. Daarmee zijn we dan wel de 
braafsten in euroland. Maar ook als het minder 
kan, bijvoorbeeld ca. 15 mld., spreken we over 
een uiterst pijnlijke operatie. De prioriteiten van 
zorg, onderwijs en veiligheid vinden hun verta
ling in minder minder, maar zij ontkomen niet 
aan inleveren.

Er is economisch en politiek slechts één uit
weg. Dat is een meerjarig sociaal aldcoord, dat de 
inkomens voor enkele jaren bevriest (met ont
zien van de koopkracht van de laagste inko
mens). Dat verbetert onze concurrentiepositie 
met behoud van de collectieve prioriteiten. De 
noodzaak van zo’n alckoord zou op zichzelf al een 
goede reden zijn voor de coalitie cd  A-PvdA.

Toch zou het goed zijn, als de coalitie een mis
sie formuleerde. Paars was daartoe niet in staat.
De missie van een CDA-PvdA-coalitie is al groten
deels geformuleerd. Neem het CDA-verkiezings- 
programma van 19 9 8. Ik heb dat een 'communi- 
taristisch manifest’ genoemd, een groot pleidooi 
voor gemeenschapszin. ‘Communitarisme’ is de 
Amerikaanse naam voor het Europese model van 
een corporatistische democratie. Dat model is 
in na-oorlogs Europa opgebouwd door christen
democraten en sociaal-democraten, zeg maar 
door rooms-rood.

Daarin ligt wellicht de belangrijkste opgave 
van een nieuw kabinet: behoren wij bij het ‘oude’ 3 
of ‘nieuwe’ Europa volgens de definitie van de 
Amerikaanse administratie? Mijn vaderlands
lievendheid zou tot ongekende hoogten stijgen, 
als de komende Nederlandse regering onom
wonden kiest voor een Europees Europa, dat 
‘oud Europa’ als geuzennaam in zijn vaandel 
draagt.

T H IJ S  W Ö L T G E N S
Redacteurs&D
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I N T E R V E N T I E

Strijd om de mocht in 
Amsterdam Oud Zuid
Met De strijd om de macht heeft Jacques Monasch een 
intrigerend boek geschreven. Het boek heeft te
recht veel aandacht van de media gekregen. In eer
ste instantie lijkt het boekte willen waarschuwen 
tegen een actief lidmaatschap van de PvdA. Maar 
omdat het boek wel kritisch, maar niet cynisch is, 
vatten wij het vooral op als een aanmoediging voor 
lokale vertegenwoordigers van de Partij van de Ar
beid. Het boek prikkelde ons om een aantal facet
ten uit ‘De strijd om de macht’ eens los te laten op 
onze eigen microkosmos: de deelraad Amsterdam 
Oud Zuid en de afdeling Amsterdam Oud Zuid van 
de Partij van de Arbeid (toevallig ook de politieke 
thuisbasis van auteur Monasch zelf)

Het kritisch beschouwen van de eigen bestuur
ders is in Amsterdam Oud Zuid op dit moment niet 
mogelijk. In ons stadsdeel hebben de v v d . Groen
lin ks en D56 elkaar na de deelraadsverkiezingen 
van maart 2002 gevonden voorde vorming van een 
nieuw dagelijks bestuur. Voornaamste drijfveer 
voor deze ongebruikelijke coalitie is een, overigens 
goed te begrijpen, aflceer van de Partij van de Ar
beid. Die afschuwelijke, arrogante en bureaucrati
sche Partij van de Arbeid. Bijna een jaa r besturen 
verder, dringt de vraag zich op o f het huidige col
lege veel beter scoort op wat Monasch ‘de mense- 

4 lijke maat’ noemt. Het antwoord moet volmondig 
‘nee’ luiden. Een vvD-portefeuillehouder draait 
zonder blikken of blozen een prachtige ambachte
lijke taartenwinkel de nek om. Dat iedereen in deze 
buurt — in het verleden door grote drugsoverlast 
geteisterd — de taartenwinkel graag wil behouden, 
doet niet ter zake. De uitbouw staat 12,5 centimeter 
te veel de binnentuin in. Daargaat het immers om 
in de lokale politiek. In het s b s  6-programma 
Breekijzer zegt de portefeuillehouder met droge 
ogen dat hij niet zelfde situatie in ogenschouw kan

komen nemen. U weet wel: hetgevaarvan prece
dentwerking. Het bestuur mocht eens dichter bij de 
burger komen te staan.

Op 2 oktober van het vorigjaar houdt een be
woonster van de Van Woustraat tijdens een com
missievergadering Welzijn een aangrijpend ver
haal. Haar deur wordt al jarenlang belegerd door 
een groep Marokkaanse jongeren. De intimidatie 
neemt dusdanige vormen aan, dat de vrouw nau
welijks nog haar huis in en uit durft. De Groenlinks 
wijkwethouder belast met jongerenbeleid, houdt 
een volstrekt onbegrijpelijk technisch verhaal. Elke 
compassie met de dagelijkse problemen van de in- 
spreekster ontbreekt. Regelmatig terugkerende 
passage: ‘ik ga er niet over’. En de D66 portefeuil
lehouder? De DS6 portefeuillehouderwil de buurt- 
schouw afschaffen. Bij de buurtschouw wandelen 
professionals samen met buurtbewoners door de 
wijk om tekortkomingen in de openbare ruimte te 
signaleren. Als het aan de oee’er ligt gaan we terug 
naar een technische schouw, met uitsluitend amb
tenaren en politici. Exit die lastige buurtbewoners. 
Het moge duidelijkzijn: bestuurlijke arrogantie en 
het negeren van ‘de menselijke maat’ zijn geen ex
clusieve ‘hebbelijkheden’ van PvdA-bestuurders.

En hoe gaat het met de Partij van de Arbeid in de 
oppositie? Beter. Maar nog niet goed genoeg. Er 
bestaat tijdens de fractievergaderingen een verbod 
op de term ‘besturen op hoofdlijnen’. Want die 
term leidt op deelraadsniveau stelselmatigtoteen 
ongewenste anonimiteit van volksvertegenwoordi
gers. In plaats daarvan voert de lokale partij een 
permanente campagne. Ook buiten verkiezingstijd 
zijn we zichtbaar op straat. De raadsleden schuwen 
het contact met individuele buurtbewoners niet. 
Ook voor het ombudswerk dat uit die contacten 
voortkomt, wordt de hand niet omgedraaid. Con
tacten met de Albert Cuyp-belangenvereniging — 
in de tijd dat Monasch zelf politiek bedreef in De 
Pijp aanvankelijk nog een ‘verdachte organisatie’
— zijn volstrekt normaal geworden. Ere wie ere 
toekomt: bij het bewerkstelligen van die cultuur-
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I N T E R V E N T I E

omslag heeft Monasch zelfbelangrijk voorwerk ge
daan.

Soms vervallen ook onze volksvertegenwoordi
gers nog in de oude, foute gewoonte om in structu
ren te denken en te praten. Het parkeerbeleid is 
een in het oog springend voorbeeld. We praten 
over ‘druk op de openbare ruimte’. Over het ‘terug
dringen van de automobiliteit’. Over ‘het belang 
van blauwe zones’. En veel te weinig over de men
sen die, na een dag hard werken, drie kwartier 
rondjes moeten rijden voor ze een parkeerplaats 
hebben gevonden. De Partij van de Arbeid in Am
sterdam Oud Zuid is op de goede weg. Maar het 
gaat te ver om te zeggen dat wij ons de menselijke 
maat van Monasch volledig eigen hebben gemaakt. 
Ook is ‘de aanval op de bureaucratie en de ambte
lijke macht’ nog niet ingezet. Wij zijn het volstrekt 
met Monasch eens dat dit voor de Partij van de Ar
beid een doel an sich zou moeten zijn.

Een anderthema uit het boekvan Monasch vat
ten we samen onder de noemer ‘ideologische 
tegenstellingen en slechte omgangsvormen binnen 
de vereniging’. De ideologische tegenstellingen 
floreren binnen de PvdA Oud Zuid als nooit tevo
ren. De omgangsvormen zijn echter beter dan in 
het verleden. Waar vroeger partijgenoten die niet 
onmiddellijk voor uittreding uit de n a v o  en de EG 
waren voor rotte vis werden uitgemaakt, daar 
heerst nu de tolerantie die past bij een brede volks
partij waarvan mensen uit verschillende motieven 
lid zijn geworden. En die dus over verschillende 
maatschappelijke onderwerpen verschillend den
ken. In ‘vroeger tijden’ kon een oproep voor steun 
aan het (toen nog verboden) Poolse vakverbond 
Solidariteit, je  op de kwalificatie ‘Koude Oorlog- 
hitser’ komen te staan. Als je vond dat de Partij van 
de Arbeid zich misschien iets minder druk zou moe
ten maken over de kruisraketten, was het ondenk- 
baardatje deel uit kon maken van het afdelingsbe
stuur. De partij was in naam pluriform, maar in de 
praktijkverschrikkelijk onverdraagzaam. Nu kunje 
in het afdelingsblad zonder gevaar de multicultu
rele samenleving ter discussie stellen. Niet dat ie
dereen het daar nu inhoudelijk meteen mee eens 
is, m aarin ieder geval iserniem and m eerdiejew il 
voordragen voor het partijtribunaal in het Sarphati-

park. De ‘partijrechtspraak’, niet zelden uitge
vaardigd vanuit duistere en oncontroleerbare eet- 
clubjes, behoort tot het verleden. Een en ander zal 
te maken hebben met de tijdgeest. En met het feit 
dat er nu sprake is van een evenwichtiger verdeling 
in het partijkadertussen linker- en rechtervleugel.

Wij constateren verder met vreugde dat de hou
ding van vertegenwoordigers van de Partij van de 
Arbeid ten opzichte van ‘de boze buitenwereld’ is 
veranderd. Onbevooroordeeld kunnen luisteren is 
een gewaardeerde kwaliteit geworden. We worden 
niet meer op pad gestuurd met boekjes van de 
Anne Frank Stichting om meteen tegenwicht te 
kunnen geven wanneer buurtbewoners ‘iets lelijks’ 
zeggen over hun Turkse buurman.

Monasch benadrukt in zijn boek het belang van 
de ‘daadwerkelijke volksvertegenwoordiger’. De 
partij zou bij het selectieproces veel meer op de 
‘volksvertegenwoordigende kwaliteiten’ van de 
kandidaten moeten letten. We onderschrijven deze 
opvatting graag, maar als er niets verandert aan de 
huidige selectie binnen de Partij van de Arbeid, zal 
het type volksvertegenwoordiger onvoldoende zijn 
plek op de kandidatenlijsten vinden. Het verande
ren van de toetsingscriteria alleen is onvoldoende.
We moeten ook afvan die zogenaamde onafhanke
lijke kandidaatstellingscommissies. De ervaring 
leert dat die commissies erg geneigd zijn om te kij
ken naar‘partijkwaliteiten’. En ‘verdienstelijk voor 
de vereniging’ vergt hele andere talenten dan ‘ver
dienstelijk voor de samenleving’. Binnen Oud Zuid 
zijn we daarom onder het motto ‘Operatie Breek
ijzer’ op zoek naar een methode om ook niet-partij- 
leden te betrekken bij werving & selectie van kandi
daten voorde stadsdeelraad. En bij de vaststelling 
van de kandidatenlijst. Dit om de afstand tussen de 5 
kandidaat en de mensen waarvoor en namens 
hij/zij het behoort te doen van meet af aan te ver
kleinen.

M A R K  C R O O IJM A N S
secretaris afdeling Amsterdam Oud Zuid
JO B VAN AM E R O N G  EN
lid uan de stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid

* Interuentie is de nieuiue naam uoor de rubriek ‘Cursief’.
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En de kiezer sprak 
opnieuw

De Dreun heeft niet lang kunnen nadreunen.
Na de vroege val van het centrum-rechtse kabinet 

Balkenende (c d a - l p f -v v d ), kreeg de kiezer op 
22 januari jl. de kans zich opnieuw uit te spreken.

De verkiezingscampagne kwam in betteken te staan van 
een ouderwetse (ofgeheel nieuwe?) links/rechts- 

tegenstelling in de Nederlandse politiek.
Het CDA werd de grootste van ‘rechts’ en van het land; 

de PvdA van Wouter Bos werd de grootste van ‘links’ 
en herstelde zich wonderwel bijna geheel van 

het verlies van 15 mei.
s&D publiceert commentaren op de actuele politieke 

situatie: de opvattingen van Edith Mastenbroek, 
Paul & Staf Depla, André Krouwel, Ronald van Raak, 

Jet Bussemaker, René Cuperus en Willem Witteveen.
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En de kiezer sprak opnieuw (i)

‘Happy Chaos’
E D IT H  M A S T E N  B R O E K

'Destmction leads to a very rough wad butit also 
breeds creation.And earthquakes are to agirVsguitar, 
theprejust another good vibration...’

— Red Hot Chilly Peppers

Na een periode van ongekende chaos lijkt de rust 
in politiek Nederland hersteld. Het cd  a  verdeelt 
het spel als vanouds vanuit het midden, v v d  en 
PvdA spelen het spel mee. Links is weer lekker 
links en rechts is weer lekker rechts. De Winnie’s 
en Emile’s van deze wereld verdwijnen met de 
staart mssen de benen van het politieke toneel 
en de LPF likt haar wonden. Traditionele sociaal- 
economische links-rechts tegenstellingen domi
neren het politieke debat, en de multiculturele 
discussie lijkt naar de achtergrond gedreven. 
Zelfs in de kroeg gaat het weer over andere din
gen dan politiek. De formatie kruipt voort, cd a  
en PvdA besnuffelen elkaar uitgebreid, en lang
zaam maar zeker worden 'ononderhandelbare 
punten’ steeds onderhandelbaarder. Zie hier de 
typisch Nederlandse manier om af te rekenen 
met het poldermodel en de consensuscultuur. 
Weliswaar niet bij ster vernieuwend, maar wel 
leklcer overzichtelijk.

Op 22 januari overheerste de opluchting; 42 
zetels, wie had dat gedacht. Wie op 1 j anuari 2003 
had voorspeld dat de PvdA zich zo snel ‘zou her
stellen’ was zonder twijfel voor gek verklaard. 
Het cDA deed er immers ook ruim 8 jaar over om 
‘nieuw elan’ te krijgen. En inclusief ‘nieuw elan’ 
is zelfs het c d a  terug bij af. Als er ooit al sprake is 
geweest van christen-democratische vernieuw-

Over de auteur Edith Mastenbroek is politicologe en 
was coördinator uan NietNix

ing dan heeft die de verkiezingen van 15 mei in 
ieder geval niet overleefd. Opluchting was er ze
ker ook omdat het politieke simplisme van de 
VVD — snel een anti-islamitische stemmentrek
ker scouten en roepen dat Nederland vol is voor
dat de LPF vogel is gevlogen — niet is beloond 
door de kiezer.

Wat betekent die uitslag nu? Is Nederland 
toch linkser dan gedacht? Lag het toch niet aan 
de partij, maar aan de charme van de lijsttrekker? 
Moest Nederland een rechts kabinet soms eerst 
ervaren voordat men de keuze ervoor definitief 
kon afwijzen? Misschien. Maar waarschijnlijk 
was het een toevalstreffer, ingeleid door een pro
ces van ‘openlijke boetedoening’.

De noodzaak van vernieuwing en scherpte in 
debat, daarover werd vóór 15 mei binnen de 
PvdA vooral gepraat. Nats mei kwamen die ver
nieuwing en het afzweren van dogma’s plotse
ling in een enorme stroomversnelling terecht. 
Twee commissies presenteerden confronterende 
conclusies over de staat van de vereniging. Een 
kaasstolp, een gesloten dak, waar de angst voor 
het onbekende en het ongrijpbare regeert. Okee, 
de eerste reactie was nogal defensief, een roep 
om rust in de tent en neuzen dezelfde kant op. 
Maar de partijtop herstelde zich snel. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de PvdA kwam er 
een openbare campagne voor het leiderschap, 
met meerdere serieuze kandidaten. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de PvdA mochten 
alle leden meebeslissen, en niet slechts degenen 
die in de partijhiërarchie komen bovendrijven. 
Voor het eerst in tijden koos de PvdA met kracht 
voor het onbekende, het risico, de vernieuwing.

Nouja, met kracht. De PvdA gaf Wouter Bos
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En de kiezer sprak opnieuw Edith Mastenbroek ‘Happy Chaos’

weliswaar een overweldigend mandaat. En die 
keuze, inclusief het proces waar Bos doorheen 
moest om zijn ondubbelzinnige mandaat te ver
dienen, zijn door de kiezer beloond. Het is alleen 
zo j ammer dat de PvdA eerst door de kiezer in el
kaar geslagen moest worden om die broodno
dige stappen in de richting van vernieuwing te 
zetten. Pas toen de overlevingskansen van de 
partij door exogene factoren minimaal gewor
den waren, kwam ze in beweging. En hoewel de 
uitkomst stemt tot blijdschap en tevredenheid, 
kan juist die uitkomst gaan fungeren als een 
afrodisiac. ‘De vernieuwing is klaar. Met een bla
kende nieuwe leider en een hernieuwde glim
lach op ons aller gezichten gaan we er de ko
mende tijd flink tegenaan.’ ‘Komop, de wijken 
in’, maar vooral: ‘Wat de PvdA nu nodig heeft is 
rust’, zijn de geluiden die we nu al horen.

sociaal-democratische ideologie, veranderingen 
niet zonder meer stuurbaar zijn. Het is niet zo 
dat, naarmate we meer leren over de sociale en 
materiële realiteit, we deze realiteit beter kun
nen beheersen. Integendeel, hoe meer we weten 
over sociale realiteit, over de werking van de na
tuur, over de techniek, hoe complexer de maat
schappij wordt. Hoe meer men met opgedane 
kennis intervenieert in het verloop van de ge-

Het is alleen zo jamm er dat de 
PvdA eerst door de kiezer in 
elkaar geslagen moest worden 

om stappen in de richting van 
vernieuwing te zetten

NI EUWE PROGRESSIEVE POLITIEK

Wie zit er te wachten op rust? De kiezer? Ik ben 
bang van niet. Steeds grotere delen van het elec
toraat zweven. En niet binnen links of rechts, 
maar dwars doorbet politieke spectrum. De poli
tiek zoekt de nieuwe duidelijkheid in oude 
tegenstellingen, terwijl de kiezer zich van die 
tegenstellingen weinig meer aantrekt. De oude 
verzuilde structuren zijn anno 2003 definitief 
ten grave gedragen.

Giddens, huissocioloog van Tony Blair, om
schrijft de huidige tijd als een periode van ‘ma- 
nufactureduncertainty’. Globalisering, individu
alisering, ontraditionalisering, flexibilisering en 
snelle technologische ontwikkelingen verande
ren de maatschappij drastisch en onomkeerbaar. 
Dat heeft allerlei voordelen — voor wie ermee 
om kan gaan. Maar velen kunnen en willen daar 
niet mee omgaan, en voelen zich machteloos, 
kwetsbaar en verward. Een logische reactie, hoe 
onrealistisch ook, op snelle maatschappelijke 
verandering is een wens totbehoud of herstel 
van het oude vertrouwde.

Wat echter ook voor sociaal-democraten 
steeds duidelijker wordt is dat in een risico- 
samenleving, anders dan in de traditionele

schiedenis, hoe moeilijker het wordt om ontwik
kelingen te controleren en te sturen.

De PvdA kijkt nu met een hernieuwde focus 
naar grote maatschappelijke vraagstukken als 
multiculmraliteit, de organisatie van de publieke 
sector, grote steden problematiek, criminaliteit 
en infrastrucmrele problemen. Met veel overtui
ging zal ze de komende tijd daadkrachtige plan
nen maken om groepen minderheden beter te la
ten integreren, criminaliteit sterkte verlagen, 
grote steden weer mooi en gezellig te maken, 
files op te lossen en de treinen op tijd te laten rij
den. De overheid is hierbij zowel daadkrachtig 
als dienstbaar. En dat allemaal op een herkenbaar 
linkse manier.

Maar ze zal daarin wederom teleurgesteld ra- 9 
ken. Elke oplossing zal een nieuw probleem cre- 
eren. De rommel die ergens wordt opgeruimd zal 
elders moeten worden gedumpt. Grote ideeën en 
mega-plannen zullen praktisch onuitvoerbaar 
blijken, of tegengestelde effecten bereiken.

De PvdA moet bovenal op zoek naar een nieuwe 
invulling van progressieve politiek. Deze ver
nieuwde PvdA zal alleen een toekomst hebben 
als die partij in staat is om te gaan met chaos, zon-
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der toe te geven aan de natuurlijke neiging van 
links om te ordenen. De tijd van de grote structu
ren, blauwdrukken en jarenplannen is definitief 
voorbij. De PvdA zal haar progressieve achter
grond alleen kunnen behouden door te streven 
naar waarden-georiënteerd pragmatisme waarin 
gemeenschapszin en actief burgerschap een pro
gressieve invulling krijgen en optimaal gebruik 
wordt gemaakt van het zelforganiserend vermo
gen van de samenleving. De PvdA moet onom
wonden kiezen voor het verdedigen van het doel 
van beleid, en ophouden zichzelf te identificeren 
met de middelen waarmee beleid gemaakt 
wordt.

De lijn die Bos heeft ingezet is hoopvol te noe
men. Zijn visie op onderwijs bijvoorbeeld, gaat 
uit van de gedachte dat politici en ambtenaren 
niet voor het hele Nederlandse onderwij sstelsel 
kunnen bepalen wat goed onderwijs is. Daarom 
zal een vernieuwde sociaal-democratische visie 
ruimte moeten bieden aan sturing op micro
niveau; laat de scholen zelf bepalen wat goed 
voor ze is, en op welke manier ze dat het beste 
kunnen organiseren. Herklinkt zo simpel, maar 
is voor de PvdA revolutionair. Herbegin is er, de 
vraag is alleen of de PvdA deze geest lang genoeg 
uit de fles weet te houden om met recht over 
‘nieuwe visie’ te kunnen spreken.

Hiervoor is niet alleen een inhoudelijke zoek
tocht naar nieuwe progressieve politiek noodza
kelijk. Ook de partijorganisatie zal drastisch 
moeten vernieuwen. De partij zal haar structuur 
en werkwijze aan moeten passen aan een defini
tief ontzuilde samenleving. Op een conferentie 
van de Wiardi Beekman Stichting betoogde de 

10 Duitse socioloog Joachim Veen onlangs dat de 
traditionele volkspartij, in tegenstelling tot wat 
vaak wordt gesuggereerd, helemaal niet aan het 
einde van haar Latijn is. Integendeel, moderne 
politieke partijen bevinden zich pas vrij kort in 
een proces volkspartijen te worden. Waar men 
'volkspartij’ zegt, bedoelt men immers 'zuilpar- 
tij’. Het is nooit zo geweest dat politieke partijen 
een brede maatschappelijke groep mensen ver

tegenwoordigden. Het was een specifieke maat
schappelijke groep die zich thuis voelde bij een 
specifieke politieke visie. Dit is een fictie gewor
den. Dat heeft consequenties voor het gehele po
litieke spectrum, maar ook voor politieke par
tijen. Wanneer de groepen mensen die zich door 
de PvdA vertegenwoordigd voelen steeds diver
ser worden, zullen ook de interne inhoudelijke 
tegenstellingen verscherpen. Soms zullen de 
interne inhoudelijke tegenstellingen zelfs groter 
zijn dan de verschillen met andere politieke par
tijen.

Bij zo’n partij past wederom geen ordenings- 
drang. Ook die partij zal de chaos moeten omhel
zen. Daar helpt geen fractiediscipline of kaas
stolp tegen. Integendeel, pogingen die chaos te 
ordenen zullen slechts opnieuw resulteren in 
frustratie, leegloop en zetelverlies.

Het stomste dat de PvdA nu kan doen, is zich
zelf verliezen in een zinloos intern debat over 
een leden- versus campagnepartij .Beide varian
ten zijn onrealistisch, ongewenst, en alleen voor 
academici interessant. Een partij kan immers on
mogelijk campagne voeren zonder leden, en zon
der campagne is de PvdA sowieso veroordeeld tot 
een roemloze ondergang. Maak van de PvdA een 
volkspartij waar mensen van allerlei verschil
lende achtergronden zich thuis voelen. Organi
seer die partij zo dat waar de top ‘de leden consul
teren’ zegt, nooit meer 'het kader consulteren’ 
wordt bedoeld. Schep de juiste sfeer voor scherp 
inhoudelijk debat en accepteer dat die scherpte 
soms betekent dat er geen gedeeld standpunt is. 
Organiseer de partij vervolgens zo dat perma
nente campagne, discussie met elkaar en de 
samenleving, en de zoektocht naar nieuwe pro
gressieve politiek één zijn. Laat duizend bloe
men bloeien en zet de formele procedures en 
interne hiërarchie maar even in de ijskast.

De kaasstolp moet er definitief aan geloven. 
Want destructie doet pijn, maar schept mimte 
voor vernieuwing en creativiteit.
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Het draait om het 
vertrouwen van de steden
P A U L & S T A F  D E P L A

Een miljoen kiezers terugwinnen. Dat is de am
bitieuze doelstelling van Wouter Bos als hij zich 
eind augustus kandideert voor het politiek lei
derschap van de PvdA. Ambitieus op dat mo
ment. Als iedereen nog denkt dat Bos bijna 4 jaar 
de tij d heeft. Op het moment dat het kabinet valt, 
is vrijwel iedereen het erover eens. Een mooie 
doelstelling. Maar te ambitieus. Veel te ambi
tieus. Op basis van de peilingen wordt in novem
ber geconstateerd dat de PvdA iedere seconde ten 
minste één stem moet terugwinnen. Een onmo
gelijke opgave. Op 22 januari blijkt het tegendeel. 
De PvdA krijgt de steun van ruim 2,6 miljoen 
kiezers. Bijna 1,2 miljoen meer dan op 15 mei 
2002. En bijna 130.000 stemmen meer dan bij de 
succesvolle verkiezingen van 1998.

De campagne heeft een heldere inzet. Gaat 
Nederland rechtsaf? Of kiest Nederland voor een 
linkse afslag? Deze heldere inzet zorgt voor strijd 
tussen Bos en Balkenende die doet denken aan 
de polarisatie van de jaren zeventig. Die polarisa
tie mssen links en rechts lijkt de sleutel voor het 
succes van de PvdA. Want de polarisatie zorgt 
voor een grote mobilisatie van de eigen achter
ban. Terwijl sommige politicologen de jaren
lange neergang van de opkomst zien als het be
wijs van de afnemende relevantie van de poli
tiek, laten de verkiezingen van 2003 zien dat kie
zers wel degelijk betrokken zijn bij de politiek. 
Als er ten minste wat op het spel staat. En iedere

Over de auteurs Paul Depla is Wethouder in Nijmegen 
en Staf Depla lid uan de Tweede Kamer uoor de PudA

stem ertoe doet. Dan komen kiezers. Goed weer 
of slecht weer. Het doet er weinig toe.

De polarisatie tussen links en recht heeft een 
tweede effect. De verkiezingen van 2003 zijn die 
van het strategisch stemmen. Kiezers die geen 
CDA-vvD-kabinet willen, stromen en masse naar 
de PvdA. Een grote PvdA biedt immers meer kans 
dat dit niet gebeurt, dan een zeteltje meer voor 
SP of Groenlinks. Het c d a  loopt om vergelijk
bare reden binnen met kiezers die willen voor
komen dat de PvdA het initiatief in handen 
krijgt. Balkenende moet groter blijven dan Bos. 
En daarom stem je op het c d a  ook al ligt je hart 
bij de V V D . Links en rechts verdwijnen de flan
ken. Links-buiten kiest voor links-midden, ter
wijl rechts-buiten opteert voor rechts-midden. 
De Idoof mssen links en rechts wordt nauwelijks 
nog genomen. Je hoort bij links of bij rechts.

Een ouderwetse polarisatie. En de PvdA met 
een herkenbaar links profiel. Dat lijkt een bevre
digende verldaring voor de uitslag van 22 janu
ari. De polarisatie die in dejaren zeventig en 
tachtig de PvdA electoraal ook successen heeft ge
bracht, lijkt ook in 2003 te werken. En zou daar
mee het kompas kunnen zijn voor de komende 
tij d. Een harde confrontatie met rechts door klas
sieke linkse profilering, en de PvdA kan weer kie
zers aan zich binden.'

Daags na de verkiezingen lijkt deze verldaring 
erg populair in de media. De nrc constateert dat 
links en rechts weer temg zijn. De PvdA wint vol
gens de krant ten koste van Groenlinks, SP en 
D6 6. De komende tijd dus maar doorgaan op die
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weg? De ideologische confrontatie blijven zoe
ken met rechts? We zijn niet zo zeker van het 
antwoord op deze vraag. Want is het inderdaad 
de ideologische polarisatie die ons succes heeft 
gebracht? We betwijfelen het. Neem allereerst de 
uitslag. Ondanks het fenomeen van het strate
gisch stemmen, hebben Groenlinks en sp zich 
redelijk staande weten te houden. Wat heet. On
danks het enorme succes van de PvdA, verloren 
beide partners ter linkerzij de slechts twee zetels. 
Van het leeg-eten van de linkerflank kan dan ook 
moelijk worden gesproken. Hoe anders was de 
situatie in 1977. Toen Den Uyl de zetels won door 
het linkse alleenrecht te claimen. Daarvan is op 
22 januari absoluut geen sprake geweest. In
tegendeel. De SP en Groenlinks zijn nu samen 
sterker zelfs dan in 1998. Juist. Het jaar waarin de 
PvdA zich profileerde als kampioen van de pol
der.

Dat de winst van de PvdA niet alleen van links 
kwam, blijkt ook uit het stemgedrag van de 
PvdA-aanhangbij de verkiezingen van 15 mei. 
Meer dan de helft van de PvdA-kiezers (56%) 
heeftop 15 mei niet op de PvdA gestemd. 19% 
komtvan Groenlinks (9%) de sp (5%) ofc66 
(5%). Een fors percentage. En goed voor zo’n 8 ze
tels. Deze partijen verliezen overigens minder 
zetels omdat zij ook nieuwe kiezers kunnen ver
welkomen. Zo heeft 11% van de sp-kiezers op 15 
mei LPF gestemd, 8% Groenlinks, 7% c d a  en 5% 
PvdA. Maar daarmee is de 19 zetels winst bij 
lange na niet verldaard. Dat wordt ook duidelijk 
als de analyse van het stemgedrag wordt ver
volgd. Van 'rechts’ komt 20%. Verdeeld over c d a

(9%),  LPF (6%) en VVD (5%).

12 Het idee dat er op 22 j anuari een onoverbrug
bare kloof tussen links en rechts bestaat, klopt 
dus niet. De PvdA heeft op 22 januari met succes 
bij zowel links als rechts ingebroken. Maar bo
vendien heeft de PvdA als geen enkele andere par
tij goed gescoord bij de mensen die op 15 mei de 
stembus nog lieten voor wat hij was. Niet minder 
dan 15 % van de aanhang van de PvdA hoort tot 
deze groep. Dat is omgerekend goed voor ruim 6 
zetels. Geen enkele andere partij heeft het zo 
goed gedaan bij voormalige niet-stemmers.

De winst van de PvdA is dus niet zo eenvoudig 
te verklaren uit het herleven van de oude links
rechts tegenstelling. Net zo min als de winst van 
het CDA alleen maar te verklaren is uit een suc
cesvolle mobilisatie van rechtse kiezers. Want 
het CDA wintvan sp, Groenlinks en PvdA bijna 
net zoveel kiezers als van de v v d  (respectievelijk 
5% en 6%).

STAD VERSUS REGIO

Zijn links en rechts dus wel zo sterk terug, als de 
NRC daags na de verkiezingen suggereert. Ons 
inziens is een andere tegenstelling een belangrij- 
kere verklaring voor de winst van PvdA en c d a . 

De tegenstelling mssen stad en regio.
De PvdA heeft haar winst voor een groot ge

deelte te danken aan de steden. 1 4% van de kie
zers van de PvdA woont in één van de 4  grote ste
den, terwijl 33 % in een stad met meer dan 
1 0 0 . 0 0 0  inwoners woont. Hoe anders is het 
beeld bij het c d a . De christen-democraten halen 
slechts 5 % van hun kiezers uit Amsterdam, Rot
terdam, Den Haag of Utrecht. De PvdA is voor 
een groot deel afhankelijk van de grote steden. 
Maar staat bovendien zeer sterk in die steden. In 
23 van de 25 grootste steden is de PvdA nummer 
1. Alleen in Haarlemmermeer en Ede is de PvdA 
niet de grootste. De PvdA is niet alleen groot in 
de steden. In een groot gedeelte van de steden is 
de PvdA weer terug op het niveau van 1998.  Ster
ker. In steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht 
en Groningen scoort de PvdA op 22 januari dui
delijk beter dan in 19 9 8. Het beeld van het c d a  

staat hier haaks op. Want ondanks de landelijke 
groei, verliest het c d  a  in veel van de grote steden 
juist terrein. In Groningen meer dan 2%. En in 
Emmenbijna3%.

Als het aan de kiezers in de steden ligt, was de 
PvdAhet CDA duidelijk voorbij gestreefd. Het 
beeld in de regio is duidelijk anders. Daar wint 
de PvdA weliswaar in vergelijking met 15 mei. 
Maar de score blijft achter bij die van 1998. Dat 
geldt voor veel Ideinere plaatsen in Zuid-Hol- 
land. Maar het geldt vooral voor Overijssel, Oost- 
Brabant en Noord-limburg. In Weert verliest de
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PvdA in vergelijking met 19985,2%, in Kaalte 
6,8%, in Sint-Anthonis 8,1%, inTubbergen 8,2%, 
in Valkenswaard 8,6%, en in Schijndel 9,9%.

Het zijn de gemeenten waar het c d  a  het juist 
bijzonder goed doet. Na het herstel van 2002 
groeit het c d a  daar verder door. In de Ideinere 
plaatsen in de regio haalt het c d a  zelfs een abso
lute meerderheid. Tubbergen slaat alles. Ruim 
71% stemt daarop het c d a .

De PvdA heeft de verkiezingen in de stad ge
wonnen. De beloning voor een herkenbare en 
duidelijke profilering op de problemen van de 
kiezers in de grote steden. De aanpak van wijken 
met hoge werkloosheid, veel onveiligheid en 
slechte woningen, integratie, veiligheid, en het 
belang van Melkertbanen is zeer herkenbaar 
voor de bewoners in de steden. Ook de zorg voor 
zwaldceren, eerlijk delen en het belang van een 
sociaal aklcoord om banen te behouden spreekt 
in steden kiezers eerder aan. Niet zo vreemd. In 
de stad zijn de problemen van mensen die het 
niet zo goed getroffen hebben het meest zicht
baar. In de stad zijn de Idappen van een slechtere 
economie op de werkgelegenheid, met name aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt, het eerst 
voelbaar.

Welke lessen kunnen we hier voor de forma
tie uit treldten? De kiezers in de steden vertrou
wen erop dat de PvdA de problemen in de steden

aanpakt. Dat vertrouwen mogen we niet bescha
men. Dus geen compromissen sluiten op de tij
dens de campagne door Wouter Bos gekozen 
koers over de aanpak van oude wijken, Melkert
banen, veiligheid, integratie en eerlijk delen. De 
PvdA wordt afgerekend op een herkenbaar pro
fiel en op een succesvolle uitvoering van de 
agenda van de steden. Een kansrijke toekomst 
voor alle buurten en niet alleen in de vier grote 
steden. Het c d a  wordt door haar kiezers afgere
kend op het uitvoeren van een regionale agenda 
waar zaken als plattelandsontwikkeling en infra
structuur centraal staan. Een kabinet heeft alleen 
toekomstkansen als beide partijen een scherp 
profiel behouden. Dus niet overal compromissen 
sluiten maar onderwerpen uitruilen waar een 
van beide haar herkenbaar profiel kan laten zien. 
Dit is voor de PvdA van groot belang. Want in de 
stad moeten we het vertrouwen waarmaken.
Dan houden we de kiezers vast. Laten we dat na, 
dan hebben we een groot probleem. Dit is een 
voorwaarde om electoraal in te breken in de 
randgemeenten. Uit welbegrepen eigen belang 
hechten kiezers in die gemeenten veel waarden 
aan het voorkomen dat de problemen van de ste
den ook bij hen terechtkomen. Maarbelangrij- 
ker nog; twee keer een miljoen kiezers terugwin
nen lukt niemand, zelfs Wouter Bos niet.

Noten

1. Een oppervlakkige analyse van 
de verkiezingsuitslagen lijkt 
deze conclusie te bevestigen. 
Want de PvdA dankt de goede 
uitslag immers vooral aan de 
Idassieke bolwerken. De plaat
sen die gevoelig zijn voor een 
heldere linkse boodschap. Plaat
sen waarin de PvdA de laatste ja- 
ren veel ruimte heeft moeten

inleveren ten gunste van Groen
links en SP. Dankzij de polarisa
tie zijn ze nu weer teruggekeerd 
naar de PvdA. In de grote steden 
is de PvdA hierdoor vaak weer 
terug op het niveau van 1998. 
Hetzelfde geldt voor de ‘rode’ 
provincies Groningen, Drenthe 
en in iets mindere mate Fries
land.
Hoe anders is het beeld van de 
PvdA in de randstedelijke rand

gemeenten en Brabant en 
(Noord-)Limburg. Namurlijk. 
Ook in deze gebieden wint de 
PvdA. Maar in vergelijking met 
mei 19 9 8 blij ft de score hier dui
delijk achter. Het zijn de bolwer
ken van respectievelijk de v vv  
en het cda. Juist in deze ge
meenten boeken vvd en CDA 
hun verhoudingsgewijs beste 
resultaten.

13
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Luidruchtige restauratie of 
stille revolutie?

14

A N D R E  K R O U W E L

Na alle discussies over het effect van een premier 
met Harry Potter-uiterlijk, lijsttrekkers die een 
trui dragen in plaats van een stropdas en over de 
frequentie van opiniepeilingen is het tijd ons 
eens te verdiepen in meer structurele verklarin
gen van de enorme electorale verschuivingen in 
Nederland. Op dit moment krijgt de enorme ver
kiezingswinst van de PvdA alle aandacht, maar 
we zouden bijna vergeten datwe sinds I994nu 
vier verkiezingen op rij hebben gehad met een 
uitzonderlijk hoge electorale vluchtigheid. Nog 
uitzonderlijker in het afgelopen decennium was 
de transformatie van het klassieke coalitiepa- 
troon in Nederland. De christen-democraten 
werden van regeringsdeelname uitgesloten door 
de vorming van twee achtereenvolgende ‘Paarse’ 
regeringen. Daarnaast zagen we ook nog de op
komst van een rechts-populistische politieke en
trepreneur, Pim Formyn, die tien dagen voor de 
verkiezingen werd vermoord. Zonder noemens
waardige organisatie en zonder politiek leider
schap veroverde deze politieke stroming vervol
gens 26 zetels in ons parlement en kwam kort 
daarop in de regering. Deze rechts-conservatieve 
regering van c d a -v v d  en l p p  hield het slechts 87 
dagen uit, opnieuw een record in instabiliteit 
Hoe kunnen we deze instabiliteit en transforma
tie van ons politieke landschap verklaren en is er 
in 2003 sprake van een zekere restauratie van de

Over de auteur Andre Krouiuel is universitair docent 
aan de afdeling politicologie uan de Vrije Uniuersiteit 
in Amsterdam

dominantie van de grote drie politieke stromin
gen?

In de periode sinds de Tweede Wereldoorlog 
kon Nederland, zeker in vergelijkend perspec
tief, worden beschouwd als een stabiele demo
cratie, waar geregeerd werd vanuit het (christen
democratisch) centrum met relatief stabiele coa- 
litie-regeringen. Dit was mogelijk omdat het 
Nederlandse partijenstelsel decennia lang werd 
gedomineerd door vijf politieke partijen: de KVP, 
de cHu, de ARP , de PvdA en de v v d  . Tot 1963 be
haalden deze ‘grote vijf’ bijna 9 o procent van alle 
stemmen. Na een kleine temgval in de jaren ’6 o 
en ’yo herstellen de grote politieke stromingen 
zich weer in de tachtiger jaren en lijkt de samen
voeging van de confessionelen onder de c d  a - 

vlag hun electorale achteruitgang te hebben ge
keerd. Echter, gedurende de jaren '90 slinkt het 
gezamenlijke aandeel van de stemmen tot onder 
de 70 procent en de verkiezingen van 2002 zijn 
een dieptepunt voor de drie grootste partijen: 
CDA, VVD en PvdA behalen slechts s8,4procent 
van alle stemmen. Echter, de verkiezingen van 
2003 laten een duidelijk herstel zien van de drie 
grote partijen die nu weer bijna driekwart van 
alle uitgebrachte stemmen behaalden. Ookheeft 
het er alle schijn van dat, na de zeer uitzonder
lijke j aren ’g o waarin de PvdA, v v D  en D 6 6 de 
confessionelen uit de regering konden houden, 
er op coalitiegebied eveneens sprake is van een 
‘restauratie’ van de traditionele verhoudingen. 
Eveneens lijkt het er op dat sinds de verkiezin
gen van 2002 het c d a  haar traditionele spilposi-
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tie ook weer heeft heroverd op de PvdA, zodat de 
confessionelen weer de kleur van regeringen be
palen. Zoals voorheen maken de christen-demo- 
craten er opnieuw geen geheim van dat zij, net 
als haar voorgangers, een 'natuurlijke’ neiging 
hebben om over rechts te regeren. Professor 
Daudt heeft lang geleden al de stelling gepo
neerd dat confessionelen zich uitsluitend ‘in ui
terste noodzaak’ laten dwingen om een kabinet 
te formeren met die ‘duivelse rooien’. We kun
nen zeggen dat deze stelling inmiddels wel enige 
wetmatigheid heeft verkregen. Als we de weder
opbouw buiten beschouwing laten hebben de 
confessionelen sinds 1958 slechts lo jaar samen 
met de PvdA samen op het regeringspluche geze
ten en 22 jaar samen met de v v d . Het c d a  zal 
haar natuurlijke neiging even moeten onder
drukken, want er is op dit moment geen meer
derheid samen met de v v d , terwijl mogelijke 
derde partners die nodig zijn voor de vorming 
van een rechts kabinet onwillig zijn (d 6 6) of 
doorbet CDA zelf zijn gediskwalificeerd (l p f ). 
Het wordt dus een CDA-PvdA kabinet. In histo
risch perspectief trouwens geen vrolijk vooruit
zicht, want drie van de vier PvdA-CDA kabinetten 
hebben hun rit niet uitgezeten. Alleen Lubbers 
en Kokhielden een centrum-linkse coalitie over
eind tot de eindstreep.

Mijns inziens is deze ‘restauratie van de nor
male machtsverhoudingen en coalitiepatronen’ 
dan ook slechts schijn, want er zijn een aantal 
drastische structurele wijzigingen onder de op
pervlakte van stembusuitslagen te zien. Ik heb 
het niet over de schijnbaar diepgevoelde weerzin 
bij het electoraat ten aanzien van de ‘politieke 
regentenldasse’ die elkaar mooie baantjes toe
schuift of over de woede van veel mensen dat wij, 
ondanks alle rijkdom, de publieke sector laten 
verschralen door privatiseringen en waardoor 
onderinvestering in bijvoorbeeld het onderwijs 
en het openbaar vervoer schrijnend zichtbaar 
wordt. Op deze ontwiklcelingen heeft Pim For- 
tuyn al gewezen. Deze ‘revolutie’ lijkt gekeerd 
door de moord op Fortuyn zelf en het wanstaltige 
geklungel van zijn politieke erflaters.

Een deel van de veranderingen in ons politiek

bestel kunnen worden verklaard door kiezers die 
in beweging zijn, maar het is niet zo dat het hele 
electoraat aan het ‘zweven’ is geslagen. Allereerst 
moeten we vaststellen dat uit alle kiezersonder
zoeken blijkt dat de meeste Nederlanders een vrij 
stabiele politiek-ideologische positie innemen. 
De Leidse onderzoekers Irwin en Holsteyn toon
den aan dat als men kiezers vraagt zichzelf te 
plaatsen op een links-rechts schaal er een zeer 
stabiel beeld ontstaat waarbij ongeveer 30 pro
cent van de kiezers zichzelf links in het politieke 
spectrum plaatst, mssen de 30 en 45 procent van 
de kiezers een middenpositie innemen, terwijl 
ongeveer 3 o procent van de kiezers zichzelf 
rechts van het midden positioneert. Ook op spe
cifieke maatschappelijke issues zijn de opinies 
van kiezers vrij stabiel en van een significante 
toename van politiek cynisme is volgens de 
onderzoekers ook geen sprake.

Verder blijkt uit verkiezingsonderzoek duide
lijk dat de meeste Nederlanders vrij stabiel zijn in 
hun stemgedrag. Met de vergrijzing van de bevol
king en het verval van de zuilen zijn er wel meer 
kiezers die ‘switchen’ van partij: in 1971 stemde 
meer dan 60 procent van de kiezers altijd op de
zelfde partij, terwijl dat percentage in 1981 al was 
gezakt tot 49 en in 19 9 8 was nog maar 34 procent 
van het electoraat een trouwe kiezer. In 2002 gaf 
slechts 29 procent van de kiezers aan altijd op de
zelfde partij te hebben gestemd. Echter, wanneer 
we kijken naar de verandering van partijkeuze in 
twee opeenvolgende verkiezingen dan blijkt dat 
het percentage ‘switchers’ al decennia lang 
schommelt mssen de 27 en 3 5 procent van het 
electoraat. Daarbij moet ook nog worden aange
tekend dat de meeste ‘switchers’ dat binnen een 
politiek blok doen, dus wisselen mssen de PvdA 
en Groenlinks ofmssen cd a  en v v d . Kiezers die 
van het ene uiteinde van het politieke spectmm 
naar het andere oversteken zijn echt een uitzon
dering. Zwevende en wisselende kiezers zijn dan 
ook slechts het gevolg van een dieper liggende en 
meer fundamentele verandering van ons poli
tieke stelsel: het veranderende karakter van poli
tieke partijen, met name het ideologische en or
ganisatorische karakter van de PvdA en het c d a .
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S OCI AAL- DEMOCRATIE U G H T

Voor de Europese sociaal-democratie in het alge
meen en de PvdA in het bijzonder geldt dat zij de 
afgelopen decennia is ‘verrechtst’. Sinds de j aren 
’yo is de PvdA van een duidelijk linkse positie 
naar het politieke centrum opgeschoven en heeft 
men in toenemende mate neo-liberale ideeën 
over genomen. Op ideologisch vlak en in het 
concrete beleid is deze 'liberalisering’ duidelijk 
waar te nemen. Uit het onderzoek van Andrea 
Volkens aan het Wissenschaftszentrum Berlin 
blijkt dat de PvdA in de afgelopen twee decennia 
is getransformeerd tot een voorloper van de zo
genaamde Derde Weg sociaal-democratie. Dit 
gedachtegoed komt er op neer dat sociaal-demo- 
craten op macro-economisch gebied en voor wat 
betreft de staatsfinanciën een neo-liberale koers 
vaart, zij zich op het terrein van criminaliteit en 
veiligheidsvraagstukken duidelijk repressiever 
opstelt, maar op het terrein van de verzorgings
staat blij ft benadrukken dat sociale rechtvaardig
heid en herverdeling noodzakelijk is. Zeg maar 
sociaal-democratie 'light', met een scheutje libera
lisme. Uit een vergelijking van de verkiezings
programma’s van sociaal-democratische partijen 
in West Europa door Joyce Langenacker aan de 
Vrije Universiteit blijkt dat de PvdA meer ele
menten uit dit Derde Weg gedachtegoed heeft 
geïntegreerd dan Schröders spd en Tony Blair’s 
New Labour. Het pragmatische vrije markt den
ken is stevig in het gedachtegoed van sociaal
democraten verankerd geraakt en de PvdA heeft 
dan ook zonder veel moeite en harmonieus ruim 
zeven jaar met twee ‘liberale’ partijen, de w d  en 
d66, kunnen samenwerken aan de privatisering 
van Nederland.

Deze strategische keuze voor het politieke 
midden heeft tot gevolg gehad dat veel traditio
neel linkse kiezers de partij hebben verlaten, 
maar dat tegelijkertij d de PvdA haar mogelijkhe
den om te regeren nadmldcelijk heeft vergroot. 
Het lukte de partij onder Wim Kok zelfs om in de 
jaren ‘90 de spilpositie in ons partijstelsel van de 
christen-democraten over te nemen. Een aantal 
ontwildcelingen hebben de PvdA naar het poli

tieke centrum gedreven. Met name de onder- 
Idasse, die niet langer bestond uit ‘blue-collar 
workers’ met een vergelijkbare sociaal-economi- 
sche positie en aanverwante belangen, was struc
tureel veranderd in een zeer diffuse groep van 
werklozen, WAO-ers, a o  w-ers, ouderen en een 
groeiend aantal ‘working poor’ (mensen met een 
baan die desalniettemin een laag inkomen heb
ben). Deze ‘onderkant van de samenleving’ was 
eveneens gefragmenteerd in termen van etni
sche en religieuze achtergrond, waardoor poli
tieke organisatie en mobilisatie problematisch is 
geworden en uiteindelijk ook door de PvdA lijkt 
opgegeven. Ook de vakbond ging zich steeds 
meer richten op de werkende middenklasse en 
beide organisaties veranderde hierdoor zodanig 
van karakter dat een beweging naar het politieke 
midden mogelijk, zelfs wenselijk was geworden. 
Andere omgevingskenmerken zijn in de loop 
van de tijd evenzeer dramatisch gewijzigd. On
der invloed van de economische crises van de 
jaren ’yo was het neo-liberalisme de maatge
vende ideologie voor overheidsbeleid geworden 
en de door de e u  opgelegde begrotingsdiscipline 
maakte het volharden in een linkse koers even
eens een onrealistische strategie.

De verwijdering mssen de PvdA en haar tradi
tionele achterban werd vele malen geconsta
teerd, maar is door de partijleiding terzijde ge
schoven als irrelevant. Immers, zo stelde men, 
die traditionele achterban was toch ook in de 
vaart der volkeren verheven tot de midden
klasse? Dus kon de PvdA zich vrolijk vanuit het 
politieke centrum richten op de brede groep 
middenklasse kiezers die inderdaad in groten 
getale van Lubbers naar Kok overstapten. Inder
daad kende een deel van de oorspronkelijke 
arbeidersklasse een hoge mate van opwaartse 
sociale mobiliteit. Maar er is in Nederland een 
nieuwe onderklasse ontstaan die niet automa
tisch voor de sociaal-democratie kiest. Dat de 
PvdA hierdoor niet langer in staat blijkt haar tra
ditionele doel te bereiken, namelijk de politieke 
binding en solidariteit mssen de onderklassen 
en de middengroepen te bewerkstelligen, werd 
pas echt duidelijk voor de partijleiding toen een
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deel van deze ‘vergeten' groep zich massaal tegen 
Melkert’s PvdAkeerde en op Fortuyn stemde. 
Met name de traditionele sociaal-democratische 
bolwerken in de grote steden zijn in de loop der 
tijd verloren gegaan. Voor een deel door de SP die 
wel de volkswijken intrekt en poogt de mensen 
daar te organiseren, terwijl een ander deel van de 
onderldasse zich laat verleiden door politieke en
trepreneurs of totaal en definitief is afgehaakt 
van het politieke systeem. Dit is een groot gevaar 
voor de democratie. Uit onderzoeken naar demo
cratiseringsprocessen komt heel duidelijk naar 
voren dat een politiek systeem waarin partijen 
ontbreken die de 'pro-democratische coalitie van 
de onderklasse en middenldasse’ tot stand bren
gen geen lang democratisch leven is beschoren.

HET CDA WORDT CONSERVATIEVER

Deze problematiek wordt nog duidelijker als we 
ook het CD A in de analyse betreldcen. Het CDA en 
ook de KVP poogden als 'volkspartijen’ eveneens 
een brug te slaan tussen de verschillende sociale 
Idassen. Het unieke kenmerk van de christen
democratie is immers haar ontkenning van de 
klassenstrijd en haar poging om de verschillende 
sociale groepen met zeer uiteenlopende belan
gen met elkaar te verzoenen en te integreren. Dit 
is wat de Nijmeegse politicoloog van Kersbergen 
de ‘politiek der bemiddeling’ noemt. Hij doelt 
hiermee op een ‘religieus geïnspireerde, ideolo
gisch vertaalde, institutioneel gewortelde en po
litiek in de praktijk gebrachte overtuiging dat 
maatschappelijke belangentegenstellingen via 
politieke middelen moeten worden opgelost om 
de natuurlijke en organische harmonie van de 
samenleving te behouden of te herstellen.’ Het 
was deze religieus geïnspireerde politiek der be
middeling die de sociaal-economische politiek 
van christen-democratische partijen in de na
oorlogse periode beheerste en de Nederlandse 
verzorgingsstaat heeft gevormd tot een conser- 
vatief-corporatistische verzorgingstaat. Die ver
zorgingsstaat bood een zekere garantie voor de 
onderldasse dat zij ook mee zou delen in de wel
vaart en maakte een hoge mate van regulering

van de inkomensgroei mogelijk die voor onder
nemers van groot belang is.

Maar de afgelopen twee decennia heeft ook 
het CDA een drastische koerswijziging onder
gaan en is zij veranderd in een liberaal-conserva- 
tieve partij die niet langer in staat is de verbin
ding tussen klassen te bewerkstelligen. Eigenlijk 
is dat niet vreemd wanneer men bedenkt dat 
christen-democratie een zeer recent verschijnsel

FvdA en cda moeten proberen 
de onderldasse politiek te 
integreren. Er staat meer 

op het spel dan een 
begrotingsevenwicht in 2007

is en de Nederlandse confessionelen lange tijd 
nodig hebben gehad om christen-democratisch 
te worden. De koppeling mssen christelijke be
ginselen en democratie zijn lange tijd zeer pro
blematisch geweest. In de 18® en 19^ eeuw 
schaarden veel confessionelen zich aan de kant 
van de Conservatieven en verdedigden zij de do
minante rol van de vorst en de kerkelijke hiërar
chie in het politieke bestel. Zij wezen het idee van 
de volkssoevereiniteit af en bestreden met alle 
macht de ‘revolutionaire’ ideeën van Vrijheid, Ge
lijkheid en Broederschap. Deze herkomst verloo
chent zich nog steeds niet. Het c DA en haar voor
gangers hebben immers een duidelijke voorkeur 
gehad voor een meer corporatieve staatsordening 
en kijkt nog steeds liever naar rechts dan naar 17
links wanneer het om beleidskeuzen of coalitie
partners gaat. Het is dus niet zo verwonderlijk 
dat het cda met zeer veel enthousiasme en grote 
voortvarendheid een kabinet met l p f  en de v v d  

in elkaar flanste en nu slechts met grote moeite 
los kan komen uit het rechtse kamp. Eigenlijk 
kan men stellen dat de centrumkoers die is inge
zet naig45 en heeft geduurd totdejaren‘80 de 
uitzondering was. De spilpositie die de KVP als 
echte volkspartij had uitgebouwd maakte haar tot
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het middelpunt van het Nederlandse politieke 
bestel en de vorming van het c d  a  leek deze posi
tie ookvoor de toekomst veilig te stellen. Maar 
het CDA drijft sinds de jaren ’8o langzaam maar 
zeker weer naar de oorspronkelijk confessionele 
conservatieve hoek. Het accent is duidelijk ver
schoven. Onder Lubbers en zijn inmiddels tal
rijke opvolgers heeft het c d  a  op programmatisch 
vlak in grote lijnen liberale ideeën over de parle
mentaire democratie, de staat en de marktecono
mie overgenomen. Men heeft een groot deel van 
het theocratische en corporatistische gedachte
goed overboord gegooid en kiest steeds duidelij
ker voor rough capitalism, voor de markt in plaats 
van de staat, met alle sociale gevolgen van dien 
voor de onderkant van de samenleving. Passend 
in de oorspronkelijke ideologie is het c d a  de rol 
van eigen verantwoordelijkheid en het maat
schappelijk middenveld (lees de georganiseerde 
belangen) steeds sterker gaan benadrukken. Net 
als de PvdA blij ft het c d a  (met uitzondering van 
het korte leiderschap van Brinkman) nog wel het 
belang van de onderlinge solidariteit van sociale 
groepen benadmklten, maar tot daadwerkelijke 
organisatie daarvan is weinig sprake meer. De 
linkervleugel van het c d  a , die tot in de christe
lijke vakbeweging reikte, is verlamd en versplin
terd. De afbraak van de verzorgingsstaat, de pri
vatisering van het publieke goed en de nadruk op 
marktwerking heeft ookhet c d a  verwijderd van 
de onderklasse in Nederland. Alhoewel het c d a  

in haar propaganda zich zeer veel moeite getroost 
het karakter van ‘brede volkspartij’ voor alle 
Nederlanders te behouden zien we ookhier dat 
het CDA moeite heeft de 'onderkant van de 
samenleving’ te mobiliseren. Naast de eerder ge
noemde problemen van het diffuse en gefrag
menteerde karakter van deze onderklasse heeft 
het CDA nog het probleem dat haar christelijke 
oorsprong in de weg staat bij de mobilisatie van 
bijvoorbeeld Islamitische of Hindoestaanse kie
zers. Langzaam maar zeker verliest ook het c d a  

haar oorspronkelijke karakter van volkspartij die 
in staat is een klassencoalitie te bewerkstelligen 
die een groot deel van het sociale spectrum be
strijkt.

Concluderend kan men stellen dat het veran
derend ideologisch karakter van PvdA en c d a  in 
de richting van het neo-liberalisme van grote be
tekenis is voor hun vermogen om kiezers uit ver
schillende sociale klassen te verenigen. Als dat 
wel lukt, zoals Lubbers, Kok en Bos hebben laten 
zien, dan is dat eerder het resultaat van per
soonskenmerken of een door de media gecreëerd 
imago dan op basis van een duidelijk politiek 
project met bijbehorende visie. Het is dus een 
korte termijn-prestatie, en niet langer een stmc- 
mreel kenmerk van de sociaal-democratie en de 
christen-democratie dat zij een brede Idassenco- 
alitie kunnen formeren. De PvdA en het c d a  zijn 
middenklasse partijen geworden die voor een 
groot deel in dezelfde electorale vijver vissen.

Toegegeven, het succes van de Nederlandse 
economische ontwikkeling, de opbouw van de 
verzorgingsstaat en de immigratiestromen heb
ben die sociale structuur in Nederland drastisch 
gewijzigd. Het is met name de opwaartse mobi
liteit van de traditionele arbeidersklasse, de vor
ming van een zeer brede middenklasse en het 
ontstaan van een zeer diffuse en heterogene 
nieuwe onderklasse die de oude strategieën van 
de grote partijen bemoeilijkt. Maar het is van 
grote betekenis voor de democratie in Neder
land. Een groot deel van het electoraat wordt 
structureel veronachtzaamd en keert zich lang
zaam tegen het politieke systeem dat hen niet 
langer vertegenwoordigd. Dit is duidelijk te mer
ken in een toename van het politiek cynisme. 
Om te voorkomen dat dit systematische conse
quenties gaat krijgen voor de Nederlandse de
mocratie moeten beide partijen opnieuw veel 
tijd en moeite steken in pogingen de onder
klasse politiek te mobiliseren en te integreren, 
de solidariteit mssen de ‘haves’ and ‘have-nots’ te 
herstellen. Wellicht dat een hernieuwde coalitie 
van deze twee volkspartijen daar een eerste aan
zet voor kan zijn. Ik hoop dat zij zich niet te veel 
zullen laten afleiden door tijdelijke economische 
tegenwind en begrotingsproblemen. Er staat 
meer op het spel dan een begrotingsevenwicht 
in 2007.
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En de kiezer sprak opnieuw (4)

Welke koers vaart Bos?
R O N A L D  V A N  R A A K

Die klapdeurtjes heten trouwens gewoon tourni
quets,’ verbeterde Mat Herben PvdA-leider Wou
ter Bos tijdens het Lijsttrekkersdebat op de slot- 
avond van de campagne. Hij reageerde op de dis
cussie over waarden en normen die Bos kort 
daarvoor had gevoerd met Jan Peter Balkenende. 
De opmerking van Herben is niet alleen verma
kelijk, maar ook typisch voor de bloedarmoede 
van het politieke debat tijdens de afgelopen ver
kiezingscampagne.

Balkenende startte in aanloop naar de cam
pagne het waarden en normen-debat, maar 
haakte af op het moment dat de morele implica
ties van zijn eigen beleid in de discussie werden 
betrokken. Toenmalig LPF-minister Herman 
Heinsbroek zag eerder wel een rol weggelegd 
voor de politiek, maar diens voorstel voor een re
clamecampagne was weinig inhoudelijk. Gerrit 
Zalm, die zich had geërgerd over de ‘tegeltjes
wijsheden’ in het regeerakkoord, zag helemaal 
geen brood in politieke discussie over moraal.

Ook Bos bracht de moraaldiscussie weinig 
verder. In zijn debat met Balkenende verengde 
hij het probleem tot het wel of niet plaatsen van 
toegangspoortjes in tram en metro, waarna de 
discussie door Herben op vakkundige wijze tot 
een parodie werd gemaakt. Toch is er veel af 
te dingen op het morele gehalte van het over
heidsoptreden in de laatste twee decennia, 
ook onder Paars. Aan de PvdA is nu, als winnaar 
van de verkiezingen, de mooie taak om in de 
politiek de moraal opnieuw aan de macht te 
brengen.

Over de auteur Ronald uan Raak is medewerker uan
het loetenschappelijk bureau uan de sp

MORAAL AAN DE MACHT

Hoe verschillend beide heren ook zijn in uiterlijk 
en presentatie, toch werd Bos tijdens het debat 
met Balkenende een spiegel voorgehouden: vóór 
hem stond een man die in mei 2002 de christen
democratie electoraal uit het slop had getrokken. 
Een dag later zou Bos hetzelfde doen met de soci- 
aal-democratie. In navolging van Balkenende 
bracht hij zijn partij op 22 januari opnieuw in het 
centrum van de macht. Niet alleen electoraal, 
maar ook op ideologisch vlak zou Balkenende 
voor Bos een voorbeeld kunnen zijn.

Gedurende de Paarse oppositiejaren van het 
CDA was Balkenende een belangrijke initiator 
van de ideologische vernieuwing binnen de 
christen-democratie, die in aanloop naar de ver
kiezingen van vorig jaar haar beslag kreeg door 
de uitgave van Anders en beter. Belegen christe
lijke begrippen als ‘soevereiniteit in eigen kring’ 
en het ‘subsidiariteitsbeginsel’ kregen in dit boek 
een modernjasje. Balkenendes alternatief was 
het ‘primaat van de samenleving’, waarbij de 
overheid moet vertrouwen op het probleemop
lossend vermogen van ‘maatschappelijke organi
saties’. Om aan deze vrijheid en verantwoorde
lijkheid opnieuw ruimte te geven moet de greep 
van de overheid op de samenleving, door subsi
diëring en regels, verminderen. Ook Bos zal snel 
werk moeten maken van de ideologische ver
nieuwing van de sociaal-democratie.

De totstandkoming van de regering-Balke- 
nende daarentegen is voor Bos een waarschu
wing: op het moment dat Balkenende met v v d  

en LP F een regeeraldcoord sloot verloor hij veel 
van de ideologische veren waarmee hij zich de ja-
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ren daarvoor had getooid. Het christen-democra- 
tische alternatief stelde veel vertrouwen in het 
probleemoplossend vermogen van organisaties 
als pensioenfondsen, omroepverenigingen, wo
ningcorporaties, onderwijsinstellingen, zieken
huizen en andere zorginstellingen. Dit beroep 
op instellingen als dragers van de publieke mo
raal werd echter niet ondersteund door het rege
ringsbeleid. Integendeel: meer marktwerking in 
onderwijs, zorg en veiligheid, en bezuinigingen 
op schoolconciërges, verzorgers en stadswachten 
waren hiermee in strijd. De politiek van de 
terugtredende overheid gaf ook ruimte aan libe
rale opvattingen over repressie. Als we mogen af
gaan op Bos’ campagnebijdrage over tourniquets, 
dan lijkt hij dit idee te hebben overgenomen. 
Ook op veel andere punten laat de PvdA-leider 
zijn nieuwe kiezers nog in onzekerheid.

HET BOEK VAN BOS

Het is een goede gewoonte dat lijsttrekkers in 
aanloop naar verkiezingen inzicht geven in hun 
politieke uitgangspunten, sp-leider Jan Marij-

nissen begon hier in 19 9 6 mee, met het boek 
Tegenstemmen. Een Rood antwoord op Paars. Bij vol
gende verkiezingen verschenen Ejfe dimmen 
(1998), Schrale rijkdom (2002) en Nieuw optimisme 
(2003). Ook de politieke idealen van tegenwoor
dig lijstrelcker André Rouvoet van de Christen
unie zijn na te lezen, in Politiek met een hart 
(2000). In mei 2002 verschenen Pim Formyns De 
puinhopen von achtjaar Paars en Balkenendes An
ders en Beter. In deze toegankelijke boeken schet
sen de lijstrekkers op voor kiezers en journa
listen begrijpelijke wijze de uitgangspunten op 
basis waarvan deze partijen politiek willen be
drijven.

Opvallende afwezigen in deze opsomming 
zijn Bos en Zalm, lijsttrelckers van twee partijen 
die gedurende de Paarse j aren weinig hebben ge
daan aan ideologische vernieuwing. Tijdens de 
afgelopen campagne werd door deze leiders dan 
ook veel leentjebuur gespeeld. De v v D bepleitte 
onder leiding van Zalm een klassieke vorm van 
de liberale nachtwakersstaat, waarbij de over
heid zich terugtrekt uit het publieke domein, 
maar waarschijnlijk onder invloed van de nog
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steeds succesvolle l p f  gold dit niet op het gebied 
van veiligheid. Ook problemen op het gebied van 
integratie en sociale cohesie werden door de v v d  

gemakshalve in termen van ‘veiligheid’ bespro
ken.

Tot aangename verrassing van de SP liet Bos 
gedurende de campagne in toenemende mate 
een anti-liberaal geluid horen, door openlijk af
stand te nemen van de politiek van privatisering 
en marktwerking, zoals die onder verantwoorde
lijkheid van de PvdA de afgelopen twaalf jaar is 
gevoerd. Deze politieke koerswending werd op 
7 december in NB c Handelshlad aangekondigd 
door Frans Becker, Paul Kalma en Ed van Thijn. 
Daarmee werd niet alleen het politieke functio
neren van de PvdA aan de kaak gesteld, zoals eer
der in het rapport van de commissie-De Boer, 
maar werden ook voorstellen gedaan om een 
einde te maken aan de politieke bloedarmoede 
van de sociaal-democratie. In een pleidooi voor 
eerherstel voor het publieke domein stellen de 
auteurs dat de PvdA teveel verwacht heeft van 
privatisering van overheidsdiensten en beplei
ten zij meer politieke regie. Misschien is dit een 
goede start van ideologische vernieuwing en een 
aanleiding om bij aanvang van een eventuele re
gering met de PvdA alsnog te komen met een 
boek van Bos.

NI E U WE  KOERS WA A RMA K E N

Veel PvdA-kiezers, voor wie de politieke omslag 
een reden was om de partij op 22 januari alsnog

hun vertrouwen te geven, zullen de partij de ko
mende tijd met argusogen volgen. Commentato
ren hebben er al veelvuldig op gewezen dat hun 
steun voorwaardelijk is: veel linkse kiezers heb
ben Bos uit strategische overwegingen hun stem 
gegeven, in de verwachting dat hij een liberale re
gering voorkomt. De PvdA zal zich ditmaal an
ders moeten opstellen tegenover het c d a  dan tij
dens het kabinet-Lubbers iii (1990-1994), toen 
een begin werd gemaakt met de politiek van libe
ralisering. Als de partij de aangekondigde nieuwe 
koers niet kan waarmaken, zal het aantal zetels 
voor SP en Groenlinks — dat in historisch per
spectief met 17 nog steeds ongekend hoog is — 
bij komende verkiezingen opnieuw toenemen.

Een nieuw sociaal-democratisch politiek pro
gramma is echter niet voldoende, de PvdA zal 
ook meer verantwoording moeten afleggen. De 
fout van Kok, die de PvdA in december 1995 — 
ook toen overigens met een beroep op Kalma — 
de ideologische veren liet afschudden, zal daarbij 
moeten worden hersteld. Linkse kiezers zijn be
nieuwd naar het PvdA-alternatief voor Balkenen
des ‘primaat van de samenleving’, dat in het rege
ringsbeleid van Balkenende I leidde tot verdere 
uitverkoop van de publieke sector. En naar de 
morele verantwoording van het nieuwe sociaal
democratische beleid. Een debat over tourni
quets zal dan niet volstaan.

Foto PudA campagne: Wouter Bos bezoekt 
het Christelijk Gymnasium in Utrecht 
(Michael Kooren/Hollandse Hoogte)

21

S&'D 1/2 I 2003



En de kiezer sprak opnieuw (5)

Valse bescheidenheid

22

J ET B U S S E M A K E R

Met de uitslag van 22 j anuari heeft Wouter Bos 
zijn belofte een miljoen kiezers terug te halen 
eerder ingelost dan hij zelf verwachtte. In enkele 
weken tijd heeft Wouter 1,2 miljoen meer kie
zers dan op 15 mei 2002 overtuigd weer PvdA te 
kiezen. Hij heeft in de campagne laten zien dat 
hij scherp kritiek kan leveren en eigen ideeën 
simpel en aansprekend kan formuleren. Dat wist 
hij te combineren met moed. Wouter Bos 
speelde niet op veilig door wijken te bezoeken 
waar veel PvdA-kiezers eerder afgehaakt waren, 
en moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan, zoals 
rond de kandidatuur voor de minister-president. 
In die zin was de overwinning van de PvdA de 
overwinning van Bos.

Maar de verkiezingen hebben meer laten 
zien. Ze hebben nogmaals bewezen hoe weinig 
honkvast de meeste kiezers zijn, en hoezeer de 
stijl van de lijsttreldcer van belang is. Kiezers re
kenen keihard af met politici die ze niet vertrou
wen en die zich niet aan hun beloften houden. 
Degenen die nu stellen dat 15 mei slechts een 
'rimpeling in de geschiedenis’ was, en met een 
zucht van verlichting vaststellen dat alles weer 
hack to normal’ is, hebben het geheel bij het ver
keerde eind. Het slechtste wat we nu kunnen 
doen is tevreden achterover gaan leunen omdat 
we weer in het centrum van de macht zitten.

In plaats daarvan moet de vernieuwing met 
voortvarendheid ter hand worden genomen. De 
uitslag van 22 januari geeft aan datje het vertrou
wen van burgers terug kan winnen, maar ook dat

Over de auteur jet Bussemaker is lid van de Tweede 
Kamer voor de PvdA, verbonden aan de afdeling 
Politicologie van de VU en lid redactieraad s & d

je dit vertrouwen elke dag weer moet bewijzen. 
Veel mensen hebben op 22 januari op de Nieuwe 
PvdA gestemd. In de campagne is dat ‘Nieuwe’ 
ook scherp aangezet, door te erkennen dat we in 
het verleden fouten hebben gemaakt, zoeken 
naar nieuwe benaderingen en niet op alle vragen 
pasklare antwoorden hebben. Excuus vragen 
voor je eigen partij kan je echter maar een keer 
doen. De volgende keer zullen kiezers met name 
Wouter Bos niet meer afrekenen op veelbelo
vende toekomstvisies, maar op concrete resulta
ten.

Als we willen dat die afrekening succesvol 
verloopt, dan zullen we met het cd a moeten 
proberen tot een regeerakkoord te komen 
waarin de PvdA op herkenbare wijze aanwezig is, 
en het proces van inhoudelijke en organisatori
sche vernieuwing in de partij op voortvarende 
wijze moeten vormgeven. Het moeilijkste is wel
licht nog beiden parallel te laten lopen; regeren 
en vernieuwen. Tegelijkertijd zal dat ook de be
langrijkste uitdaging voor de partij moeten zijn: 
als we terugvallen in de fouten van onder 
Paars ii, dan verliezen we de volgende keer zo 
weerzo zetels (ofmeer).

Maar moeten we regeren? Op zich zou het 
mooi zijn als we kunnen gaan regeren. Je kunt 
progressief beleid immers beter vanuit de rege
ring dan vanuit de oppositie vorm geven. Maar 
er moet dan wel wat te regeren zijn, dat wil zeg
gen dat we herkenbaar blijven, ook in de rege
ring. Dat betekent datje niet op alle terreinen, 
maar toch in elk geval op een aantal, een duide
lijk PvdA-geluid kan laten horen. Wat dat betreft 
kunnen we van Paars I leren, waar vvd  en PvdA 
elk op verschillende terreinen (PvdA bijvoor-
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beeld arbeidsmarktbeleid; v v d  privatisering) 
hun zin kregen. Zo’n benadering zal genoeg pro
blemen geven, zeker gezien de slechts economi
sche vooruitzichten. Toch is dat naar mijn idee 
nog onvoldoende. Behalve zo’n uitruil zal er op 
z’n minst ook een gezamenlijk motto moeten 
zijn, een ideologisch bindend idee, dat het 
nieuwe van het kabinet PvdA-cn a  uitstraalt. 
Naar mijn idee is zo’n motto te vinden door aan 
te knopen bij ideeën over zelforganisatie, maat
schappelijk middenveld, bureaucratiekritiek en 
beleid van onderop wat in beide partijen leeft. 
Centraal zou daarin de kritiek op doorgeschoten 
individualisering moeten staan, en herwaarde
ring van maatschappelijk initiatief. Daarbij kan 
aangesloten worden bij ideeën van Robert Put- 
nam die in zijn boek Bowling Alone prachtig aan
geeft waarom samenlevingen alleen kunnen be
staan bij een sterk maatschappelijk middenveld 
en actief burgerschap. Een bindend concept kan 
ook gevonden worden in het thema van de fat
soenlijke samenleving, zoals Avishai Margalit 
betoogt in The Decent Society. Hierin staat de rol 
van de overheid centraal die burgers niet alle 
welzijn hoeft te beloven, maar er wel voor moet 
zorgen dat instimties er voor de burgers zijn en 
niet andersom zijn. Instituties mogen burgers 
nooit vernederen. ‘Een sterke samenleving, be- 
troklcen burgers’ zou bijvoorbeeld een motto 
kunnen zijn.

Maar ook als we zo op een herkenbare wijze 
deelnemen aan een regering, zal de partijver- 
nieuwing voortvarend ter hand genomen moe
ten worden. Niet alleen Wouter Bos, maar de 
hele partij zal moeten laten zien te kunnen 
luisteren en confrontaties aan te durven gaan. 
We zullen allemaal moeten leren kritiek serieus 
te nemen, en soms een standpunt aan te passen 
zonder met alle winden mee te waaien. Ook zal 
het inhoudelijke debat binnen de partij meer 
dan nu gestimuleerd moeten worden. De nei
ging zal groot zijn, zeker als we in de regering 
gaan zitten, om dat debat uit de weg te gaan. Het 
zou daarom goed zijn als gewerkt zou gaan wor
den aan de opstelling van een nieuw beginsel

programma. Met het rapport De Boer in de hand 
en de kritiek op het concept-programma dat er 
ligt, moet het mogelijk zijn binnen niet al te 
lange termijn tot een kort en bondig programma 
te komen. Dat zou in mijn ogen overigens meer 
de vorm van een missie-statement in een A4-tje 
dan een traditioneel beginselprogramma moe
ten zijn, waarin standpunten van A tot Z worden 
vastgelegd. Maar na de zeer lange voorgeschie
denis acht ik het wel noodzakelijk dat het er nu 
komt.

Daarnaast dient het rapport De Boer openlijk 
bediscussieerd te worden. Uitstel vanwege de 
verkiezingen mag nooit afstel betekenen. Vol
gens mij zijn we op diverse terreinen verder dan 
de Boer suggereert (bijvoorbeeld over belastin
gen, bestuurder of burger de baas, de nieuwe 
economie, en veiligheid). Op andere terreinen is 
de discussie nog maar net begonnen: bijvoor
beeld als het gaat om immigratie en verzorgings
staat, multiculmralisme of emancipatie, en de 
hervorming van de publieke sector. Het is zaak 
alle onderwerpen in openheid te bespreken, en 
vooral daar ook conclusies aan te verbinden.

Tegelijkertijd zal de partij-organisatie en de 
fractie-organisatie op de schop moeten. Minder 
hiërarchisch minder naar binnen en naar het be
stuur gericht, meer openstaan voor nieuwe men
sen, meer activistisch georiënteerd, en altijd kri
tisch ten opzichte van de overheid. Dat zullen 
uitgangspunten zijn die velen delen, maar die 
vragen om een fikse culmurverandering om ook 
daadwerkelijk in praktijk te worden omgezet.

Er ligt voor de Partij van de Arbeid dus een 
driedubbele opdracht; het verbeteren van de her
kenbaarheid van de partij in het centrum van de 23 
(Haagse) macht; inhoudelijke vernieuwing van 
het sociaal-democratische gedachtegoed en orga
nisatorische vernieuwing van partij en fractie 
om daadwerkelijk te laten zien dat we een volks
partij zijn. Voorwaar geen geringe opdracht waar 
bescheidenheid niet past. Dat zou slechts valse 
bescheidenheid zijn.
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R E N E  C U P E R U S

De verkiezingsuitslag van 22 januari heeft wei
nig veranderd aan het tragische feit dat de 
Nederlandse middenklasse (inclusief de sociaal- 
democratie) zich veel te weinig gelegen heeft 
laten liggen aan de slachtoffers van de enorme 
turbulentie in onze samenleving. Op straffe van 
'multiculturele fricties’ dient zij die historische 
schuld alsnog in te lossen. Een Deltaplan voor de 
achterstandswijken in de grote steden, dat is wel 
het minste wat nodig is. Heeft u de kabinetsin
formateurs daar al over gehoord? Ik niet.

In Duitsland spreekt men van Modemisie- 
mngsverlierer. Dat zijn mensen die er niet in sla
gen zich flexibel aan ‘de wereld in permanente 
verandering’ aan te passen en die zich als gevolg 
daarvan maatschappelijk onbehaaglijk en onvei
lig voelen. Het gaat vooral om laagopgeleiden uit 
de grote steden. Zij zijn de achterban van het 
nieuwe rechtspopulisme in Europa. Zij geloof
den in Pim Formyn en waren de stemmers op de 
LPF (of de thuisblijvers van de PvdA). En zij zul
len dat opnieuw zijn, als de ‘gevestigde politiek’ 
er niet in slaagt om een tastbare handreiking 
naar deze groepen te doen: niet alleen op sociaal- 
economisch vlak (‘we gaan u mengen met 
nette middenldasse-burgers; we breken daarom 
die oude, vertrouwde arbeidersbuurten af, ver-

Over de auteur René Cuperus is medewerker uan de
Wiardi Beekman Stichting, tenens eindredacteur s & d

vangen die door dure koopwoningen voor die 
andere mensen, maar dat is allemaal voor uw 
bestwil’), maar dus vooral ook op culmreel en 
sociaal-psychologisch vlak.

Onze hedendaagse samenleving is zo sterk 
aan veranderingen en turbulentie onderhevig 
dat het velen zwaar te moede wordt. Alles moet 
anders en beter en sneller; de oude vertrouwde 
wereld van weleer valt in duigen. Globalisering, 
secularisatie, individualisering, postindustriali- 
sering: allemaal sjieke namen voor processen die 
ingrijpend op de maatschappij en het leven van 
mensen inbeuken.

De Fortuyn Revolte heeft, bedoeld en onbe
doeld, laten zien dat er diepingrijpende maat
schappelijke veranderingen schuilgaan achter 
het nieuwe ‘populistische onbehagen’ dat de re
presentatieve democratieën van Europa op de 
proef stelt. Met name sociaal-democratische 
volkspartij en als de PvdA worden door deze 
‘Opstand van de Burgers’ fors ontregeld.

Het ‘populistisch moment’ — de specifieke 
constellatie van voorwaarden waaronder het po
pulisme goed als politieke machtsfactor kan ge
dijen — mag dan wellicht (tijdelijk?) geweken 
zijn, dat geldt allesbehalve voor de dieperlig
gende oorzaken die achter dat ‘moment' schuil
gaan. Het Europees populisme moet boven alles 
gezien worden als een reactie op een maatschap
pelijke crisissimatie. Populistische bewegingen
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reageren, welhaast per definitie, op de schaduw
zijden van de modernisering. Zij vormen een re
actie op actuele maatschappelijke veranderingen 
en fricties die voor veel burgers — objectief dan 
wel op het niveau van perceptie — gepaard gaan 
met crisisdreiging en angst voor collectief iden
titeitsverlies. Processen van globalisering (inclu
sief immigratie), individualisering, meritocrati- 
sering en postindustrialisering die al langere tijd 
op de westerse samenlevingen inwerken, kwe
ken, naast dynamiek en nieuwe welvaartskan- 
sen, ook ressentiment, frustratie en onrust. Die 
kunnen onder bepaalde voorwaarden tot poli
tieke ontlading komen.

Het (rechts)populisme is, zo gezien, een 
Harde Vloek tegen een Wereld in Flux, een ang- 
stig-woedende schreeuw om het behoud van de 
vertrouwde leefwereld en identiteit. Het popu
lisme is een protest tegen bedreigingen van bui
ten, en tegelijkertijd de rookmelder die aangeeft 
dat sprake is van falende representatie via het be
staande politiek-maatschappelijk bestel. Dat 
alarmsignaal van het populisme verdient het, 
meer nog dan de politieke macht uitgedrukt in 
parlementaire zetelaantallen, om zeer serieus te 
worden genomen, niet in de laatste plaats door 
de sociaal-democratie.

DE VIJVER VAN DE KLEI NE MAN

De sociaal-democratie en het rechtspopulisme 
zijn sociologisch gezien concurrenten van el
kaar. Ze vissen in dezelfde ‘vijver van de kleine 
man’. Er is sprake van een overlappend electoraat 
van laagopgeleiden uit de arbeidersklasse en 
lagere middengroepen uit de grote steden. 
(Langs dat elementaire feit hebben we — ook ik
zelf — als Derde Weg-PvdA lang heen gekeken: 
we geloofden in de mythe van de ‘middenklasse- 
samenleving’. Die blunder alleen al is een oppo- 
sitieperiode waard). Dit alles heeft tot gevolg dat 
een populistische opstand van de kleine man de 
spanning op scherp zet die er van oudsher bin
nen links c.q. progressieve sociaal-democrati-

sche partijen bestaat tussen lageropgeleiden en 
hogeropgeleiden, mssen ‘materialisten’ en ‘post- 
materialisten’. Is het rechtspopulisme de culm- 
rele wraak van de ‘arbeidersklasse’ op de besmur- 
lijk-intellecmele elites binnen de ‘arbeiderspar
tijen’?

De sociaal-democratie zal in stijl, communica
tie en programma ‘(links)populistischer’ moe
ten (durven) worden wil zij het rechtspopulisme 
kunnen bestrijden. Doet zij dit niet, dan dreigen 
er grote existentiële problemen: het doormidden 
breken van sociaal-democratische partijen langs 
cultuurpolitieke lijnen. Links-populistischer 
worden dat wil zeggen: 1. zich veel meer reken
schap geven van de schaduwzijden van het acm- 
ele moderniseringsproces en de krachten die op 
de directe ‘leefwereld’ van mensen inwerken; 2. 
bij voorrang opkomen voor de zogeheten Moder- 
nisierungsverlierer, zij die niet of nauwelijks 
staande blijven temidden van de acceleratie van 
economische en culmrele modernisering. Con
creet: een royaal compensatieprogramma voor 
de witte en zwarte bewoners van de oude achter
standswijken in de grote steden; 3. zich zo veel 
als mogelijk is losmaken van technocratisch-bu- 
reaucratische complexen om zo de politiek te 
kunnen ‘repolitiseren’. De Kaasstolp moet aan dig
gelen: doorbetere politieke communicatie, door 
meer respect voor common sense en door ver
scherpte politisering (van ‘Sachzwang’ naar een 
vermenigvuldiging van politieke opties) dient de 
kloof tussen beleid- en discoursbepalende elites 
en gewone burgers zo goed mogelijk gedicht te 
worden. Een zeker linkspopulisme is vereist om 
de wind uit de zeilen te kunnen nemen van een 
rechtspopulisme dat steunt op autoritaire en xe- 25 
nofobe sentimenten, zo niet erger.

* Dit is een voorproejje van het artikel 'Het populis
tisch tekort van de sociaal-democratie' dat binnenkort 
zal verschijnen in Nieuwste Tijd, kwartaalschrijt 
voor eigentijdse geschiedenis (Uitgeverij Wereld
bibliotheek).
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W I L L E M  W I T T E V E E N

Na twee turbulente verkiezingen zijn er talloze 
vragen over het kiesgedrag. Zijn de kiezers, zoals 
men zegt,'op drift geraakt’? Is er eerst een 
scherpe ruk naar rechts geweest en toen een ver
rassende terugkeer naar links? In het Nationaal 
Kiezersonderzoek over de mei-verkiezingen van 
vorigjaarblijken de opvattingen onderbet elec
toraat nauwelijks verschoven te zijn. Bij de 
meeste politieke kwesties zijn verschillen van 
slechts enkele procenten aan te wijzen. Grootste 
verschil is de veranderde opvatting over het , 
terugzenden van asielzoekers: in 1998 was daar 
42% voor en in 2002 49 %, dus bijna een meerder
heid. De kiezers zijn over de hele linie echter niet 
rechtser geworden, concluderen Irwin en Van 
Holsteyn (n e c , 18-1-2003). Zij wijzen er wel op 
dat intussen het kiesgedrag wel degelijk 
drastisch is veranderd. Het aantal trouwe kiezers 
die altijd een bepaalde partij steunen (in 1971 
was dat nog 69%) is in 2002 gedaald tot 29% van 
het electoraat, zodat de zwevende kiezers ruim
schoots in de meerderheid zijn. Opmerkelijk is 
ook dat steeds meer kiezers pas op het allerlaat
ste moment hun keuze bepalen (29% in 2002); de 
laatste fase van de verkiezingscampagne heeft 
dus grote betekenis.

Het is de moeite waard om even bij deze uit
komsten van het Kiezersonderzoek stil te staan. 
Als de verhoudingen zo zijn veranderd dat de 
meerderheid van de kiezers niet meer door dik 
en dun op een bepaalde partij stemt en ook 
steeds meer burgers zich pas tijdens de cam
pagne door mediapresentaties van de partijen la
ten overtuigen, betekent dit dat we afscheid

Over de auteur Willem Witteueen is PudA-senator

moeten nemen van het hele idee van de'zwe- 
vende kiezers’. Dat is een achterhaalde, zelfs 
enigszins kwetsende term geworden. Zwevende 
kiezers passen als randverschijnsel in een poli
tiek landschap dat door de verzuiling is gedefi
nieerd; zij zijn daarin dan een hinderlijke versto
ring van de gevestigde verhoudingen. Hun aar
zelingen een bewuste keuze te maken worden 
terminologisch ten onrechte gelijkgesteld aan ir
rationaliteit (iemand die'zweeft’ is verstandelijk 
niet goed bezig). Twijfel over de juistheid van de 
eigen politieke voorkeur is eerder een teken van 
rationaliteit, lijkt me. Niet trouwe supporters, 
maar serieuze zoekers naar een beredeneerd 
standpunt domineren de nieuwe politiek. Zij 
zijn de ware helden van de parlementaire demo
cratie. Het is opmerkelijk dat de opkomst van de 
serieus twijfelende kiezers gepaard is gegaan 
met een alom gesignaleerde opleving van de po
litieke belangstelling en het politieke debat; een 
aantal politieke partijen zag plotseling ook de le
denaantallen weer stijgen. Grotere politieke be
trokkenheid van burgers die naar argumenten 
voor hun politieke keuze zoeken: ziehier de be
langrijkste democratische vernieuwing van het 
nog steeds niet geheel aan de verzuiling ontwor
stelde politieke bestel.

De emancipatie van de kiezers die hier aan de 
orde is, hoeft niet te duiden op een toename van 
participatiebereidheid of een groot geloof in de 
kwaliteit van democratische politiek of de maak
baarheid van de samenleving. Er zijn heel ver
schillende soorten burgers met uiteenlopende 
sociale profielen en normatieve voorkeuren. Van 
den Brink onderscheidt in zijn w r r  voorstudie 
bedreigde, berustende en bedrijvige burgers en
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signaleert grote verschillen russen deze groepen. 
Waar het echter om gaat is vast te stellen dat het 
uitermate onwaarschijnlijk is dat alle serieuze 
kiezers (of zij nu bedreigde, berustende, bedrij
vige of nog weer andere soorten burgers zijn) 
zich weer tot partijgetrouwe kiezers zullen laten 
bekeren. De emancipatie van de kiezers kan dan 
ook niet zonder gevolgen blijven voor de poli
tieke partijen, de media, de democratische spel
regels, het feitelijke functioneren van het parle
ment. Een paar suggesties.
1. Politieke partijen moeten in de campagne en 
ook daarbuiten hun geëmancipeerde kiezers se
rieus nemen. Naar mijn indruk was het beslis
sende moment in de afgelopen mediacampagne 
het eerste debat op RTL4, waarin Wouter Bos op 
een geloofwaardige manier verklaarde dat de 
PvdA het vertrouwen van de kiezers wil herwin
nen, bereid is te leren van fouten uit het verleden 
en al is begonnen naar de burgers te luisteren. 
Die instelling moet er ook buiten campagnes 
zijn, want dan is het luisteren en serieus nemen 
van burgers nog nuttiger en, mits vier jaar conse
quent volgehouden, geloofwaardiger. Dus niet 
meer afgaan op focusgroepen en spin doctors, met 
Klaas de Vries de wijken in!
2. Nog nooit zijn er zoveel televisiedebatten ge
weest als in de afgelopen campagne. Die voor
zien inderdaad in een informatiebehoefte bij de 
geëmancipeerde kiezer. Maar het wedstrij dele- 
ment zou minder moeten overheersen, er zou 
meer tijd genomen moeten worden om  dieper 
op de zaken in te gaan, het spectrum van onder
werpen zou moeten worden verbreed (Europa!). 
Ook meer onafhankelijlcheid van de redacties is 
op zijn plaats, want de collectieve uitsluiting van 
D 6 6 was een verarming van de mediacampagne. 
De media moeten niet alleen nummer één van 
de lijst in beeld brengen maar de verkiezingen 
aangrijpen voor een bredere discussie met meer 
mensen over de achterliggende argumenten die 
de partij tot een standpunt hebben bewogen.
3. Geëmancipeerde kiezers willen meer doen 
dan hun stem uitbrengen op een politieke partij. 
Ook over de persoon van de minister-president 
en de samenstelling van de regeringscoalitie wil

len zij zich uitspreken. Dat kan nu eigenlijk niet 
want ook een uit strategische motieven uitge
brachte stem telt mee als een gewone stem en 
draagt geen verdere informatie over. Beter dan 
het laten kiezen van de minister-president is het 
om de kiezer een tweede stem te geven. Wie 
daarmee alleen een partij of een beoogde kandi- 
daat-premier wil steunen, brengt beide stem
men op die partij of kandidaat-premieruit. Wie 
een voorkeur voor een bepaalde coalitie wil uit
spreken, verdeelt zijn twee stemmen over de 
twee gewenste partijen. Na de verkiezingen 
wordt vastgesteld welke combinatie van partijen 
de meeste stemmen heeft gekregen; dit is dan 
rechtstreeks van belang voor de formatie. Zo 
krijgt de kiezer dus meer te vertellen.
4. In een democratie met een meerderheid van 
geëmancipeerde kiezers staat één ding vast: velen 
van hen zullen na enige tij d hun voorkeur weer 
veranderen. Vertrouwen is in de nieuwe politiek 
altijd voorwaardelijk. Dat maakt de toch al wan
kele fictie van het politieke primaat van de 
Tweede Kamerfractie en van de van de kiezers ver
kregen machtiging om een bepaald programma 
dwingend aan de samenleving op te leggen, tot 
een onhoudbaar, zelfs een ondemocratisch uit
gangspunt. Weg ermee dus. Betrek een grotere 
kring van mensen, binnen en buiten de partij or
ganisatie, bij de vorming van voorkeuren door de 
volksvertegenwoordigers. Trek bijvoorbeeld eens 
samen op met de eigen fractie uit de Eerste Ka
mer, maak een gezamenlijk plan voor te halen 
wetgevingsdoelen. In de nieuwe politiek waarin 
geëmancipeerde kiezers centraal staan, moeten 
fracties hun werkwijze aanpassen. Niet meer de 
agenda opdelen in specialismen, geen elf minder
hedenwoordvoerders meer, maar open debat met 
iedereen in de fractie die interesse heeft.
5. Ook het openbaar bestuur moet de geëmanci
peerde kiezer serieus nemen. De burgers ver
wachten een overheid die in staat is problemen 
aan te pakken, die consequent optreedt en voort
durend naar hen luistert. Het in het conceptbe- 
ginselprogramma van de PvdA verwoorde ideaal 
van een responsieve overheid heeft door de eman
cipatie van de kiezers aan gewicht gewonnen.

27
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De drie Ts
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De laatste verkiezingscampagne stond opnieuw voor 
een belangrijk deel in betteken van de drie I’s: 

immigratie, integratie en islam. 
s&D beoogt dit thema te verdiepen door het naasten 

tegenover elkaar plaatsen van een aantal bijdragen met 
scherpe argumentaties. Zo betoogt Erik Snel dat de 
integratie van minderheden niet mislukt is, terwijl 

Margo Trappenburg juist met argumenten vooreen 
spreidingsbeleid komt.

IngYoeTan is van mening dat de relatie tussen 
multiculturaliteiten klassensamenlevingonderbelicht is 
en maakt een onderscheid tussen witte en zwarte hcjues 

en fidues-nots. Frank Buijs analyseert de verhouding 
tussen islam & integratie en verkent de argumenten pro 

en contra individuele versus groepsgewijze integratie.
Henk Molleman beziet het Nederlands 

minderhedenbeleid in retrospectief en tot slot 
kruisen Marijke Linthorst en Paul Kalma de degens 

over zin en onzin van het huidige ‘multiculturele’ 
publieke debat.
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De drie I’s: Immigratie — Integratie — Islam (i)

Integratie minderheden is 
niet mislukt

30

E RI l< S N E L

Er heerst in Nederland een uitgesproken morele 
paniek als het om vraagstulcken van immigratie 
en integratie gaat. Alom klinkt de roep dat de in
tegratie van minderheden is mislukt en het ge
voerde integratiebeleid heeft gefaald. In deze kri
tiek op het integratiebeleid zijn twee verschil
lende geluiden te onderscheiden. Er wordt ge
steld dat het integratiebeleid de gestelde doelen 
niet heeft gerealiseerd en er wordt op nieuwe 
problemen gewezen — met name op de ‘cultu
rele achterstand’ van minderheden en migran
ten, Het is de culturele kloof (om met Ayaan 
Hirsi Ali te spreken) die de integratie van mi
granten zou belemmeren. Op beide stellingen is 
echter nogal wat aan te merken.

SELECTIEVE BEELDVORMI NG

Is de integratie van minderheden mislukt? Het 
lijkt er wel op. Dagelijks zien we berichten in de 
media over allochtonen die de Nederlandse taal 
niet spreken, hun kinderen onvoldoende opvoe
den, werldoos zijn of in de w a o  zitten, crimineel 
zijn of in politiek extremisme zijn verwikkeld. 
Wat echter opvalt, is dat deze berichtgeving

Over de auteur Erik Snel is bijzonder hoogleraar Inter
cultureel Beleid aan de UniuersiteitTurente en 
senior onderzoeker aan de Afdeling Sociologie uan 
de Erasmus Uniuersiteit Rotterdam. Hij luas e'e'n uan 
de auteurs uan Transnationaal Nederland, het drieën- 
tu/intigstejaarboek ooor het democratisch socialisme 

Noten Zie onze urebsite www.wbs.nl

een selectief beeld van de in Nederland levende 
migrantengemeenschappen schetst. Het gaat 
bijvoorbeeld vooral om de eerste generatie gast
arbeiders, waarvan de integratie inderdaad als 
grotendeels mislukt mag worden beschouwd.
Dit heeft overigens zeer uiteenlopende redenen. 
Zo mogen we nooit vergeten dat de gastarbeiders 
indertij d geselecteerd werden om in Nederland 
laaggeschoold werk te doen. We zochten inder
tijd mensen met minimale intellectuele bagage. 
Dat deze personen grote moeite hebben om de 
Nederlandse taal te leren en hun weg te vinden 
in een complexe samenleving als de Nederlandse 
mag hen eigenlijk niet worden aangerekend, te 
meer daar de Nederlandse overheid decennia
lang weinig heeft gedaan om de integratie van 
deze groep te bevorderen. We dachten immers 
dat ze wel weer zouden vertreldcen...

Typerend voor deze selectieve beeldvorming 
is de gang van zaken rond de ouders van de Ma- 
rokltaanse jongen uit Venlo die enkele maanden 
geleden een toevallige voorbijganger doodsloeg. 
Nederland werd niet alleen gechoqueerd door 
deze daad van zinloos geweld, maar ook door het 
televisieoptreden van de ouders van de dader. De 
vader leeft al 3 S jaar in Nederland, waarvan 25 
jaar van een WAO-uitkering, maar sprak nog 
steeds geen Nederlands. De moeder betoogde 
voor de camera’s dat het gedrag van haar zoon de 
wil van God was. Zoals Jan Bloldcer (scherp als al
tijd) de volgende dag in De Volkskrant opmerkte: 
de LPF had geen betere allochtoon kunnen vin
den om de mislukte integratie aan te tonen. Na-
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tuurlijk was dit paar niet representatief voor 'de’ 
allochtonen in Nederland en bovendien werd het 
in een voor hen zeer extreme situatie voor de ca
mera’s gesleept. Maar in de media en publieke 
beeldvorming werd dit Marokkaanse gezin uit 
Venlo hét symbool van de mislukte integratie 
van minderheden.

Deze beeldvorming is echter selectief omdat 
niet gesproken wordt over migrantengroepen 
en individuele migranten met wie het wel goed 
gaat in Nederland. Geen woord over de kinderen 
van de Turkse en Maroklcaanse gastarbeiders 
of over nieuwe migrantengroepen (waaronder 
veel hoogopgeleide asielzoekers) die deels wel 
hun weg vinden in de Nederlandse samen
leving. Voor dergelijke nuanceringen is geen 
plaats in het mediageweld noch voor de positieve 
ontwikkelingen die pas opvallen als men de 
integratie van minderheden op de langere ter
mijn beziet.

Een ander voorbeeld van een selectief beeld 
over integratie treffen we in de bij drage van 
Ayaan Hirsi Ali in Transnationaal Nederland, het 
nieuwe j aarboek voor het democratisch socia
lisme dat geheel aan de problematiek van migra
tie en integratie is gewijd. In navolging van on
der meer Paul Scheffer schetst ook Hirsi Ali een 
zeer zwartgallig beeld van ‘de’ allochtonen in 
Nederland, waarbij zij met name de moslims op 
de korrel neemt. Het loont de moeite om haar 
uitgebreid te citeren:

‘Moslims zijn in Nederland voornamelijk 
woonachtig in de achterstandswijken van 
grote en middelgrote steden. Moslimgemeen
schappen zijn over het algemeen laag opge
leid. Bij de Turken en Maroklcanen zijn de 
meesten aflcomstig uit de laagste sociaal-eco- 
nomische strata in hun geboorteland. Ook bij 
asielmigranten is een deel nauwelijks ge
schoold. Kinderen uit moslimmilieus kam
pen met een relatief hoge schooluitval. Meis
jes die doorstromen naar een hogere oplei
ding worden onder druk van de familie vaak 
uitgehuwelijkt en breken daardoor hun oplei
ding af De werkloosheid onder moslims is

twee tot drie keer zo hoog als onder autochto
nen. Veel van degenen met een baan zijn ac
tief in de conjunctuurgevoelige sector van de 
economie, zoals winkels en horeca. Het be
roep op uitkeringen is relatief groot. De cri
minaliteit is disproportioneel groot (..).'

Deze beschrijving van de integratie van moslim- 
migranten is hooguit een deel van de waarheid.
Bijna elke zin uit Hirsi Ali’s betoog behoeft na
dere nuancering. Terzijde zij opgemerkt dat zij 
opeens een nieuwe sociale categorie in Neder
land construeert: ‘de’ moslims. Men kan zich af
vragen of het wel zinnig is om alle arbeids- en 
asielmigranten en hun nakomelingen uit zo uit
eenlopende landen als Afghanistan, Iran, Irak,
Turkije, Maroldco, Palestina, Ethiopië, Somalië en 
Bosnië op één onoverzichtelijke hoop te gooien, 
maar daarop kom ik terug bij mijn bespreking 
van de vermeende culturele kloof tussen migran
ten en autochtone Nederlanders.

ACHTE RS TAN DS WI J KE N

Een groot deel van de niet-westerse allochtonen 
in Nederland woont inderdaad in de grote ste
den en binnen deze steden in typische achter
standswijken. Bovendien is er een sterke voor
keur van migranten voor het stedelijke leefmi
lieu, al was het maar omdat men daar landgeno
ten en eigen voorzieningen treft. De allochtone 
concentraties in de stedelijke achterstandswij
ken zijn echter niet zondermeer de schuld van de 
geringe aanpassingsbereidheid van de betref
fende bevolkingsgroepen. Enerzijds zou men 
kunnen betogen dat migranten in de grote ste- 31
den wonen omdat autochtonen daar massaal 
wegtrekken en betaalbare woonruimte achterla
ten.^ Anderzijds blijkt uit onderzoek dat ook mi
granten vaak niet in de zwarte achterstandswij
ken willen wonen, maar geen (financiële) keus 
hebben.3 De tragiek is dat als Turkse en Marok
kaanse gezinnen massaal van een ‘zwarte’ buurt 
naar een (nog) ‘witte’ buurt van de stad trekken, 
dat deze laatste buurt vanzelf weer ‘zwart’ wordt 
— met alle bijkomende problematiek van dien.
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Overigens is dit geen nieuw verschijnsel maar 
hetzelfde wat vroeger de tragiek van de suburba
nisatie werd genoemd. Als alle stedelingen zich 
in de dezelfde plattelandsgemeente vestigen, ko
men ze automatisch opnieuw in een stedelijk 
leefmilieu terecht.

LAAGGESCHOOLD

Natuurlijk is een groot deel van de migranten 
voor Nederlandse verhoudingen relatie/laagge
schoold. Er zijn immers weinig landen met zo’n 
hoog scholingsniveau als Nederland en de an
dere westerse landen. Ook een deel van de asiel- 
migranten is nauwelijks geschoold, overigens 
ook een belangrijk deel van de Bosnische of Rus
sische asielzoekers, maar daarnaast zijn er ook 
hoogopgeleide vluchtelingen naar Nederland ge
komen die vaak zeer gemotiveerd zijn om hier in 
hun beroep verder te werken. Er is behoefte aan 
goede voorzieningen om deze hoogopgeleide 
vluchtelingen (waaronder artsen, leraren en in
genieurs), die Nederland als het ware in de 
schoot geworpen krijgt om knelpunten op de ar
beidsmarkt op te lossen, snel op weg naar be
taald werk te krijgen.4-

H o g e  s c h o o l u i t v a l ,

WE I NI G S CHOOL S UCCE S

Dat allochtone kinderen vaak niet de bollebozen 
van de klas zijn, is gezien het lage scholingsni
veau van hun ouders niet erg verwonderlijk. 
Onderzoek laat echter zien dat de schoolresulta
ten van allochtone leerlingen op de langere ter- 

32 mijn bezien (tussen 1988 en 1998) sterk vooruit 
zijn gegaan. Afgemeten aan de c i t o -toets heb
ben Turkse en Maroklcaanse leerlingen een 
derde van hun oorspronkelijke achterstand weg
gewerkt, Surinaamse leerlingen zelfs nog iets 
meer. De verbetering doet zich vooral voor bij 
het rekenen, maar ook op het gebied van de taal. 
Rekenen leren kinderen vooral op school, bij 
taalverwerving zijn ze meer afhankelijk van de 
thuissimatie. Dat de taalbeheersing achterloopt 
is voloens onderzoekers ook het gevol» van de

voortgaande immigratie, waardoor in veel all
ochtone gezinnen Turks of Marolckaans wordt 
gesproken. Bij minder huwelijksmigratie zou 
het beeld nog beduidend positiever zijn geweest. 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens ook dat 
zwarte scholen geen belemmering zijn voor 
goede schoolresultaten van allochtone leerlin- 
gen .5 Het gevolg van de vooruitgang op de basis
school is een grotere doorstroom van allochtone 
leerlingen naar hogere vormen van middelbaar 
onderwijs en uiteindelijk ook in het hoger be
roepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
Vooral Turkse en Maroklcaanse meisjes stromen 
vaak door naar h a v o  of v w o  : school is voor hen 
een middel om aan hun milieu en het gevaar van 
uithuwelijking te ontkomen. Wie, zoals onder
getekende, les geeft aan de Rotterdamse Erasmus 
Universiteit ziet daar steeds meer allochtone stu
denten: Turkse, Maroldcaanse en Surinaamse 
jonge mannen én vooral vrouwen. Het ligt voor 
de hand dat deze hoogopgeleide allochtone jon
geren op een gegeven moment ook zullen door
stoten tot de hogere regionen op de arbeids
markt.

H o g e  w e r k l o o s h e i d  e n  u i t k e r i n g s -

AEHANKELIJ KHEID

De werkloosheid onder minderheden is in de 
tweede helft van dejaren negentig spectaculair 
gedaald, zij het waarschijnlijk vooral door de 
gunstige arbeidssimatie en minder door het ge
voerde overheidsbeleid. Middenjaren negentig 
was nog ruim dertig procent van de Turkse en 
Marokkaanse beroepsbevolking in Nederland 
werkloos. Bij de Surinaamse en Antilliaanse 
groep lag het werkloosheidspercentage wat la
ger, rond twintig procent. In 2000 en 2001 daalde 
de werkloosheid bij deze groepen echter tot min
der dan tien procent. Hiermee is de werldoos- 
heid bij migranten nog steeds hoger dan bij 
autochtonen (drie procent in 2001), maar de 
vooruitgang is evident en mag niet over het 
hoofd gezien worden.® Hirsi Ali merkt verder op, 
dat veel minderheden in conjunctuurgevoelige 
dienstenberoepen werken. Ze had daaraan kun-
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nen toevoegen dat met name Turken en Marok
kanen vaak in flexibele arbeidsrelaties werken 
(tijdelijke contracten, flexibele arbeidsuren). Dit 
laatste is inderdaad een probleem.

Het is te hopen dat de betreffende bevolkings
groepen — net als eerder autochtonen én Surina- 
mers — erin slagen hun tijdelijke dienstverban
den op een gegeven moment om te zetten in 
vaste.7 Wat betreft de dienstensector ligt dit ech
ter anders. Het probleem is juist dat met name 
Turken en Marokkanen vanouds zo sterk gericht 
zijn op industrieel werk, terwijl de traditionele 
industrieën steeds minder werk bieden. Vandaar 
dat volgens minderhedenonderzoekers de ar
beidsmogelijkheden van laaggeldasseerde min
derheden juist in de dienstensector liggen. Naar
mate er in Nederland — net als in de VS — meer 
laaggeschoold werk in de postindustriële econo
mie komt en minderheden in deze sector ingang 
(willen) vinden, staan hun kansen op de arbeids
markt er beter voor. De zwakke arbeidsmarktpo
sitie van oudere Turkse en Maroldcaanse man
nen is voor een belangrijk deel te wijten aan het 
feit, dat zij de overstap van industrieel naar post
industrieel werk nooit hebben gemaakt. Turkse, 
Marokkaanse, maar vooral Surinaamse vrouwen 
staan er wat dat betreft veel beter voor.^

CRI MI NAL I TE I T

Natuurlijk zijn onveiligheid en de sterke betrok
kenheid van bepaalde groepen allochtone jonge
ren bij criminaliteit een majeur probleem. Het is 
echter niet persé een probleem van ‘moslimj on- 
geren’, zoals HirsiAli suggereert. Uit politiesta
tistieken blijkt dat vooral Antilliaanse, Marok
kaanse en voormalig Joegoslavische jongeren (in 
die volgorde) verhoudingsgewijs sterk betrok
ken zijn bij geregistreerde criminaliteit.^ Deze 
oververtegenwoordiging van allochtone jonge
ren in de criminaliteit is deels, maar niet alleen 
terug te voeren op hun gebrekkige sociaal-econo- 
mische positie. Criminologen vragen zich echter 
al jarenlang af waarom Turkse jongeren zoveel 
minder in criminaliteit verwiklceld zijn dan Ma- 
roklcaanse, terwijl de sociaal-economische posi

tie, maar ook de religieuze achtergrond van 
beide groepen niet verschilt. De reden wordt ge
zocht in typisch Marokkaanse verschijnselen, 
zoals de Marokkaanse gezinscultuur, de houding 
tegenover de overheid, het machogedrag van 
Marokkaanse jongens, enzovoort. Maar ook hier 
moeten we niet de ogen sluiten voor positieve 
ontwilckelingen. Voorheen maakten we ons in 
Nederland ernstig zorgen over de criminaliteit

Sowieso kan men zich 
ajvragen of normen en 
waarden een ding zijn dat 
men als een stuk bagage 
over de wereld met zich mee 
kan slepen

van Surinaamse jongeren'®, tegenwoordig ho
ren we niets meer over dit probleem. Kennelijk 
is met de maatschappelijke positieverbetering 
van Surinaamse jongeren ook hun neiging om in 
criminaliteit een alternatieve route naar succes 
te zoeken, verminderd.

Natuurlijk zijn er nog veel problemen op het 
vlak van de integratie van minderheden en mi
granten en die problemen moeten ook worden 
benoemd. Maar we moeten niet de ogen sluiten 
voor de positieve zaken die ook zijn gerealiseerd.
Door de fixatie op het falen van het integratiebe
leid is er geen oog voor de successen die wel zijn 
geboekt. Deze eenzijdige aandacht voor het falen 
van de integratie is niet alleen onjuist, maar 3 3
heeft ook een onbedoeld negatief effect. Alloch
tone jongeren, ook degenen die wel hun plek in 
de Nederlandse samenleving hebben gevonden, 
worden bijna dagelijks door de media in het be- 
schuldigdenbankje gezet. Het ligt voor de hand 
dat degenen die wel zijn geslaagd geen zin heb
ben om voortdurend geassocieerd te worden met 
en zich te moeten verdedigen over de problemen 
(werkloosheid, criminaliteit, politiek extre
misme) van de groep waartoe men behoort. Het
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gevolg van de negatieve beeldvorming is waar
schijnlijk dat ook goed geïntegreerde leden van 
minderheden zich afkeren van de Nederlandse 
samenleving en zich terugtrekken in de eigen 
groep. Dit is precies wat we nu juist wilden ver
mijden.

DE V ERMEENDE CULTURELE KLOOE

Aandacht voor de achterstand van minderheden 
is overigens niets nieuws. Minderhedenonder
zoekers hebben de achterstand van de betref
fende groepen tot vervelens toe benadrukt. Pas 
de laatste j aren heeft bijvoorbeeld het Sociaal en 
Cultureel Planbureau in haar jaarlijkse Rapporta
ges minderheden ook wat positiefs over integratie 
te vermelden. Nieuw in het minderhedendebat 
is veeleer de stelling dat de problematische inte
gratie primair het gevolg is van de vermeende 
culturele kloof russen minderheden en de 
Nederlandse samenleving. Hier wordt opeens 
een nieuw probleem benoemd: het eigen gedrag 
van met name islamitische migranten dat ge
stoeld is op bepaalde culturele opvattingen en 
tradities.*^ En is het probleem eenmaal zo ge
steld, dan ligt de oplossing voor de hand: min
derheden moeten zich aanpassen aan de Neder
landse waarden en normen. Deze nieuwe, cultu
rele invalshoek in het minderhedendebat plaat
ste met name de PvdA voor allerlei schijndilem- 
ma’s. Zo werd de PvdA bekritiseerd dat zij het 
minderhedenvraagsmk heeft verengd tot een 
‘louter sociaal-economisch probleem’ en geen 
oog heeft voor de culturele kant van het pro
bleem. Ook werd gesteld dat de PvdA moet kie- 

34 zen tussen integratie óf de multiculmrele
samenleving. Alsof het opheffen van sociaal-eco- 
nomische achterstand niet vanouds hét thema is 
van de sociaal-democratie? En streefde men niet 
juist naar integratie in een multiculturele 
samenleving?

Wat bedoelen degenen die de afwijkende cul- 
mur van minderheden aanmerken als de voor
naamste oorzaak van het integratievraagstuk ei
genlijk? Mijn kritiek op de ‘culturalisten’ in het 
integratiedebat is drieledig. In de eerste plaats

neigen zij ertoe een eenzijdig, soms zelfs karika
turaal beeld te schetsen van ‘de’ cultuur en ‘het’ 
gedrag van de betreffende migranten. In de 
tweede plaats denken deze ‘culturalisten’ vanuit 
een verkeerd cultuurbegrip. Het idee dat bijvoor
beeld ‘de’ Marokkaanse o f‘de’ Islamitische cul
tuur onverenigbaar is met ‘de’ Nederlandse cul
tuur veronderstelt dat deze verschillende cultu
ren ieder op zich homogene en onveranderlijke 
entiteiten zijn. In de culturele antropologie geldt 
dit essentialistisch cultuurbegrip als volstrekt 
verouderd. Mijn derde en laatste bezwaar tegen 
de hedendaagse nadruk op de culturele kant van 
het integratievraagstuk en tegen de roep om as
similatie die daarmee vaak samenhangt, is dat 
dit laatste onbedoelde effecten kan oproepen.

EENZI J DI G BEELD VAN CULTURE N

Auteurs die de oorzaak van de integratieproble
matiek in de afwijkende cultuur van de minder
heden zoeken, poneren vaak een zeer eenzijdig 
beeld daarvan. Zo betoogde Van der Zwan dat de 
kern van het integratievraagstuk ligt in een cul- 
mreel bepaald demografisch patroon van mi
granten, met name degenen afkomstig uit isla
mitische landen:

‘Ze huwen namelijk op jonge leeftijd en heb
ben 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’.'^

Hirsi Ali heeft het in haar al eerder geciteerde 
bijdrage aan Transnationaal Nederland herhaalde
lijk over migranten die Nederland ‘binnenwan
delen uit het Rifgebergte of het platteland van 
Anatolië’. Doordat deze groepen vasthouden aan 
hun traditionele waarden en normen (bijvoor
beeld over de positie van de vrouw) is er weinig 
kans op een geslaagde inburgering in de mo
derne Nederlandse samenleving.

Dergelijke beschouwingen zijn echter eenzij
dig omdat er geen recht wordt gedaan aan de 
interne heterogeniteit in een migrantenge
meenschap. In iedere migrantengemeenschap
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bestaan er verschillen tussen mensen die zich 
meer of minder gebonden voelen aan de traditio
nele normen en waarden (of liever gezegd: aan 
hun interpretatie van de traditionele normen en 
waarden) uit het herkomstland. Sommige mi
granten willen vasthouden aan deze traditionele 
normen en waarden, anderen (waaronder overi
gens Hirsi Ali zelf) kiezen er bewust voor om dit 
niet te doen. Dergelijke nuances passen echter 
niet in het betoog van de ‘culturalisten’ in het in
tegratiedebat. Men heeft geen oog voor migran
ten (met name jongeren en de tweede generatie) 
die behoedzaam laveren mssen de traditionele 
herkomstcultuur en de nieuwe eisen en ideeën 
van de Nederlandse samenleving of voor dege
nen die juist naar Nederland zijn gekomen om 
aan de gesloten herkomstcultuur te ontsnappen. 
Men heeft al helemaal geen oog voor migranten
jongeren die traditionele stijlkenmerken (bij
voorbeeld het hoofddoekje) gebruiken om in 
Nederland een bepaalde identiteit te stileren. 
Sommige Marokkaanse meisjes vertellen bij
voorbeeld dat zij soms een hoofddoek dragen om 
hun anders-zijn te accentueren, zonder dat dit 
voor hen een diepgaande religieuze betekenis 
heeft.

E S SE NTIALI STI SCH CULTUURBEGRI P

Een tweede en principieel bezwaar tegen de ge
dachte dat een culmrele Idoof de integratie van 
migranten belemmert, is dat dit uitgaat van een 
essentialistisch cultuurbegrip. Kennelijk wordt ver
ondersteld dat migranten als het ware de gevan
gene zijn van de traditionele normen en 
waarden uit het herkomstland (men spreekt in 
deze vaak van hun 'culmrele bagage’) en dat dat 
hun integratie in de Nederlandse samenleving 
belemmert. Zo legt Hirsi Ali uit waarom een Ma
rokkaanse magazijnchef soms op een autoritaire 
of zelfs intimiderende wijze leiding geeft. Daar
mee '..handelt hij volgens in zijn eigen groep 
(culmur) geldende normen’.̂ 3 zo’n culmralisti- 
sche verldaringswijze (dat wil zeggen de as
sumptie dat menselijk gedrag volledig wordt be
paald door iemands culmur) is in het politiek de

bat en het alledaagse denken vrij gebmikelijk, 
maar geldt in die tak van de sociale wetenschap 
die zich specifiek met culmurverschillen bezig
houdt (de culmrele antropologie) als volstrekt 
achterhaald. In feite valt deze culmralistische 
verklaringswijze uiteen in twee uitgangspunten: 
ten eerste dat er binnen een bepaalde gemeen
schap een culmrele eenheid bestaat en ten 
tweede dat deze vermeende culmrele identiteit 
bepalend is voor het gedrag van de leden van de 
betreffende gemeenschap. Beide veronderstel
lingen zijn echter dubieus.

Aan de ene kant wordt vaak ten onrechte een 
culmrele homogeniteit binnen een bepaalde 
groep verondersteld. Zo spreken we van ‘de’
Turkse of'de’ Marokkaanse culmur, terwijl er 
binnen de Turkse migrantengemeenschap 
scherpe verschillen bestaan mssen Soennieten, 
Alevieten en Koerden en binnen de Marok
kaanse gemeenschap tussen Berbers en de domi
nante Arabische culmur. Al helemaal twij
felachtig is het om van ‘de’ moslims te spreken.
Het gaat immers om personen aflcomstig uit heel 
verschillende landen met zeer uiteenlopende 
culmrele tradities. Moslimleiders plegen welis
waar te spreken van de Vmma’, de wereldge
meenschap van gelovigen, maar daarmee doelen 
ze niet op een reëel bestaande gemeenschap, 
maar eerder op iets dat ze door hun essentialisti
sche retoriek hopen te creëren.'T Maar ook de cri
tici van bepaalde minderheden veronderstellen 
een culmrele eenheid zowel binnen de betref
fende groep als binnen de ontvangende samenle
ving en menen dat er een onoverbmgbare kloof 
mssen beide zou bestaan.

Aan de andere kant wordt culmur in deze ge- 3 5
dachtegang als gedragsdeterminerend voorge
steld. Mensen doen dingen omdat het in hun 
culmur zo hoort of gebmikelijk is. Culmur is in 
deze opvatting een soort besmringsprogramma 
voor menselijk gedrag. Zoals de bedrijfskundige 
Hofstede ooit zei: culmur is de ‘collectieve pro
grammering van de geest’.’S Alsof mensen mari
onetten zijn waarvan het gedrag van bovenaf 
door hun cultuur wordt gesmurd. Het probleem 
van het idee dat de cultuur gedragsbepalend is.
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blijkt duidelijk als we ons afvragen hoe bijvoor
beeld een Marokkaanse Nederlander in een be
paalde situatie zal handelen. Als Marokkaan, als 
Nederlander of als een in Nederland levende Ma
rokkaan? In dit laatste geval zullen de (waargeno
men) mogelijkheden van de Nederlandse con
text even bepalend zijn voor het gedrag als de uit 
Marokko ‘meegenomen’ culturele normen en 
waarden (c.q. de eigen interpretatie daarvan). So
wieso kan men zich afvragen of normen en 
waarden een ding zijn, dat men als een stuk ba
gage over de wereld met zich mee kan slepen.
Het probleem van de culturalistische benadering 
is met andere woorden dat mensen als gevan
gene van hun culmur worden voorgesteld (Gid- 
dens sprak ooit spottend van cultural dopes) en er 
geen oog is voor het feit dat mensen kiezen voor 
het ene of het andere gedrag.

In de culturele antropologie is het echter al 
vanouds gemeengoed dat deze opvatting op een 
misvatting van menselijk gedrag berust. De rela
tie russen cultuur en menselijk gedrag ligt eer
der omgekeerd: de cultuur veroorzaakt niet men
selijk gedrag, maar is een abstractie daarvan. Een 
cultuur bestaat namelijk niet los van menselijk 
gedrag, maar bestaat slechts voor zover die door 
menselijk gedrag wordt gereproduceerd.'*’ 
Tegenover de culturalistische optiek staat in de 
culturele antropologie een constructivistische 
benadering van cultuur. Centraal in deze optiek 
staan de veranderlijkheid en manipuleerbaar
heid van culturen. Culturen zijn geen dingen of 
vaststaande entiteiten, maar het veranderlijke 
product van voortgaande processen van sociale 
interactie en definitie. Culmren en collectieve 

36 identiteiten worden g econstmeerd doordat er
grenzen worden getrokken tussen de eigen 
groep en de buitenwereld. Deze grenzen zijn 
echter geen natuurlijk of vaststaand gegeven, 
maar worden zo getrokken dat ze politiek bruik
baar zijn om een retorisch onderscheid te maken 
tussen de eigen groep en de buitenstaanders of 
vreemden. In deze retorische processen is het 
‘uitvinden van tradities’ of het ‘inbeelden van 
niet bestaande gemeenschappen’ heel goed mo
gelijk.

Samenvattend: het idee dat een culmrele 
kloof de voornaamste hindernis is voor de inte
gratie van migranten in de Nederlandse samen
leving berust op een verkeerd culmurbegrip. 
Mensen zijn geen gevangene van hun cultuur, 
hun gedrag wordt niet van bovenaf gesmurd 
door bepaalde culturele normen en waarden. Het 
idee van een onoverbrugbare kloof mssen twee 
culturen, ‘de’ Nederlandse of westerse culmur 
versus ‘de’ islamitische, is gebaseerd op een gere- 
ïficeerde opvatting van culmur. Culmur is echter 
geen vaststaand ding, maar iets dat door mense
lijk gedrag voortdurend wordt gereproduceerd. 
Het idee van de ‘kloof tussen culmren’ of het 
eveneens veelgebruikte beeld van allochtone 
jongeren als ‘gevangene mssen twee culmren’ 
gaat uit van de gedachte van culmren als onbe
wegelijke dingen en niet van culmur als het pro
duct van menselijk gedrag.'^

ONBEDOELDE GEVOLGEN V AN DE ROEP OM

A ANP ASS I NG

Als een sociaal probleem eenmaal op een be
paalde manier wordt gedefinieerd in de wereld 
van politiek en beleid betekent dat veelal ook dat 
in een bepaalde richting naar oplossingen wordt 
gezocht. Zo ook bij de nieuwe definitie van het 
integratievraagsmk als primair cultureel pro
bleem. Is het probleem eenmaal in deze termen 
gedefinieerd, dan ligt de oplossing voor de hand: 
minderheden en migranten moeten zich aanpas
sen aan de Nederlandse normen en waarden. 
Deze roep om culmrele assimilatie horen we 
tegenwoordig steeds vaker in het Nederlandse 
minderhedendebat, niet alleen bij al eerder geci
teerde auteurs als Scheffer, Van derZwan en 
Hirsi Ali, maar ook bij de directeur van het Soci
aal en Culmreel Planbureau, Paul Schnabel. En
kele jaren geleden eindigde hij een kritisch essay 
over de ‘multiculturele illusie’ met een ‘pleidooi 
voor aanpassing en assimilatie’.'  ̂Het meest on
genuanceerd treffen we deze roep om assimilatie 
echter bij minister Nawijn. In een toelichting op 
zijn eerste (en waarschijnlijk laatste) begroting 
riep de minister migranten letterlijk op zich 'qua

s S / d i j l  I 2003



De drie I’s Erik Snel Integratie minderheden is niet mislukt

ondemijs, wonen en werken Nederlander te voeIen'.^° 
Dit is inderdaad een heel nieuw geluid in het 
Nederlandse denken over minderheden en inte
gratie. Het centrale doel van het gevoerde min- 
derhedenbeleid was immers sinds j aar en dag: 
gelijke kansen in een context van culturele diver
siteit.

De roep om aanpassing is echter niet alleen 
overbodig maar ook gevaarlijk omdat zij onbe
doelde gevolgen kan oproepen. Dat de roep om 
aanpassing overbodig is, vloeit bijna automa
tisch voort uit hetgeen hiervoor is gezegd over de 
veranderlijkheid van culmren. Het zou eerder 
vreemd zijn als migranten zich niet aanpassen, 
dat wil zeggen dat ze hun oude ideeën en over- 
migingen in een nieuwe maatschappelijke con
text onverkort handhaven. Terzijde zij opge
merkt dat ook het oude doel van het minderhe
denbeleid (‘integratie met behoud van eigen cul- 
mur’) op hetzelfde essentialistische cultuurop
vatting berust. Alsof mensen hun 'eigen iden
titeit’ in een nieuwe context zondermeer kun
nen behouden. Mensen veranderen als ze in een 
nieuwe maatschappelijke context terechtkomen, 
zoals ook de samenleving verandert als er 
nieuwe bevolkingsgroepen binnenkomen.

De roep om aanpassing kan echter ook onbe
doelde gevolgen oproepen. Wanneer migranten- 
groepen voortdurend te horen krijgen dat ze zich 
moeten aanpassen en dat ze hun eigen identiteit 
(hoe ze die dan ook invullen) terzijde moeten 
schuiven, kan dat gevoelens van vervreemding 
oproepen. Door hier te komen, hebben ze af
stand genomen van hun oude samenleving, 
maar in hun nieuwe samenleving worden ze 
niet geaccepteerd. Uiteindelijk gaat het er in het 
integratiebeleid ook om dat immigranten zich 
thuis voelen in hun nieuwe samenleving. Maar 
wie alleen geduld wordt voor zover hij of zij zich 
aanpast, voelt zich niet thuis. De roep om aan
passing kan tot spanningen binnen migranten
gemeenschappen leiden, bijvoorbeeld tussen de
genen die zich aanpassen (door de radicalen 
binnen de eigen groep soms 'kokosnoten’ ge
noemd: zwart van buiten, maar wit van binnen) 
en degenen die dat niet doen. De roep om aan

passing verscherpt deze tegenstelling binnen 
migrantengemeenschappen en leidt onbedoeld 
tot een sterkere positie van degenen die zich 
terugtreldcen in het bastion van de eigen etni
sche identiteit en tot een verzwakldng van de po
sitie van degenen die zich wel willen aanpassen.

Het uiteindelijke effect van de roep om aan
passing is dan ook wellicht precies het tegendeel 
van hetgeen we wilden bereiken, namelijk dat

Nu de rookwolken van de 
verkiezingscampagnes weer 
zijn opgetrokken, kan men 
alleen maar hopen dat de 
redelijkheid weer terugkeert 
in het minderhedendebat

migrantengroepen zich terugtreldcen in de eigen 
kring en zich volledig oriënteren op de eigen 
(deels gecreëerde) etnische identiteit. Volgens 
Amerikaanse onderzoekers is dit indertijd ook in 
de Verenigde Staten gebeurd. Anders dan in Eu
ropa was het Amerikaanse denken over migratie 
en integratie vanouds sterk gericht op assimila
tie. Het idee was dat nieuwe immigranten na één 
of twee generaties als het ware zouden verdwij
nen in de Amerikaanse melting pot. Het punt is 
echter, zo stelden Glazer en Moynihan in hun in
vloedrijke boek Beyond the melting pot (1963), dat 
het niet zo functioneerde. Etnische identificaties 
en bindingen blijken niet na verloop van tijd te 
verdwijnen, integendeel, ze werden steeds ster- 37 
leer. In de Afro-Amerikaanse bewegingen van de 
jaren ’6o en '70 werden de etnische roots juist 
herontdekt en deels bewust gecreëerd. Volgens 
sommige auteurs zijn deze etnische bewegingen 
juist opgekomen als protest tegen pogingen van 
overheden om hen te assimileren. De reactie op 
uitsluiting en assimilatiedwang zou juist een be
langrijke oorzaak zijn dat etnische bindingen 
zo’n lang leven beschoren zijn.^'
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STI GMATISERI NG

Nu de rookwolken van de verkiezingscampagnes 
weer zijn opgetrolcken, kan men alleen maar 
hopen dat de redelijldieid weer terugkeert in het 
minderhedendebat. Alle politieke partijen (links 
incluis) zijn de afgelopen maanden over elkaar 
heen gevallen in hun roep om een strenger im
migratie- en integratiebeleid: minder immigra
tie (‘Nederland is volj, verplichte inburgering, 
méér plichten, gedwongen spreiding, culturele 
aanpassing. Deze roep om een strenger beleid 
lijkt een logisch gevolg van de constatering dat 
het integratiebeleid van de afgelopen decennia 
volledig heeft gefaald. De integratie is mislukt, 
zo heet het, en dat komt vooral door de afwij
kende cultuur (hun ‘culturele bagage’) die mi
granten vanuit het herkomstland mee naar 
Nederland hebben genomen. In deze bijdrage 
heb ik geprobeerd aan te tonen dat deze pro
bleemdefinitie onjuist of op zijn minst eenzijdig 
is. De integratie is niet mislukt. Er zijn ook suc
cessen aan te wijzen (minder werkloosheid, be
tere schoolresultaten, de geleidelijke opkomst 
van een goedopgeleide allochtone middenldasse) 
die echter in het hedendaagse mediageweld ge
makkelijk over het hoofd gezien worden. En het 
probleem ligt niet uitsluitend bij ‘de’ afwijkende 
culturele opvattingen van ‘de’ allochtonen o f ‘de’

moslims onder hen. Met deze visie worden niet 
alleen verschillen mssen migrantengroepen of 
individuele personen ontkend, ook worden mi
granten voorgesteld als ‘gevangenen van hun 
culmur’ die geen afstand zouden kunnen nemen 
van hun traditionele herkomstculmur. Maar ook 
dit is een eenzijdig beeld. Er zijn immers talloze 
migranten die de moderniteit omarmen, die 
deels hun eigen land zijn ontvlucht vanwege de 
traditionele herkomstculmur.

In feite berust onze hedendaagse beeldvor
ming over het integratievraagstuk op een zeer se- 
lecttef beeld van de werkelijlcheid. Er wordt steeds 
ingegaan op die groepen of individuele gevallen 
waar de integratie inderdaad stroef verloopt of 
zelfs als mislukt mag worden beschouwd en op 
diegenen onder de migranten die een zeer tradi
tioneel gedragspatroon ten toon spreiden en ver
volgens wordt dit specifieke beeld veralgemeni
seerd en op alle minderheden en migranten van 
toepassing verklaard. Deze hele gedachtegang is 
echter een typisch voorbeeld van stigmatisering 
waartegen jonge, hoogopgeleide en veelal goed- 
geïntegreerdeTurkse of Maroldcaanse Nederlan
ders zich terecht verzetten.

Zie voor de Noren: www.wbs.nl
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Argumenten voor een 
spreidingsbeleid
M A R G o  T R A P P E N B U R G

In 1993 verscheen een belangweklcend boek van 
de hand van de onderzoekers Douglas Massey en 
Nancy Denton, getiteld American Apartheid. Segre- 
garion and the Making of the Underclass. Massey en 
Denton beschreven hierin het ontstaan van de 
zwarte getto’s in Amerika, ruwweg in de periode 
1900 tor 1940. De segregatie in de vs was het ge
volg van een ingewilckeld samenspel van indivi
duele en collectieve beslissingen. Steeds minder 
blanken waren bereid hun kinderen naar raciaal 
gemengde scholen te sturen. Zwarte gezinnen in 
blanke wijken werden geconfronteerd met raci
aal geweld en gingen zich prettiger voelen in 
zwarte wijken. Banken weigerden leningen aan 
aspirant-kopers van fatsoenlijke huizen in wij
ken die als onveilig bekend stonden. De waarde 
van huizen in zwarte wijken daalde snel, 
waardoor mensen die daar eenmaal woonden er 
nauwelijks meer weg konden, omdat zij zich 
geen equivalent huis in een andere wijk meer 
konden veroorloven. En toen de getto’s er een
maal waren, na de tweede wereldoorlog, werd het 
allemaal nog erger: zwarte gettobewoners verlo
ren het contact met de dominante cultuur en de 
burgerlijke moraal. Werkloosheid, tienerzwan
gerschappen en jeugdcriminaliteit werden in de 
getto’s veel minder erg gevonden dan elders. In 
de getto’s ontwikkelde zich een 'onderklasse cul
tuur’ en een gettotaal. Recente studies laten zien

Over de auteur M argo Trappenburg is redacteur 
uan s & D

Noten Zie onze loebsite: w ww .w bs.nl

dat de segregatie in de vs sinds het verschijnen 
van American Apartheid niet minder is geworden.^ 

Hebben wij in Nederland te maken met ver
gelijkbare vormen van segregatie? Optimistisch 
gestemde wetenschappers beantwoorden deze 
vraag vaak met ‘nee’. Zij wijzen er dan op dat de 
schaal van de Amerikaanse getto’s onvergelijk
baar is met de grootte van Nederlandse pro
bleemwijken. Nederland telt geen miljoenenste
den; bewoners van achterstandswijken zijn bij 
ons desgewenst zo aan de andere kant van de 
stad, waar hun beter gesitueerde medeburgers 
wonen. Voorts kun je in Nederland, dankzij de 
verzorgingsstaat, in beginsel ook in mindere 
buurten tamelijk comfortabel leven: er zijn fat
soenlijke uitkeringen, er is huursubsidie en 
dankzij de stadsvernieuwing zien de huizen er 
vaak redelijk uit. Ander onderzoek heeft evenwel 
laten zien dat de ruimtelijke segregatie in Neder
landse steden vergelijkbaar is met die in Ameri
kaanse steden van ongeveer dezelfde omvang, 
terwijl de segregatie in het onderwijs in Neder
land groter is dan in de v s .3 Bovendien zijn de 
gevolgen van de segregatie in ons land in één op
zicht bepaald ernstiger dan in Amerika. Ameri
kaanse gettobewoners spreken volgens Massey 
en Denton een merkwaardig soort Engels, maar 
zij spreken tenminste nog Engels. Nederlandse 
allochtonen die, zonder 'native speakers’ om hen 
heen, opgroeien in achterstandswijken hebben 
de grootste moeite behoorlijk Nederlands te le
ren. Schrijnende verhalen van allochtone ouders 
die moeten constateren dat zij in hun jeugd beter
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Nederlands leerden dan hun kinderen, die het 
nu moeten oppikken in een zwarte school vol 
mede-Turkjes of mede-Maroklcaantjes, spreken 
in dit verband boekdelen. Juffen en meesters 
kunnen heel veel, maar zij kunnen niet alles. Eén 
native speaker in de klas is niet voldoende.

In dit artikel zal ik een aantal argumenten 
voor een spreidingsbeleid bespreken en vervol
gens de vraag aan de orde stellen wie daarin het 
voortouw behoort of behoren te nemen. Moeten 
allochtone gezinnen verhuizen naar witte wij
ken? Moeten autochtone gezinnen verhuizen 
naar zwarte wijken? Moet de overheid huis- 
vestingsquota gaan opleggen (niet meer dan 20 
procent allochtonen per wijk)? Moeten witte ou
ders hun kinderen naar zwarte scholen sturen? 
Moeten zwarte ouders hun kinderen naar witte 
scholen sturen? Moet de overheid witte ouders 
aanzetten tot sociaal gewenst gedrag, bijvoor
beeld door hen te verplichten hun kind in de ei
gen buurt op school te doen? Of moet de over
heid zwarte kinderen per busje laten vervoeren 
naar witte wijken?

V i j f  a r g u m e n t e n  v o o r  s p r e i d i n g

1. Onderzoek wij st uit dat allochtonen over het 
algemeen liever wonen in gemengde wijken 
dan in aparte buurten met nieuwkomers uit 
hun oude vaderland.^ Veel allochtonen willen 
graag integreren. Vooruitstrevende allochto
nen willen zich ook graag ontworstelen aan 
de sociale controle binnen hun eigen groep.

2. Concentratiescholen en concentratiebuurten 
zijn niet goed voor allochtone leerlingen.

40 Weliswaar is het effect van een concentratie
school op de intellectuele prestaties van leer
lingen — de CITO score — niet erg groot (het 
opleidingsniveau van de ouders en de ‘thuis
taal’ zijn van veel groter belang), maar het wo
nen in een achterstandsbuurt met een achter- 
standsschool leidt tot verschijnselen die pas
sen binnen een onderklassecultuur. Jongeren 
komen terecht in een peergroup die zich afzet 
tegen de school, zij beseffen dat ze helemaal 
onder aan de sociale ladder staan en zij leren

niet samenleven met autochtone Nederlan
ders. Dat heeft onwenselijke gevolgen zowel 
voor de jongeren zelf als voor de maatschap
pij; voortijdige schooluitval, criminaliteit, 
minder kansen op de arbeidsmarkt.5

3. De Amerikaanse politiek-filosofe Iris Marion 
Young betoogt in haar boek Indusion and 
Democracy dat burgers in een democratische 
gemeenschap publieke ruimten daadwerke
lijk moeten delen. Zij moeten zich met elkaar 
kunnen identificeren, zij moeten weten hoe 
‘the other half leeft. Witte middenklasse ge
zinnen in een witte middenklasse wijk reali
seren zich niet hoe bevoorrecht zij zijn: zij 
hebben het veel te druk met files op weg naar 
het werk, niet rijdende treinen, toestanden en 
verplichtingen op het werk, problemen met 
de kinderopvang, hoge hypotheken en kwak
kelende ouders. Heterogene woonwijken zor
gen ervoor dat burgers eikaars lot delen. Het is 
beter om te strijden voor 'een extra wijkagent 
in onze woonwijk’ dan te pleiten voor extra 
politie-inzet in verpauperde buurten waar je 
zelf nooit komt.

4. Spreiding is goed voor onze ‘normen en 
waarden’. De ‘moral majority’ in Nederland 
hecht aan beginselen als gelijkwaardigheid 
van man en vrouw, gelijkwaardigheid van 
jongens en meisjes, opvoeding tot zelfstan
digheid en vrije partnerkeuze. In een ge
mengde buurt komen allochtonen afkomstig 
uit een andere cultuur op een natuurlijke ma
nier in aanraking met deze culmrele waarden. 
Vermoedelijk levert dat een beter beeld op 
dan wanneer zij onze cultuur moeten oppik
ken via abri-affiches en tv-programma’s, die 
nogal eens de indruk wekken dat een mo
derne, individualistische levenswijze vooral 
een kwestie is van zedenverwildering.

5. Tenslotte is een spreidingsbeleid bijna een 
morele verplichting tegenover de kansarme 
autochtone Nederlanders, die niet de moge
lijkheid hadden om een huis in een betere 
wijk te betrekken. Zij hebben met de vele 
nieuwkomers moeten concurreren om werk, 
hun buurtscholen zijn veranderd in zwarte
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scholen voor achterstandsleerlingen, hun 
wijk is veranderd in een buurt waar je met 
Nederlands niet langer automatisch door ie
dereen begrepen wordt, zij zijn het meest di
rect geconfronteerd met de criminaliteit van 
groepen allochtone jongeren.

KAN IK ER WAT AAN DOEN?

Twee jaar geleden verscheen een mooi boek van 
de hand van politiek theoreticus G. A. Cohen, met 
de intrigerende titel IfYou're an Egalitarian, How 
Come You’re So Rich? Cohen confronteert egalitair 
denkende collega filosofen en salonsocialisten 
met een interessant dilemma. Als zij echt zulke 
voorstanders zijn van nivellering en gelijke kan
sen, waarom geven zij dan niet een flink deel van 
hun inkomen weg aan minder bedeelden in 
binnen- of buitenland? Het argument dat zo’n 
bijdrage een druppel op een gloeiende plaat is en 
datje daarmee de wereldwijde armoede of de in
komensongelijkheid in eigen land niet oplost, 
maakt op Cohen weinig indruk. Hij vindt het ge
tuigen van grootheidswaanzin als je als individu 
alleen maar bereid bent iets te doen wanneer je 
daarmee een majeure bijdrage kunt leveren aan 
de oplossing van maatschappelijke problemen. 
Met jouw kleine bijdrage kun je voor een paar 
medemensen of medeburgers wel degelijk iets 
bereiken. Dus waarom zou je  niet een groot deel 
van je inkomen afstaan om jouw ideaal van soci
ale rechtvaardigheid dichterbij te brengen? Co
hen meent dat er maar één reden is om dat niet 
te doen: je mag als egalitair filosoof of als salon
socialist aannemen datje medeburgers zelfzuch
tig zijn en vast willen houden aan hun huidige 
luxe positie. Gegeven deze laksheid neem je een 
groot risico als jij als enige de nivellering ter 
hand neemt, zeker als je ook nog kinderen hebt 
die de dupe kunnen worden van jouw altruïsti
sche gedrag. Het is vergeeflijk als je dat risico 
niet wilt nemen. De positie van Cohen is duide
lijk: inkomensherverdeling is niet alleen een op
gave voor de staat, het is ook een morele opgave 
voor individuele burgers. Het gedrag van burgers 
die niet aan hun morele verplichtingen terzake

voldoen moet worden gekarakteriseerd als ver
ontschuldigbaar egoïsme.

Laten we de Cohen benadering eens los laten 
op de witte en zwarte scholen problematiek. Stel, 
ik ben een witte middenklasse moeder. Ik ben 
helemaal overtuigd van de juistheid van de hier
boven genoemde argumenten voor spreiding: 
spreiding is goed voor de kansen van allochtone 
kinderen, voor de verbreiding van liberale 
waarden en voor de democratie. Allemaal 
prachtig. Maar nu. Mijn zoon is bijna vier. Zijn 
vader en ik zullen een basisschool voor hem 
moeten zoeken. Wij hebben de keuze mssen een 
zwarte school in de buurt of een witte school in 
een aangrenzende wijk. Zijn wij nu eigenlijk mo
reel verplicht om de zwarte school te kiezen? En 
als we toch de witte school nemen, lijken we dan 
op Cohen’s rijke egalitaristen; is dat een vorm 
van verontschuldigbaar egoïsme? Ik denk dat die 
voorstelling van zaken geen recht doet aan ons 
dilemma. Witte middenklasse ouders beleven de 
keuze mssen een zwarte en een witte school als 
een keuze tussen twee morele verplichtingen: 
hun morele verplichting ten opzichte van de 
samenleving of de politieke gemeenschap ener
zijds en hun morele verplichting ten opzichte 
van hun kind anderzijds. Het mag zo zijn dat se
gregatie slecht is voor de sociale cohesie, voor de 
democratie en voor allochtone kinderen, maar 
een zwarte school, zo meent men en niet onte
recht, zou wel eens slecht kunnen zijn voor mijn 
kind. Leert het daar wel genoeg aardrijkskunde 
en biologie? Zullen de juffen niet voortdurend 
bezig zijn om de woordenschat van zijn klasge
nootjes bij te spijkeren? Zal hij geen buitenbeen
tje worden als hij in een klas zit met overwegend 41
allochtone kinderen? Cohen’s voorstelling van 
zaken doet geen recht aan ons dilemma.

Misschien moeten we het proberen langs een 
andere weg, met een andere theorie. Een mooie, 
elegante theorie over ouderlijke verplichtingen 
jegens hun kinderen is te vinden in Democratie 
Justice van lan Shapiro. Shapiro betoogt dat ou
ders en de staat gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor het welzijn van kinderen. De staat is 
primair verantwoordelijk voor wat Shapiro aan-
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duidt als ‘basisbehoeften’: de staat moet ervoor 
zorgen dat kinderen op zijn grondgebied genoeg 
te eten hebben, medische zorg krijgen en leren 
lezen, schrijven en rekenen. Ouders zijn primair 
verantwoordelijk voor de hogere behoeften van 
hun kind. Ouders moeten ervoor zorgen dat kin
deren hun talenten kunnen ontplooien, zelfstan
dige individuen worden en leren weten wat zij 
willen met hun leven. Ouders moeten hun kind 
naar sportclubjes, muziekles en musea sturen en 
desgewenst religieuze waarden meegeven.

Basisbehoeften gaan boven hogere behoeften, 
aldus Shapiro. Als ouders menen dat hun zieke 
kind geen bloedtransfusie mag ondergaan, om
dat dit zijn zieleheil in gevaar brengt, dan moet 
de staat die ouders tijdelijkuit de ouderlijke 
macht ontzetten om te garanderen dat wordt 
voorzien in de medische behoeften van het kind. 
Als ouders menen dat hun dochter geen onder- 
wij s nodig heeft omdat een opleiding haar bij 
haar latere bestaan als echtgenote en moeder al
leen maar in de weg zal zitten zal de staat de ou
ders dwingen het meisje toch naar school te la
ten gaan. Ouders en de staat hebben volgens Sha
piro een secundaire verantwoordelijkheid voor 
eikaars primaire verplichtingen. Als ouders hun 
kind niet opvoeden omdat zij aan de drugs of aan 
de alcohol verslaafd zijn moet de staat die kinde
ren in een pleeggezin of een kindertehuis plaat
sen. En als de staat geen fatsoenlijk onderwijs 
aanbiedt moeten ouders er voor zorgen dat kin
deren leren lezen en schrijven.

Hoe moeten we het schoolkeuzeprobleem 
aanpaldcen met behulp van deze theorie? Lager 
onderwijs hoort tot de basisbehoeften die vallen 

42 onder de primaire verantwoordelijkheid van de 
staat. Basisbehoeften zijn (anders dan hogere be
hoeften) voor alle kinderen gelijk. Dat wil zeggen 
dat de staat ervoor moet zorgen dat alle kinderen 
hetzelfde basisonderwijs krijgen. Wat doe ik nu 
als ik een school kies voor mijn zoon? Je zou kun
nen zeggen dat ik dan optreed als hoeder van zijn 
hogere behoeften. In dat geval moet ik direct kie
zen voor de witte school, die in die hogere be
hoeften waarschijnlijk beter zal voorzien. Ik kan 
echter ook zeggen dat de enorme segregatie in

het basisonderwijs een teken aan de wand is. De 
staat heeft zijn verantwoordelijkheid voor de pri
maire behoeften van onze kinderen niet waarge
maakt; sommige kinderen krijgen veel beter ba
sisonderwijs dan andere en dat is een schandaal. 
Wellicht moet ik mijn secundaire verantwoorde- 
lijldreid voor de basisbehoeften van mijn kind se
rieus ter hand gaan nemen. In de hoedanigheid 
van secundair verantwoordelijke voor de basisbe
hoeften van mijn eigen kind moet ik volgens Sha
piro nadmkkelijk ook rekening houden met de 
belangen van andere kinderen: ‘When parents 
act as delegates of government in the protection 
of basic interests (...) attention to third party ef- 
fects is obligatory.’'̂  Misschien moet ik andere 
witte ouders in mijn buurt proberen mee te krij
gen. Als wij met een smk of vijf gezinnen onze 
kleuters naar de zwarte buurtschool smren krij
gen wij op termijn misschien weer een ge
mengde buurtschool, wat de basisvorming van 
allochtone kinderen in onze buurt ten goede zou 
komen. Basisbehoeften gaan boven hogere be
hoeften, dus wellicht moet ik een deel van de ho
gere behoeften van mijn eigen kind opofferen 
omwille van de basisbehoeften van vele andere 
kinderen in mijn buurt.

Maar kunnen we werkelijk van ouders verlan
gen dat zij de basisbehoeften van andere kinde
ren laten prevaleren boven de hogere behoeften 
van hun eigen kind? Tot op zekere hoogte kan dat 
inderdaad. Ik ben bijvoorbeeld bereid flink be
lasting te betalen om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen in mijn land genoeg te eten hebben, 
een dak boven hun hoofd en adequate medische 
zorg. Als dat betekent dat ik voor mijn eigen kind 
geen pony en geen piano kan kopen, dan zij dat 
zo. En als de overheid in een vlaag van liberale 
verstandsverbijstering de belasting zou afschaf
fen zou ik mij denkelijk persoonlijk geroepen 
voelen om dolende hongerige zwerfkinderen 
eten te gaan geven. Maar bij de schoolkeuze heb 
ik veel meer aarzelingen. Komt dat omdat ik dan 
een echt offer zou vragen van mijn eigen kind? 
Die piano en die pony waren toch al een vorm 
van misplaatste verwennerij? Of komthet omdat 
ik niet zeker weet of zwarte scholen inderdaad zo
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slecht zijn voor de sociale cohesie in het land en 
voor de basisvorming van allochtone kinderen 
(je leest tenslotte ook wel eens het omgekeerde 
in de krant)? Maar stel dat ik er echt van over
tuigd zou zijn dat zwarte scholen een rampzalig 
effect hebben op de basisvorming van allochtone 
kinderen en dat de overheid in dit opzicht volko
men gefaald had, dan zou ik mijn eigen kind er 
vermoedelijk helemaal nooit naar toe willen stu
ren. Uiteindelijk zou ik waarschijnlijk kiezen 
voor de makkelijkste weg, ik zou concluderen dat 
de staat redelijk voorzien heeft in de basisbe
hoefte aan primair onderwijs en vluchten in 
mijn rol van ouder, primair verantwoordelijk 
voor de hogere behoeften van mijn eigen zoon.

Deze tamelijk teleurstellende conclusie il
lustreert een belangrijk moreel gegeven. Men
sen kunnen het eens zijn met alle argumenten 
voor spreiding als burger (of, in termen van Sha- 
piro, als secundair verantwoordelijke voor de ba
sisbehoeften van kinderen). Maar het burger- 
schapsperspectief is een moreel perspectief dat 
je in het dagelijks leven niet snel zult kiezen. Als 
het oorlog is, als het land in zeer grote nood ver
keert, als er kinderen dood gaan van de honger 
en door gebrek aan medische middelen, dan zul
len we gaan denken en handelen als burger.
Maar normaal gesproken geven we prioriteit aan 
andere morele rollen, dan zijn we in de allereer
ste plaats professionals, werknemers of ouders.

DWANG EN DRANG

Voor allochtone ouders ziet de keuze tussen een 
zwarte en een witte school er anders uit. Zij moe
ten kiezen mssen een witte school verder weg, 
die op de lange termijn mogelijkbeter zal zijn 
voor de schoolprestaties en de kansen van hun 
kind of een zwarte school dichtbij huis. Kiezen 
voor de witte school betekent veel extra onge
mak: dagelijkse tochten met kinderen op de fiets 
of in de auto, klasgenootjes die ver weg wonen, 
en dan nog het risico dat een allochtoon kind 
buiten de groep valt en zich niet gelukkig voelt 
op school. Een zwarte school om de hoek is in 
menig opzicht makkelijken De feitelijk be

staande segregatie suggereert dat veel allochtone 
ouders kiezen voor de maklcelijkste weg, of
schoon er ongetwijfeld ook veel (bijzondere) 
scholen een impliciet selectiebeleid voeren.

Noch autochtone noch allochtone ouders zul
len het probleem van de segregatie in het onder
wijs uit zichzelf gaan oplossen. Dat betekent dat 
hier een taak ligt voor de overheid. Iris Young be
toogt in haar eerder aangehaalde boek dat een 
desegregatiebeleid bijna altijd betekent dat de 
meest kwetsbare groep wordt gedwongen tot an
der gedrag: zwarte kinderen zouden per busje 
naar witte wijken worden gereden, witte kinde
ren blijven op hun eigen school. Dat lijkt een cor
recte observatie en Young heeft gelijk dat dit 
prima facie een nadeel is. Kunnen we ons een om
gekeerd desegregatiebeleid voorstellen? Je zou 
ook autochtone ouders kunnen verplichten hun 
kind naar school te sturen binnen het eigen post- 
codegebied, zoals Femke Halsema van Groen- 
Links wel eens heeft gesuggereerd. Je zou zelfs — 
maar dat is helemaal draconisch — busjes kun
nen laten rijden in omgekeerde richting, van 
witte wijken naar zwarte scholen.

Moreel gezien zou het denkelijk heel wel ver
dedigbaar zijn geweest als de overheid van meet 
af aan (zeg, vanaf de jaren ‘6o) een strikt postco- 
debeleid had gevoerd, om alle kinderen zoveel 
mogelijk dezelfde basisvorming aan te bieden. 
Maar in die situatie verkeren wij niet meer. In de 
huidige situatie betekent het invoeren van een 
postcodebeleid dat de overheid ingrijpt in het le
ven van autochtone ouders en kinderen, ter wille 
van de belangen van allochtone kinderen, of zo u 
wilt, ter wille van de sociale cohesie in het land, 
in elk geval dus om redenen die niet te maken 
hebben met het belang van de autochtone kinde
ren zelf. Dat is nogal wat. Ten aanzien van volwas
sen burgers mag de overheid uiteraard regels 
stellen die de belangen van die burgers zullen 
schaden. De overheid doet dat dan omwille van 
het algemeen belang, of omwille van zwaarder 
wegende belangen van andere burgers. Zij heft 
belasting en premies, onteigent grond, zij kan 
mannelijke burgers zelfs oproepen voor militaire 
dienst en hen dwingen hun leven te riskeren ter
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wille van het land. Met dwingende maatregelen 
ten aanzien van kinderen is de overheid terecht 
veel voorzichtiger. De leerplicht is opgelegd, om
dat het in het landsbelang is dat alle burgers kun
nen lezen en schrijven, maar vooral ook omdat 
goed onderwij s in het belang van kinderen is. 
Kinderbijslag moet ervoor zorgen dat minder 
vermogende ouders hun kinderen fatsoenlijk te 
eten kunnen geven. Illegale volwassenen worden 
hard aangepakt, maar illegale kinderen houden 
recht op onderwijs, zij mogen niet de dupe wor
den van de illegale stams van hun ouders. Kinder
beschermingsmaatregelen worden opgelegd als 
ouders de belangen van hun kinderen verwaarlo
zen. Zelfs strafrechtelijke maatregelen voor jeug
dige delinquentjes hebben een pedagogisch doel, 
de opvoeding van de boetes moet in hun eigen 
belang worden bijgesmurd. De overheid probeert 
ten aanzien van kinderen alleen in hun belang te 
handelen. Tegen deze achtergrond is het nemen 
van maatregelen jegens autochtone kinderen die 
indruisen tegen hun belang niet goed te verdedi
gen. Drang- en dwang jegens allochtone kinde
ren is acceptabeler. Als de overheid allochtone 
kinderen naar een witte school smurt doet zij dat 
immers omwille van de lange termijn belangen 
van deze kinderen.

Een van de leidende uitgangspunten in een li
berale rechtsstaat lijkt te zijn datje geen dwang
maatregelen moet opleggen als je met zachte 
hand ook een heleboel kunt bereiken. Een sprei- 
dingsbeleid dat werkt met gerichte voorlichting, 
buurtbezoekjes aan allochtone ouders en gratis 
busjes naar een goede school is te prefereren bo
ven een gemeentelijk bevel om je kleuter aan te 

44 melden bij een witte, elitaire Jenaplan school aan
de andere kant van de stad. Maar drang en 
dwang jegens allochtone ouders en kinderen 
zijn allebei moreel beter te verdedigen dan een 
postcodebeleid gericht op autochtone kinderen.

Anders dan een gemengde-scholen-politiek is 
een spreidingsbeleid in de volkshuisvesting ge
richt op volwassenen. Volwassen burgers mag de 
overheid steviger aanpakken dan kinderen. Een 
woningtoewijzingsbeleid dat ten goede komt aan 
de integratie van allochtone medeburgers en

daardoor de sociale cohesie in de samenleving be
vordert lijkt moreel heel acceptabel. Je kunt je 
allerlei vernuftige maatregelen voorstellen: een 
maximum aantal villa’s in een villawijk, een ver
plicht percentage sociale woningbouw woningen 
per wijk, liever huursubsidies geven gericht op 
het door elkaar heen wonen van verschillende be
volkingsgroepen dan de uitkeringen verhogen en 
mensen zelf laten beslissen of zij dat geld willen 
overmaken naar familie in Marokko dan wel wil
len investeren in betere huisvesting in Neder
land, en quota allochtone bewoners per wijk. Na- 
murlijk betekenen al dat soort maatregelen een 
inperking van de vrijheid van burgers om geheel 
naar eigen inzicht een woning te kiezen, maar, 
zoals Marcel van Dam met enige regelmaat be
toogt in zijn columns en op de tv: er zijn zoveel 
redenen waarom de overheid de vestigingsvrij- 
heid van burgers beperkt. Je mag niet wonen in 
natuurgebieden, jemagnietwonenop grond 
waar de overheid een snelweg of een industrie
terrein gepland had, je mag niet permanent wo
nen in je vakantiehuisje, waarom zou je de vesti- 
gingsvrijheid dan niet mogen inperken ter wille 
van een uitgesproken fatsoenlijk doel als de soci
ale samenhang in de politieke gemeenschap?

Over spreidingsbeleid in de volkshuisvesting 
bestaat het beeld dat ‘we dat geprobeerd hebben, 
maar dat het niet werkt’. ‘We’ hebben dat inder
daad geprobeerd in sommige gemeenten in de 
jaren ’yo en '8 o, maar het beeld dat dit beleid niet 
werkte zou moeten worden bijgesteld. In een 
WB s -publicatie uit 19 8 6 schrijven An Huitzing 
en Lex de Boer dat er in verschillende andere lan
den onderzoek is gedaan naar het gewenste aan
tal ‘zwarten’ of ‘allochtonen’ per wijk. In Neder
land is dergelijk onderzoek nooit verricht; hier 
werden dus nogal willekeurige plafonds gehan
teerd (5 %, 16 %). Niettemin waren de bewoners 
in de concentratiewijken er blij mee. Huitzing 
en de Boer schrijven: ‘Het instellen van een pla
fond lijkt op korte termijn geen slechte oplos
sing omdat “de druk van de ketel wordt gehaald”. 
Bovendien is het een heel eenvoudige maatregel 
welke nauwelijks enige inspanning vergt. Af
spraken met bewoners over maximale percenta-
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ges per straat, blok of buurt stellen de autoch
tone bewoners gerust. In het verleden zijn er ook 
wel organisaties van of voor buitenlanders ge
weest die daaraan hebben meegewerkt uit vrees 
voor toenemende vreemdelingenhaat onder de 
autochtone bevolking.’̂  De auteurs signaleren 
wel dat de plafonds in witte wijken niet werden 
gehanteerd als streefcijfer en dus defacw konden 
leiden tot problemen voor allochtonen om 
woonruimte te vinden, maar in plaats dat zij 
voorstellen om die witte wijken daarin harder 
aan te pakken constateren ze dat er in de betref
fende witte wijken vaak nog meer weerstand be
staat tegen allochtone buren dan in concentratie- 
wijken: ‘De bewoners van die buurt zijn erg bang 
dat hun wijk een concentratiewijk zal worden en 
zal verkrotten. Omdat zij veel meer te verliezen 
hebben of denken te hebben, zijn hun protesten 
vaak feller dan die uit de concentratiewijken.’ 
Huitzing en De Boer constateren dat quota bij 
autochtone bewoners in concentratiewijken het 
beeld bevestigen dat ‘de buitenlanders het pro
bleem zijn’, zij stellen vast dat sommige gemeen
telijke quota door de Kroon vernietigd zijn en zij 
pleiten voor afschaffing van de plafonds. De be
langen van wat we later zouden gaan aanduiden 
als ‘de kiezers in de oude wijken’ worden zonder 
meer opgeofferd. Er mogen geen aantallen bui
tenlanders per straat, blok of buurt worden vast
gelegd. ‘Dat zal vaak moeilijk te verwerken zijn, 
omdat een aantal comités van zeer problemati
sche buurten dergelijke toezeggingen graag wil 
hebben, of al gekregen heeft. Als aan een buurt 
beloofd is dat er niet aan "buitenlanders” zal wor
den toegewezen, komt dat de onderhandelingen 
niet ten goede; zij moeten dan begonnen worden 
met het intrekken van een belofte.’^

Frappant is ook de beschrijving van het 
vroege spreidingsbeleid door de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rap
port uit 19 8 9. Ook de w r r  constateerde dat er in 
diverse grotere gemeenten een informele prak
tijk bestond waarbij gestreefd werd naar ‘één al
lochtoon gezin per portiek’ of naar ‘het vermij
den van insluiting van autochtone Nederlanders 
door etnische buren’ Deze informele toewij-

z in g s s y s t e m a t ie k  m o e s t  w o rd e n  b e stre d e n  m e t 

r i jk s b e le id , zo m e e n d e  de w r r . 9

Mijn voorlopige indruk is dat ‘we’ inderdaad 
een blauwe maandag hebben geprobeerd om all
ochtonen evenwichtig te spreiden over stad en 
land, maar dat ‘we’ toen de kous op de kop kregen 
van de Wiardi Beekman Stichting, de Kroon, de 
W R R  en ongetwijfeld nog veel meer beleidsma
kers en adviseurs. We weten niet of een sprei
dingsbeleid werkt. We weten niet of het allemaal 
beter was gegaan als ‘we’ niet waren tegengehou
den in onze pogingen om de immigratie in 
goede banen te leiden, maar dan hadden we in 
elk geval serieus geprobeerd om de huidige se
gregatie te voorkomen.

Kunnen we nu alsnog gaan spreiden in de 
volkshuisvesting of in het onderwijs? In de volks
huisvesting zijn de mogelijkheden beperkt ge
worden. De concentratie allochtonen in de groot
ste steden is zo groot dat daar niet meer met huis- 
vestingsquota kan worden gewerkt. In kleinere 
steden en dorpen valt echter nog wel wat te berei
ken, terwijl misschien ook kan worden overwo
gen om woningzoekende allochtonen die niet 
economisch gebonden zijn aan een bepaalde ge
meente, te wijzen op woonplaatsen waar nog he
lemaal geen concentratiebuurten zijn.

In het onderwijs riekt elke poging om gericht 
te gaan spreiden naar een aanval op het bijzonder 
onderwijs. Op het bij zonder onderwijs zitten re
latief veel minder allochtone kinderen dan op de 
openbare school en bijzondere scholen mogen 
een toelatingsbeleid voeren, waarmee zij soms 
allochtone kinderen buiten de deur kunnen hou
den. Hoewel ik normatief-ideologisch wel iets zie 
in wijziging van artikel 23 van de Grondwet vind 
ik niet dat sociaal-democraten daarover mogen 
beginnen. De PvdA heeft ongelooflijk veel narig
heid veroorzaakt in het onderwijs en de gerust
stellende belofte van partijleider Bos in de verkie
zingscampagne dat hij nu verder het onderwijs 
eenseenheletijdmetrust ging laten gaat voorlo
pig boven vrijwel alles. Maar op korte termijn 
kan in elk geval worden begonnen met gerichte 
voorlichting voor allochtone ouders om hun kin
deren toch vooral in witte wijken op school te
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doen en aan waarborgconstructies die tot doel 
hebben bijzondere scholen consequent te hou
den aan het toelatingsbeleid dat zij zeggen te voe
ren. We kunnen denken aan voorlichtingsavon
den in concentratiebuurten, aan huisbezoeken of 
aan gemeentelijke schrijvens met gerichte infor
matie: ‘Beste ouders. Binnenkort gaat uw kind 
naar de basisschool. Een bijzonder moment voor 
u en voor hem/haar. Er zijn in Nederland heel 
veel verschillende scholen. Er zijn openbare scho
len. Er zijn bijzondere scholen met een christe
lijke grondslag, er zijn bijzondere scholen met 
een speciale didactische aanpak. Uw kind kan 
overal terecht. Wij adviseren u echter dringend 
om voor uw kind een school te zoeken waar veel 
Nederlands sprekende kinderen op zitten. In uw 
gemeente zijn dat de volgende scholen: de Twee
master (Jenaplan), de Driemaster (Montessori), 
de Kinderkring (protestants christelijk) en de An- 
nie Schmidtschool (rk). Uw kind zal veel sneller 
Nederlands leren op een gemengde school. 
Onderzoek heeft uitgewezen datvriendjes en 
klasgenoten veel invloed hebben op het school
succes van kinderen. Uw kind moet leren spelen 
met Nederlandse vriendjes. Als u bang bent dat 
uw kind alleen zal zijn in een witte klas, meld u 
dan aan met een groepje allochtone ouders. Als de 
school een hoge ouderbijdrage vraagt kan de ge
meente die namens u betalen. Als de school te ver 
weg is, is de gemeente verplicht veilig bus- of 
taxivervoer voor uw kind te verzorgen. Op de

meeste bijzondere scholen stelt de christelijke 
grondslag niet veel meer voor; laat u door zo’n 
grondslag niet afschriklcen als u zelf een ander 
geloof heeft. De genoemde scholen mogen uw 
kind niet weigeren, de rechter heeft bepaald dat 
alleen extreem religieuze scholen kinderen mo
gen weigeren omdat hun ouders een ander geloof 
aanhangen dan de schoolleiding. Als de school 
van uw keuze uw kind niet welkom wil heten 
kunt u via de gemeente een beroep doen op de zo
geheten Commissie Gelijke Toegankelijkheid, die 
de school dan met spoed tot de orde roept.’

We weten niet of met een spreidingsbeleid in 
de volkshuisvesting alsnog iets kan worden op
gelost. We weten niet of het helpt om allochtone 
kinderen met busjes naar witte scholen te ver
voeren. Maar we zouden het zo hier en daar eens 
heel degelijk kunnen gaan uitproberen. We we
ten nu in elk geval beter dan in de jaren zeventig 
en tachtig dat het met de integratie van veel 
nieuwkomers zonder spreidingsbeleid niet goed 
afloopt.

Zie voor de Noten: www.whs.nl

* Dit artikel is een bewerking van mijn artikelAgainst 
Segregation, te verschijnen in 'The Journal of Politica! 
Philosophy’. Sommige argumenten heb ik (gedeelte
lijk) eerder gebruikt in columns in n r c  Handelsblad.
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De drie I ’s: Immigratie — Integratie — Islam (3)

Multiculturaliteit van 
links bezien
IN G  Y O E  TA N

Multiculturaliteit was een centraal thema in de 
verkiezingscampagne. De vraag is: zijn er nog 
verschillen in opvatting russen de grote par
tijen? Wat vindt de PvdA? En wat is het verschil 
met CDA en VVD?

Allereerst een definitie. Multiculturaliteit is 
een dynamisch proces van individuen en groe
pen witte en zwarte mensen, die zich ontwikke
len naar het met elkaar samenleven. Met respect 
over en weer voor ieders eigen identiteit, binnen 
de kaders van de Nederlandse rechtstaat, en als 
volwaardige burgers.

Multiculturaliteit heeft sociaal-economische 
en sociaal-culturele aspecten. Vanuit een sociaal
democratische visie bezien worden gelijke kan
sen op volwaardigheid het meest bepaald door 
het onderscheid have — have not; wij leven nog 
steeds in een klassenmaatschappij. Maatschap
pelijke verschillen mssen rangen en standen zijn 
er nog steeds, al zijn die nu minder strikt door af
komst gescheiden dan vroeger, en in Nederland 
minder groot dan elders in de wereld.

NIET MET GELD ALLEEN

Door de val van de Berlijnse muur stortte het ge
loof in de Socialistische Heilstaat ineen. Links 
werd op het spoor van de, meer liberale en kapi
talistische, derde weg gezet, maar het geloof in 
de goede mens, die opstaat zodra maar in mate-

Overde auteur IngYoeTan is PudA-senator en senior- 
aduiseur bij organisatiebureau Berenschot

riële welvaart is voorzien, lijkt sluimerend te zijn 
blijven voortbestaan. De consequenties voor het 
mensbeeld zijn onvoldoende uitgewerkt, zodat 
de gedachte dat het materiële panacee is voor alle 
problemen te veel is blijven hangen. Kijkend 
naar de behoeftenclassificatie van Maslov blij ft 
Brecht’s kreet: ‘Erst das Pressen, dann kommt die 
Moraï wel geldig, maar niet de gedachte dat ver
volgens alles met geld is af te kopen en dat met 
scheppen geld alleen alles zich vanzelf op lost. Na 
het materiële komt het immateriële aan bod bij 
de zingeving van het leven.

Mensen zijn gelijkwaardig, gelijk voor de wet, 
maar verre van identiek. Wanneer ze hun talen
ten en capaciteiten vrijelijk kunnen ontplooien, 
ontstaat een gedifferentieerde, veelvormige 
samenleving. Er is voor de PvdA een cruciaal ver
schil russen scheppende culturele ongelijkheid 
enerzijds, en remmende maatschappelijke onge
lijkheid in de vorm van ongelijke levenskansen 
en grote sociaal-economische verschillen ander
zijds. Keuzevrijheid is geen gegeven, maar moet 
steeds weer door mensen zelf worden uitgebreid 
en vormgegeven, tegen de verdrukking in: ver
drukking door commercialisering, gevestigde in- 
stimties en structuren en, niet in de laatste plaats, 
de macht der gewoonte. Gelijke kansen, respect 
voor culturele verschillen, individuele rechten in 
balans met plichten en verantwoordelijkheden 
met als perspectief sociale rechtvaardigheid, dat 
zijn drie essentiële onderdelen van het sociaal-de- 
mocratisch programma. De kern is mensen te hel
pen zichzelf te helpen: empowerment.
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Een visie op multiculturaliteit moet dus wel 
degelijk uitgaan van klassenverschillen bij de 
probleemanalyse, maar mag zich bij het zoeken 
naar oplossingen er niet met een jantje-van-lei- 
den afmaken door alleen het materiële te rege
len. Processen van bewustwording en ontplooi
ing naar zelfredzaamheid vergen juist veel meer 
menselijk kapitaal. De stelling dat inburgeren al
leen sociaal-economische kanten heeft en dat er 
geen sociaal-culturele interactie nodig is leidt tot 
een gesegregeerde samenleving met gebrekkige 
cohesie.

VERGETEN GROEPEN

Voor de probleemanalyse van multiculturaliteit 
is de samenleving in te delen in een matrix van 
haw/have-not op de ene, en (uiteraard) zwart-wit 
op de andere as. Een linkse visie op multicultura
liteit zal immers gebaseerd zijn op de tweedeling 
in de maatschappij.

Etniciteit

Sociale
klasse

Wit Zwart

Have

Have not

?

?

En dan wordt duidelijk waar de 'vergeten’ groe- 
48 pen zitten. De aandacht heeft zich tot dusverre te 

zeer geconcentreerd op de witte haves en de 
zwarte have nats. Witte have nots zijn verwaar
loosd en voelen zich te recht in de steek gelaten 
(een van de bronnen voor Fortuynisme). Maatre
gelen voor het aanpakken van achterstanden 
werden gepresenteerd als toegesneden op de 
zwarte groepen; voor witte achterstandsgroepen 
werden geen specifieke voorzieningen gepropa
geerd. Dat die ‘zwarte’ programma’s vervolgens 
vaak ook nog weinig effectief waren resulteerde

in teleurgestelde verwachtingen: twee keer ver
lies dus. Zo ging het voor beide groepen mis en 
kwamen zwarte en witte achterstandsgroepen 
tegenover elkaar in de kou te staan.

Ook zwarte haves zijn te veel buiten beeld ge
bleven: de beeldvorming wordt overheerst pro
bleemgroepen zoals criminele zwarte jongeren. 
Bovendien blijft het menselijk kapitaal bij de 
zwarte haves te zeer onbenut. Door glazen pla
fonds en andere uitsluitingsprocessen wordt 
zwarte expertise te weinig ingezet op leidingge
vende en vakinhoudelijke sleutelposities.

De PvdA heeft zich onderscheiden door met 
nadruk en redelijk succes te streven naar een af
spiegeling van de maatschappelijke diversiteit in 
de samenstelling van kandidatenlijsten. Dat 
geldt voor vertegenwoordiging naar sekse, etni
citeit en regio. Van zulke volksvertegenwoordi
gers wordt verwacht, dat zij vanuit de affiniteit 
met hun herkomst hun inbreng leveren. Last of 
ruggespraak is wettelijk uitgesloten en het is 
duidelijk dat cliëntalisme en belangenbeharti
ging eveneens uit den boze zijn. Gelden daar 
voor volksvertegenwoordigers uit etnische groe
pen andere regels voor, dan wanneer zij mede 
zijn geselecteerd op sekse of regio? Hebben zij 
een omgekeerde bewijslast ten aanzien van be
langenbehartiging?

Bezien we de kansen en achterstanden van de 
witte haves en have nots, dan zien we dat werk, 
werk, werk van Paars 1 en 2 wel de werkloosheid 
heeft verminderd, maar het w a o  -bestand van 
inactieven heeft doen groeien, ondanks de eco
nomische wind in de rug. Kennelijk is de prak
tijk van het laten afvloeien van overtollige werk
nemers in de w a o  als vervroegde uittredings
regeling doorgegaan, in combinatie met een 
falende aanpak van ziekteverzuim en reactive
ring.

Het is een verkeerde benadering van de w a o - 

problematiek als naast de ene structuuringreep 
na de andere, uitkeringen integraal verlagen. 
Wat wel moet gebeuren is een diepgaande, niet 
puur financiële, investering in de reactivering, 
gekoppeld aan een sanctiesysteem. En het mag 
inmiddels voldoende bekend en erkend zijn dat
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reactivering van langdurig inactieven alleen op 
persoonlijke basis kans van slagen heeft. Dit is 
overigens makkelijk opgeschreven, maar vergt 
een enorme inspanning en dat kan ook haast 
niet anders als we de enorme problematiek wil
len aanpakken. Een andere valse benadering be
treft de vraag; in hoeverre de empowermem strate
gie een traditioneel armoede- en inkomensbe
leid overbodig maakt. Dat is net zo onzinnig als 
het tegenover elkaar stellen van vluchtelingen
kampen en armoedebestrijding. Uiteraard is het 
niet of-of, maar en-/en: empowerment dient 
onderdeel te zijn van armoedebestrijding. Geef 
geen vis, maar een hengel. Leer de mensen zelf 
vissen, maar houd ze wel in leven tij dens het 
leerproces. Dat geldt voor witte én zwarte groe
pen in het streven naar zelfredzaamheid.

REACTIVERING

Betrekken we de zwarte haves en have-nots in de 
beschouwing dan leidt dat tot de vraag: als de re
activering door de witte haves al faalt voor de 
witte have-nots, hoe moet die dan slagen voor 
zwarte have-nots met een complexere problema
tiek en minder reactiveringkader — zwarte haves 
zijn daar ondervertegenwoordigd! De complexi
teit van problematiek bij zwarte achterstands
groepen betekent dat de inburgering vele malen 
beter moet en zich concentreren op: TAAL, TAAL, 
TAAL; cultuur/geschiedenis/maatschappijleer 
en opleidingen/diploma’s in banen waar vraag 
naar is. Les in subsidie aanvragen hoort daar na- 
druklcelijk niet bij! Best practices moeten wor
den opgespoord en breed toegepast. Zoals bij
voorbeeld het taalintegratie project in zieken
huizen van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilli
gers Amsterdam, waarbij buitenlandse vrijwilli
gers hulp bieden aan buitenlandse patiënten met 
taalproblemen.

Een fundamentele vraag is of het solidariteits
principe waarop ons sociale zekerheidssysteem 
gebaseerd is niet vergt en rechtvaardigt, dat 
nieuwkomers via puntensystemen een langer en 
zwaarder traject moeten afleggen, alvorens zij 
tot dat systeem worden toegelaten.

Daarnaast is de multiculturalisering van witte 
groepen minstens zo hoognodig. Waar van 
zwarte groepen mag worden gevraagd dat zij 
Nederlands leren en zich schikken naar de 
Nederlandse rechtstaat, mag evenzeer van witte 
groepen worden verwacht, dat zij met respect 
omgaan met de culmur van groepen, die zij uit 
humanitaire en economische overwegingen 
binnen laten.

COMPLEXI TEIT E RKE NN E N

Vanuit de sociaal-culturele invalshoek bezien is 
de menselijke ambitie van belang. Het streven 
van de mens is gericht op verbetering, vooral in 
maatschappelijk opzicht.
Dat streven naar vooruitgang laat een beweging 
zien naar boven en naar links.

Witte en zwarte have-nots proberen naar bo
ven te komen, ook in het model, en zwarte haves 
proberen binnen te dringen in de kringen van de 
witte elite. Het vacuüm ontstaat onder in het mo
del: in achterstandsbuurten is het grootste risico 
dat groepen met de rug naar elkaar toe komen te 
staan. Vaak hebben problemen en conflicten te 
maken met slechte leefomstandigheden, zoals 
gehorige overbewoonde woningen waar al gauw 
overlast ontstaat. Maar verschil in leefgewoonten 
kan ook een oorzaak zijn, zoals het veelgenoemde 
ritueel slachten op de trap, of behoefte aan veel en
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harde muziek. Van belang is niet alles tot etni
citeit te herleiden: in sommige gevallen is een 
cultuurverschil wel de oorzaak, in andere eerder 
het sluitstuk van een conflict tussen mensen. 
Duidelijk is dat deze kwesties het verdienen se
rieus te worden genomen en daar heeft het de af
gelopen periode te veel aan ontbroken. Multicul
turaliteit vanuit de sociaal-culturele invalshoek is 
het met elkaar afstemmen van verschillende nor
men en waarden. Specifieke aandacht is daarbij 
nodig voor problemen in achterstandswijken.

De afgelopen maanden heeft de positie van 
moslimvrouwen in Nederland veel aandacht ge- 
trolcken en tot de vraag geleid hoe wij met het di
lemma tussen multiculturaliteit en emancipatie 
moeten omgaan. Het is eerst nodig de com
plexiteit te erkennen door een aantal onderdelen 
in de vraagstelling goed van elkaar te onderschei
den. Om te beginnen een afbakening van de be
grippen norm en waarde. Normen zijn vastgelegd 
in wet- en regelgeving en zijn in Nederland alge
meen geldend voor eenieder. Zo is iedereen — 
zwart/wit, man/vrouw, hetero/homo, oud/jong, 
christen/moslim/hindu/boeddhist/atheïst etc. — 
gelijk voor de wet. Wetgeving heeft een hiërar
chie: in verdragen vastgelegde grondrechten zijn 
universeel, de grondwet staat boven de reguliere 
wetten, formele wet boven materiële, landelijke 
boven gemeentelijke enzovoort. Waarden zijn 
deels in normen vastgelegd, deels niet. Met name 
bij die laatste categorie van niet in normen vast
gelegde waarden, zit de opdracht voor discussie 
en onderhandeling mssen groepen en individuele 
mensen. Daar is het onderscheid tussen het pu
blieke en het private domein des te meer relevant.

5 o Omgangsvormen en opvoeding vergen immers
meer consensus in het openbare leven dan in de 
beslotenheid van de eigen wooneenheid.

BOTSENDE GRONDRECHTEN

Als het gaat om fysiek geweld tegen mensen in 
het algemeen, en specifiek tegen vrouwen 
binnen bijvoorbeeld moslimgemeenschappen, 
gaat het niet om een dilemma tussen multicultu
raliteit en emancipatie.

De werkelijke tegenstelling betreft botsende 
waarden en normen tot op het niveau van grond
rechten. Vrijheid van godsdienst kan zo in bot
sing komen met het recht op de integriteit van 
het eigen lichaam en dan moet dat laatste voor 
gaan. Multiculturaliteit kan niet een zo (lees: te) 
vergaande tolerantie inhouden, dat de grenzen 
van de rechtstaat worden aangetast. Vrouwenbe
snijdenis en erewraak kunnen niet met een be
roep op een ‘eigen’ culmur of godsdienst worden 
getolereerd, want zijn in strijd met de Neder
landse wet. En voor de wet is ieder gelijk, heeft 
elk individu dezelfde rechten en plichten. Het is 
hier dus niet de tegenstelling mssen multiculm- 
raliteit en emancipatie, maar de vrijheid van 
godsdienst tegenover de integriteit van het eigen 
lichaam. Dergelijke tegenstellingen zijn lastiger 
op te lossen als het niet om fysiek geweld, maar 
om moraal of verbaal geweld regenvrouwen 
gaat. Misschien dat over de ongewenstheid van 
gedwongen huwelijken wel snel consensus kan 
ontstaan, maar waar zijn de grenzen van toleran
tie en privacy als het gaat om beknotting van 
vrije ontplooiing en het zelfbeschilckingsrecht 
van individuen? Hoeveel verder mag overheid
singrijpen gaan dan verbod van geweld en de 
schoolplicht?

Welke grenzen mogen en moeten ouders stel
len: wat mag van hen worden verwacht? Van 
autochtone en allochtone ouders wordt tegen
woordig immers gevraagd dat zij hun kinderen 
‘beter’ opvoeden. In het ene geval wordt daarmee 
strenger optreden bedoeld, terwijl tegelijkertijd 
de vrije ontplooiing en zelfbeschiklcing hoogtij 
viert. Welke en wiens normen zijn dan de gel
dende? De grenzen van de persoonlijke levens
sfeer zijn iets opgeschoven als sprake is van kin
dermishandeling of seksueel misbruik. Via 
schoolleiding en vertrouwensfunctionarissen is 
meer ingrijpen in gezinnen mogelijk geworden. 
Maar in overige opvoedingssimaties, voor zover 
geen sprake is van seksueel of fysiek geweld, 
blij ft het wettelijk uitgangspunt van de ouder
lijke macht binnen het gezin intact voor autoch
tonen en allochtonen. Dus ook als het gaat om 
een strenger regime dan in het doorsnee Neder-
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landse met betrekldng tot uitgaan en omgang 
met de andere sekse door islamitische meisjes. 
Ayaan Hirsi Ali kan niet van ons eisen, dat wij de 
overheid in dergelijke gezinssituaties laten in
grijpen. Wel is waar, dat als overheidsingrijpen 
tegen grenzen aan loopt, ons dat niet ontslaat 
van de plicht te voorzien in een fatsoenlijk vang
net aan voorlichting en hulpverlening voor men
sen in nood, inclusief vrouwen en meisjes die 
Mem zitten tussen verschillende culturen.

HET PUBLI EKE DOMEI N

Voor de vraag hoe wij omgaan met botsende 
waarden kan het adagium s lands wijs ’s lands eer 
een hulpmiddel zijn. In het Nederlandse open
bare leven gelden vooralsnog Nederlandse 
waarden en omgangsvormen: de Nederlandse taal 
is voertaal en wij kleden en gedragen ons naar 
Nederlandse gebruiken. Desondanks hebben we 
te maken met talloze zeer netelige kwesties, zoals 
mannen die vrouwen niet begroeten en het alco
holverbod volgens de islam. Het ’s lands wijs 
’s lands eer-principe geldt voor het publieke 
domein. In Nederlandse officiële bijeenkomsten 
moeten gangbare gebruiken als bijvoorbeeld el
kaar begroeten en naar believen al dan niet alco
hol te nuttigen uitgangspunt zijn. Mensen die 
zich daar niet aan wensen te houden (geen vrou
wen wensen te begroeten) of dat niet kunnen 
tolereren (dat anderen alcohol nuttigen) plaatsen 
zich buiten die orde. Het is niet acceptabel, dat de 
aanwezigheid van vrouwen op officiële Neder
landse gelegenheden wordt genegeerd. Wie zich 
daar niet naar kan voegen zal dergelijke gelegen
heden dan maar hebben te mijden. Maar dan 
geldt wel: gelijke monniken, gelijke kappen. Als 
van allochtonen een gelijkwaardige behandeling 
van vrouwen in het publieke domein wordt ge
vraagd, dient dat ook te gelden voor autochtonen 
in bijvoorbeeld christelijk orthodoxe kringen.

De Nederlandse waarden kunnen en mogen 
niet allesoverheersend zijn en er mag van 
autochtonen ook respect voor multiculturaliteit 
worden gevraagd. Maar niet ten koste van ver
worven rechten. De vraag is dan in hoeverre an

dere, zoals niet-westerse waarden, zodanig bot
sen met Nederlandse waarden, dat zij sommige 
groepen benadelen. Het is voor ons moeilijk te 
verteren als de moeizaam bevochte emancipatie 
van bijvoorbeeld vrouwen, of homoseksuelen 
onder druk komt te staan. Zo is de discussie over 
het al dan niet toelaten van hoofddoekj es nog 
niet op alle fronten beslecht. Om te beginnen 
blijken er grote verschillen te bestaan in de bete-

Zoging hetvoorbeidegroepen 
mis en kwamen zwarte en witte 

achterstandsgroepen tegenover 
elkaar in de kou te staan.

kenis, die aan het dragen van een hoofddoek 
wordt verbonden. Sommige groepen — van on
der andere witte vrouwen — zien daarin een 
symbool van vrouwenonderdruMdng, of zelfs 
van de vrouw als lustobject. Anderen — waaron
der geëmancipeerde moslima’s — zien het als 
een uiting van hun identiteit. Intussen zijn 
hoofddoekjes onderdeel van het straatbeeld en 
steeds meer ook van het professionele leven op 
kantoren en in winkels aan beide zijden van de 
balie. De cruciale vraag is nog wel of hoofddoek
jes van gerechtsdienaren de positie van vrouwen 
in het geding brengt, dan wel een inbreuk is op 
de neutraliteit van de rechtspraak, zoals die ook 
tot uiting komt in het dragen van een toga.

Een volgende vraag is hoe dringend deze 
kwestie is, moeten wij daar met z’n allen per se 
precies hetzelfde van vinden? Het is een van de 
vele concrete thema’s die verdergaand maat
schappelijk debat vergen.

Dat ligt anders als het de persoonlijke levens
sfeer betreft. Daar hebben mensen het recht op 
hun eigen leefregels, althans voor zover het gaat 
om omgangsvormen en opvoedingscriteria. 
Westerse en niet-westerse mensen kunnen er 
wel of niet voor kiezen bij elkaar op bezoek te 
gaan en zich daarmee te onderwerpen aan het 
regime van de gastvrouw/heer. Zoals die gast-
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vrouw/heer ook de vrijheid heeft te bepalen of 
en in hoeverre in eigen huis rekening wordt ge
houden met de andere omgangsvormen van de 
gasten.

Wanneer het gaat om de woonomgeving zijn 
we beland bij de problematiek van de achter
standswijken. Verloedering en onveiligheid door 
slechte infrastructuur en gebrekldge sociale co
hesie zijn deels wel, deels niet te herleiden tot 
cultuurverschillen. De oplossing moet per situa
tie worden gevonden met de mensen die het be
treft. Zij hebben daarbij recht op hulp en steun 
van een overheid, die de problemen aanpakt in 
plaats van uit de weg gaat. Vanuit een sociaal
democratische visie met solidariteit als leidend 
principe zullen zwarte en witte haves zich geza
menlijk moeten inspannen met de achterge
stelde zwarte én witte groepen om tot een gro
tere zelfredzaamheid en cohesie voor en met al
len te komen.

Een voorbeeld van hoe dat vaak fout gaat is de 
discussie over het Multiculturele Drama. Die is 
vooral gevoerd in intellectuele elitaire kringen 
van de witte haves, de andere drie groepen waren 
daar nauwelijks bij betrokken.

Niet alleen in sociaal-economisch opzicht 
voelden de witte have-nots zich in de steek gela
ten, ook in sociaal-culmreel opzicht werd van bo
ven af een moreel dictaat van tolerantie opge
legd. Onder die verstikkende deken van verhulde 
onverschilligheid heeft de politiek nagelaten 
daadwerkelijk te investeren in het helpen zoe
ken naar oplossingen (hoogstens werd lippen
dienst bewezen). Daar zal samen met de mensen 
die het betreft naar moeten worden gezocht, ge- 

52 richt op de specifieke situatie: maatwerk. Onont
koombaar is daarbij ook een investering nodig in 
het ontwikkelen van leiderschap en woordvoer
derschap voor groepen in achterstandssimaties. 
Naast zwarte hebben ook witte achterstands
groepen in de strijd om het bestaan extra impul
sen nodig voor het ontwildcelen van benodigde 
vaardigheden voor een maatschappelijke positie. 
Multiculturaliteit leidt uiteraard niet alleen tot 
problemen, maar ook tot verrijking op het ge
bied van sport, kunst, lifestyle enzovoort. In

achterstandswijken zijn voordelen weliswaar 
vaak moeilijker te realiseren, maar problemen 
zijn meestal meer aan achterstand dan aan cul
tuurverschillen te wijten.

Hetkerndilemma is uiteindelijk: Wanneer is 
tolerantie opgrond van multiculturaliteit een dek
mantel voor onverschilligheid, gemakzucht, of koud
watervrees en wanneer leidt vasthouden aan onze 
westerse Nederlandse waarden tot gedwongen assi
milatie en etnocentrisme? Dat is de gewetensvraag 
voor elke individuele burger in een multicul
turele samenleving. Een volgende vraag betreft 
de rol van de overheid: welke overheidsbe
moeienis is gewenst? Dat leidt tot de volgende 
matrix met betrelcking tot gewenste overheids
bemoeienis.

DE J UISTE BALANS

Om te komen tot een oplossingsrichting verdie
nen de achtergronden van het morele dictaat na
dere analyse. De hypothese is dat wij ons onvol
doende hebben gerealiseerd, dat elke kwaliteit 
en verworvenheid kan doorschieten naar zijn 
vervorming: naar te veel van het goede. Som
mige van onze verworvenheden dreigen zo naar 
nadelen door te schieten. Zonder het goede te 
verliezen moeten we dat bijbuigen, maar ook 
daarin moeten we maat betrachten en evenmin 
doorschieten naar het andere extreme uiterste:
> Het consensus- en poldermodel kan 

ontaarden in conflictvermijding op individu
eel niveau (zie de huidige praktijk van cursus- 
sen/eed back in het beroepsleven), met als ri
sico demonisering op groepsniveau.

> Politieke correctheid kan ontaarden in koud
watervrees voor de geest uit de fles, die reële 
problemen ontkent en verdoezelt (zoals fei
ten en cijfers metbetrelddng tot criminaliteit 
van allochtone jongeren, discussie over de 
doodstraf).

> Ontzuiling, individualisering en keuzevrij
heid kunnen doorschieten naar een calcule
rende, consumerende burger, die zich niets 
gelegen laat liggen aan de effecten van zijn ge
drag op zijn omgeving.
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> Rechtsbescherming van zwakke groepen kan 
ontaarden in juridisering, verkalking en ver
kramping (zoals in het ontslagrecht).

> Gelijke kansen voor eenieder kan ontaarden 
in nivellering en uitholling van kwaliteit en 
het afstraffen van ‘de kop boven het maaiveld’.

De zoektocht naar de balans houdt in, dat we de 
uitwassen tegengaan, zonder de oorspronkelijke 
verworvenheden overboord te gooien. Niet poli
tieke correctheid laten doorschieten naar het 
verhullen van feiten en het uit de weg gaan van 
discussies: we moeten de politieke moed op 
brengen de feiten te presenteren en met open 
vizier het debat aan te gaan. Maar het betekent 
toch nog steeds, dat we fatsoensnormen in acht 
moeten blijven nemen en ook weer niet moeten 
doorschieten in ‘dat alles maar gezegd mag wor
den’. Feiten zijn feiten en mogen niet worden 
verbloemd, maar waardeoordelen uitspreken 
vergt zorgvuldigheid en het voorkomen dat an
deren nodeloos worden gekwetst of scheve 
beeldvorming ontstaat.

Het tegengaan van deze vervormingen, zoals 
het bestrij den van de perversiteit van het polder
model, geldt algemeen voor alle individuen en 
groepen. Extra nadruk ligt op de groep witte en 
zwarte haves, zowel in ‘Haagse’ kringen als bij in
stellingen op het gebied van onderwij s, gezond
heidszorg, sociaal-culmreel werk: kortom het 
professionele veld verantwoordelijk voor de so
ciale infrastrucmur.

Kader
vorming

Reactivering, emancipatie en integratie zijn pro
cessen die begeleiding vergen. Die hebben met 
zorg- en hulpverlening als kenmerken gemeen:
Het richten van de focus op het individu(ele pro
ces); Niet pamperen/hospitaliseren, maar empo- 
weren; De weg naar zelfredzaamheid gaat van 
AU. Solidariteit houdt in dat aan rechten plichten 
verbonden zijn, die ook gelden voor have nots, 
vooral als het gaat om integratie, emancipatie en 
reactivering: Mensen die niet zelfredzaam zijn 
hebben recht op het bestaansminimum in com
binatie met begeleiding bij het zoeken naar kan
sen; Dat vergt een forse eigen inspanning op 
straffe van korting op uitkeringen en bonus als 
honorering.

De politiek zal prioriteit moeten geven aan de 
empowermentprocessen door inhoudelijk en ma
terieel de instellingen te stimuleren dit tot een 
speerpunt te maken bij het ontwildcelen van so
ciale cohesie in achterstandswijken.

MUL T I CUL T UR A L I T E I T  CONCREET

We zullen stevig aan de slag moeten met:
> De waarden en normendiscussie in de PvdA 

en wel op sociaaldemocratische basis en tot 
op individueel niveau.

> Het persoonlijke is politiek: regels, wetten en 
fatsoens/omgangsvormen gelden voor allen 
persoonlijk; wit en zwart, haves en have-nots et 
cetera.

> De Nederlandse rechtstaat is uitgangspunt.
Bij botsende grondrechten gaat de integriteit 
van het eigen lichaam vóór de vrijheid van 
godsdienst inzake vrouwenbesnijdenis en 
erewraak. 53

> Bij fysiek en seksueel geweld is het gezin geen 
heilig huisje meer, maar verder geldt in prin
cipe de ouderlijke macht in de persoonlijke le
venssfeer

> In het publieke domein zijn Nederlandse om
gangsvormen uitgangspunt, maar moet 
ruimte zijn voor tolerantie ten opzichte van 
niet-westerse invloeden, voor zover geen 
groepen worden benadeeld.

> Het duidelijker benoemen van de plichten
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naast de rechten en daar naar durven hande
len met zo nodig sancties: geen kop in het 
zand van zachte heelmeesters, maar evenmin 
doorschieten in ‘wars on whatever’.

> Grote prioriteit voor kwaliteitsverbetering 
van reactiverings- en integratieprocessen, 
niet alleen financieel, maar vooral met forse 
investering van menselijk kapitaal. Empower- 
ment staat centraal

VERSCHI L V AN PVDA MET CDA EN VVD

Verbeter de wereld begin bij jezelf: de PvdA zal 
zich om te beginnen moeten inzetten voor het 
verbeteren van de eigen partijcultuur. Dat houdt 
in ‘intern multiculturaliseren’ door het be
spreekbaar maken van botsende waarden en 
normen, en uitdragen van rechten én plichten 
tot op individueel niveau in het perspectief van 
zelfredzaamheid. Tegelijkertijd moeten wij de 
wijken ingaan, betrokkenheid en oplossingsge- 
richtheid uitstralen en laten zien waar we inhou
delijk voor staan, dat we geleerd hebben van eer
der gemaakte fouten. Geen verhullende smoesjes 
meer, maar evenmin de pretentie van kant en 
Idare oplossingen. In plaats van koudwatervrees

en non-interventie zullen we krachten en kwa
liteiten bundelen om samen met de betroklcen 
bewoners verbetering van het leefldkimaat in de 
achterstandbuurten tot stand te brengen.

Het verschil met het CD a  is dat wij Ideur be
kennen en duidelijke grenzen treldcen. Dat geldt 
voor het wettelijk kader dat de PvdA voor ieder 
gelijkelijk laat gelden en voor de grenzen aan de 
verworvenheden. Geen zachte heelmeesters bij 
het empoweren van mensen. Het verschil met de 
VVD is dat de PvdA uitgaat van solidariteit met 
onze traditionele achterban in de oude wijken 
van de grote steden. Multiculturaliteit mag daar 
geen van boven opgelegd dictaat van tolerantie 
zijn, maar moet problemen erkennen en helpen 
zoeken naar levensvatbare oplossingen. Veilig
heid en openbare orde zijn ook voor de PvdA be
langrijke doelen, maar wij schieten niet door 
naar law and order. Repressie waar nodig, maar 
hand in hand met preventie. Bij het tegengaan 
van excessen van verworvenheden, gooien wij 
niet het kind met het badwater weg, maar blijven 
vasthouden aan waarden als rechtbescherming 
van zwakke groepen en gelijke kansen voor ie
dereen.
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Islam en integratie
F R A N K  J. B U I J S

‘ (...) de Europeanen spreken over de dreiging van 
de islam, terwijl de moslims zich beklagen over on
begrip, herhaalde onderwerping en de tegenspraak 
tussen de beloften van de liberale democratie en de 
hardnekkige marginale positie van de buitenlan
ders. Als we erin slagen met concrete vragen en 
analytische antwoorden betere voorwaarden voor 
communicatie te scheppen en een nieuwe politieke 
wind te laten waaien, leveren we een historische 
bijdrage voor Europa, de moslimse wereld en het 
intellectuele klimaat van vandaag.’

Dit is een uitspraak van Mohammed Arkoun, 
gedaan tegenover Frits Bolkestein in hun boek 
Islam en democratie. Volgens mij geeft deze uit
spraak uit 19 9 4 ook nu nog de essentie aan van 
de problematiek van ‘Islam en integratie’.

'Islam en integratie’. Er zijn veel wetenschap
pers die een andere titel zouden kiezen en wel: 
‘Moslims en integratie’. Wat is het verschil? ‘Is
lam en integratie’ gaat over problemen, het duidt 
op twee begrippen waarvan de één wenselijk is 
(integratie) en de ander kennelijk een belemme
ring (islam). Proef nu de titel ‘Moslims en inte
gratie’. Dat is veel vriendelijker, veel dichterbij. 
Het gaat niet meer over een belemmerende reli
gie, maar over mensen die op velerlei wijze inte
greren.

‘Moslims’ o f ‘islam’ — het is niet zomaar een 
verschil in woordkeuze, maar de weerspiegeling 
van twee geheel uiteenlopende benaderingen.
De eerste verwijst naar individuen met uiteen-

Over de auteur Frank Buijs is werkzaam aan het 
Instituut uoor Migratie en Etnische Studies (im es), 
Uniuersiteit van Amsterdam

lopende kenmerken als herkomst, nationaliteit 
en culmur die een bepaald geloof gemeenschap
pelijk hebben. De tweede verwijst naar mensen 
wier geloof dusdanig omvattend en bepalend is 
dat het alle andere kenmerken overheerst en hen 
dus als het ware tot representanten van hun ge
loof maakt. Dit verschil in benadering is onder
werp van een langdurig en heftig debat onder 
islamkenners; twee partijen staan tegenover el
kaar, de oriëntalisten en de moderne islamolo
gen. Het oriëntalisme — en ik parafraseer nu pro
fessor Gudrun Kramer (i s i m  Newsletter 5/2000) 
— is de opvatting dat de islam een afgezonderde, 
homogene en tijdloze entiteit vormt, waarvan 
het wezen wordt bepaald door zijn normgevende 
teksten, dus de Koran als het woord gods en de 
Soenna, de traditie van de profeet Mohammed. 
Hoewel de islam een grote verscheidenheid van 
verschijningsvormen kent, is de kern stabiel en 
allesbepalend. Moslims zijn primair moslims en 
pas veel later dragers van een specifieke taal en 
culmur en politieke opvattingen. Veel oriëntalis
ten zijn van mening dat de claim die de islam legt 
op zowel de geestelijke als de seculiere wereld 
hem maakt tot een factor die neigt tot overheer
sing. De islam, zo stellen zij, heeft zich ontwik
keld onder specifieke omstandigheden, veelal 
van dictamur, en is niet verbonden met het wes
terse begrip van vrijheid, van democratie, van 
mensenrechten en van Verlichting.

De moderne islamologen bekritiseren het 
oriëntalisme als een ideologisch project met 
wortels in het kolonialisme en westers superi- 
oriteitsdenken. Volgens hen wordt de islam ver
draaid tot ‘het ultieme andere’ (de vij and, de be
dreiging) en wordt hij gebruikt als negatief
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contrast met de verworvenheden van de wester
se beschaving. Het westen eigent zich de demo
cratie en de Verlichting toe, alsof het geografisch 
bepaalde en geen universele verworvenheden 
zijn. De moderne islamologen verdedigen een 
geheel ander begrip van de islam. Zij leggen 
nadruk op de diversiteit in historisch, cultureel, 
religieus en politiek opzicht. Soms in een dusda
nig sterke mate dat het lijkt alsof de islam hele
maal geen stabiele kern heeft, maar eerder een 
optelsom is van individuele geloven. De mo
derne islamologen zien de islam als maatschap
pelijk project, als veranderlijk en veranderbaar 
en dat impliceert dat ook de feitelijke relatie tus
sen religie, cultuur, democratie, burgerschap, ac
culturatie, enz veranderlijk is.

Het verschil mssen oriëntalisten en moderne 
islamologen gaat niet alleen over concepten, 
maar evenzeer over ideologische programma’s 
en over emoties: je bedreigd voelen, onbegrip, 
miskenning, buitensluiting. Dat gegeven moet 
voor deelnemers aan het gesprek aanleiding zijn 
om steeds opnieuw de inhoud en de klankkleur 
van hun inbreng zorgvuldig te overwegen.

i n t e g r a t i e : i n d i v i d u e e l  o f  c o l l e c t i e f ?

Voor de oriëntalisten is de migrerende moslim 
vanuit zijn geloof primair lid van de geloofsge
meenschap. Hij zou daardoor de neiging verto
nen zich op te sluiten in de eigen groep die func
tioneert als een allochtone parallelgemeenschap. 
Gekoesterd in die ‘parallelgemeenschap’ zou de 
gemigreerde moslim een gebrek aan bereidheid 
hebben om te integreren in de nieuwe, niet-isla- 

S 6 mitische samenleving. Voor de moderne islamo
logen daarentegen is de migrerende moslim pri
mair een gelovig individu in een seculiere 
samenleving, welke onvoldoende ruimte biedt 
voor publieke religieuze uitingen en voor een af
wijkende cultuur. De migrerende moslim zou 
daardoor maar beperkte mogelijkheden hebben 
om daadwerkelijk te integreren en daarom zijn 
ontplooiingsmogelijkheden vooral zoeken in 
zijn eigen gemeenschap. De thematiek is actueel 
en is de laatste maanden onder meer besproken

door twee prominente leden van de v v d  en de 
PvdA.

Ayaan Hirsi Ali ( n r c  Handelsblad 4-10-02) be
nadrukt de verworvenheden van de Nederlandse 
samenleving op het gebied van vrijheid en van 
solidariteit. Zij mist evenwel solidariteit waar 
het gaat om de achtergestelde positie van mos
limvrouwen, het verbod van geloofsafval en het 
verbod voor vrouwen om te trouwen buiten de 
eigen religie. De vrijheid van de Nederlandse 
samenleving staat haaks op de herkomstgebon- 
den dwang van traditie, geloof en groepsculmur. 
In haar ogen neigt de etnisch-religieuze groep er 
voor alles toe zichzelf in stand te houden en de 
emancipatie van het individu daaraan onderge
schikt te maken. De groep wordt gezien als een 
belemmering van de integratie in de Neder
landse samenleving; de immigrant moet zich 
ontworstelen aan de groepsidentiteit om als in
dividu de Nederlandse identiteit aan te nemen.

Job Cohen (Cleveringa-lezing, n r c  26-11-02) 
wijst op de ingrijpende ontwilckelingen in de 
Nederlandse samenleving en probeert zowel de 
positieve als de negatieve aspecten ervan aan te 
geven. Naast individualisering, democratisering, 
enz. gaathet ook om secularisering. Enerzijds 
zijn individuen bevrijd van de dwingelandij van 
religieus gefundeerde voorschriften, anderzijds 
zijn ze daardoor ook verstoken van richtingge
vende bronnen van normen en waarden. Veel is
lamitische nieuwkomers hebben nog steeds 
houvast aan hun geloof; religie en religieus geba
seerde organisaties kunnen een belangrijk 
middel zijn voor integratie, omdat individuele 
immigranten langs deze kanalen contacten op
doen en verbonden raken met de samenleving. 
Bevestiging van de verbondenheid met de groep 
van herkomst kan de integratie in de nieuwe 
samenleving bevorderen.

Ziedaar twee diametraal tegenover gestelde 
visies op de samenleving, op de integratie van 
minderheden en op de functie van de islam daar
bij . Hirsi Ali ziet de verworvenheden van de mo
derne samenleving vooral als positief, terwijl Co
hen de moderniteit weliswaar toejuicht, maar 
toch ook de schaduwzijden ervan schetst. Hirsi
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Ali ziet de integratie van minderheden primair 
als een individueel proces, terwijl Cohen de col
lectieve aspecten ervan naar voren haalt. En ten
slotte: Hirsi Ali percipieert de islam vooral als be
lemmering en als wurgende traditie, terwijl Co
hen het geloof en de religieuze verenigingen 
aanmerkt als hefboom in de integratie. Ik zal 
eerst ingaan op het karakter van het integratie
proces en daarna op de beoordeling van de maat
schappelijke functie van de islam.

Is de eigen groep een stimulans of een belem
mering voor integratie? De collectivisten menen 
dat een zelfstandig opererend individu in de 
nieuwe samenleving gedoemd is tot kritiekloze 
aanpassing (ook aan de negatieve aspecten van 
de nieuwe samenleving) en verlies van histori
sche wortels. De individualisten menen dat 
samenklontering in de eigen groep leidt tot 
onderschikking aan en versterking van de ach
terlijkste elementen van die groep en tot grote 
afstand van de nieuwe samenleving. Beide stro
mingen kunnen zich beroepen op ondersteu
ning vanuit de sociale wetenschappen. In de per
soon van de Amerikaanse hoogleraar Putnam 
hebben de collectivisten een sterke pleitbezor
ger. Deze socioloog heeft aangetoond dat de ver
groting van het sociale kapitaal binnen de eigen 
groep een stimulans vormt voor de integratie en 
politieke participatie binnen de nieuwe samen
leving. De individualisten kunnen verwijzen 
naar stapels immigratie-onderzoeken waarin be
schreven wordt dat migratie gepaard kan gaan 
met een traditionalistische herinterpretatie van 
het geloof als houvast in een chaotische wereld.

De onderzoekers Penninx en Schrover heb
ben in hun i m  e s -essay getiteld ‘Bastion of bind
middel?’ de vraag in een breder historisch per
spectief geplaatst. Zij benadrukken het dynami
sche karakter van migrantenorganisaties. In de 
eerste fase vervullen deze verenigingen een 
intern gerichte, sociaal-psychologische rol om de 
achtergelaten omgeving te herscheppen. Immi
granten herorganiseren zich op basis van hun 
vertrouwde principes. Aan de andere kant vor
men de verenigingen ook een uitvalsbasis van 
waaruit de onbekende samenleving tegemoet

wordt getreden. Zij winnen informatie in, mobi
liseren hulpbronnen, en treden op als belangen
behartiger. In de loop van dit proces gaan ze 
meer deel uitmaken van de samenleving, overi
gens zonder dat individuele leden dat noodzake
lijkerwijs ook doen. In deze fase kan de vereni
ging naast bindmiddel wel degelijk een instru
ment van dwang zijn.

In een tweede fase ontstaat een nieuwe dyna
miek doordat de in Nederland geboren genera
ties minderwaarde hechten aan de oorspronke
lijke functies van de verenigingen. In veel geval
len verwordt de achterwaarts gerichte vereni
ging tot een relikwie. De loopduur van deze ont- 
wikkelingscyclus is afhankelijk van de mate 
waarin de vereniging in de samenleving getrok
ken wordt en van de mate waarin individuele 
immigranten kansen krijgen in de maatschappij. 
Tot zover Penninx en Schrover. Ik vind dat zij een 
overtuigend beeld schetsen van de globale ont- 
wiklceling en de verhouding russen individuele 
en collectieve aspecten. Het probleem ligt na
tuurlijk in de tijdsspanne van de gehele cyclus en 
men kan zich gemakkelijk voorstellen dat indivi
dueel georiënteerde immigranten ongeduldig 
worden en snellere, meer radicale veranderin
gen wensen.

Wanneer we spreken over ‘de groep’ of over 
verenigingen of zelforganisaties is het van be
lang om vast te stellen dat in de loop van hun 
ontwiklceling een diversificatie optreedt. De 
groep als gesloten eenheid verliest terrein. Als je 
bijvoorbeeld een Turkse moskeevereniging 
neemt, dan zie j e dat de leden allemaal verschil
lende integratiepatronen volgen. In de ene fami
lie wordt thuis Turks gesproken, in de andere 
Nederlands. De ene vader verkeert overdag 
hoofdzakelijk in het koffiehuis van de moskee, 
de andere vader verkeert op zijn werk met men
sen van diverse nationaliteiten. De ene moeder 
trekt vooral op met familie en bekenden uit de 
streek van herkomst, de andere moeder neemt 
ook deel aan activiteiten op de school van haar 
kinderen. De zoon brengt zijn vrije tijd door op 
een Turkse voetbalclub, terwijl zijn zus lid is van 
een gemengde studentenvereniging. Misschien

57

S & D  1 / 2  I 2 0 0 3



De drie I’s FrankJ. Buijs Islam en integratie

kun je zeggen dat er een mengeling optreedt van 
individuele en collectieve integratiepatronen, en 
misschien is de tegenstelling tussen individua
listisch en collectivistisch in zekere zin achter
haald. Misschien moet de vraag 'groep of indi
vidu?’ anders gesteld worden, namelijk of er 
binnen de bijzondere groep en binnen de 
samenleving ruimte is voor culturele ontwilcke- 
lingen en een variëteit van levensvormen en 
overtuigingen, of de nationale, etnisch-speci- 
fieke en persoonlijke identiteiten worden opge
vat als veranderlijk en veranderend.

Via deze opmerkingen keer ik terug naar de 
beschreven standpunten over het integratiepro
ces en de vraag of de groep nu een stimulans dan 
wel een belemmering is voor integratie. De libe
ralen gaan voor de individualistische optie. Naar 
mijn mening is het idee dat het geïmmigreerde 
individu zich per se moet ontworstelen aan de 
identiteit van de immigrantengroep eenzijdig en 
miskent het het gegeven dat de immigranten
groep naast een vrijheidsberover ook een steun 
kan zijn. Individuen zijn meer dan ze vaak willen 
weten afhankelijk van steun van een gemeen
schap van familie, vrienden en gelijkdenkenden. 
De sociaal-democraten zeggen zowel de individu
ele als de collectieve optie te steunen, maar belan
den daarmee in een spagaat. Vanuit de sociaal-de- 
mocratische betroldcenheid met de verworpenen 
der aarde volgen ze een klassiek emancipatiemo- 
del en geven ze steun aan groepen die mogelijk
heden kunnen scheppen voor mensen die het 
moeilijk hebben. Ze zijn daardoor geneigd om de 
positieve potenties van die groepen te benadruk
ken en de negatieve aspecten te bagatelliseren.

5 8 Soms klopt dat met de werkelijkheid, maar soms 
ook niet. Tegelijkertijd steunen de sociaal-demo
craten de individualistische optie, al was het al
leen maar omdat het veelal mensen betreft die 
politiek en sociaal verwant zijn. Toch slagen ze er 
vaak niet in de toonhoogte te vinden van de indi
vidualistische integreerders, omdat ze ook de 
groepen willen blijven steunen. Kennelijk is het 
moeilijk om steun aan zelforganisaties te verbin
den met steun aan individuen die zoeken naar 
manieren om strijd te voeren voor emancipatie.

M O S L I MS ,  I SLAM EN DEMOCRATIE

Ik wil nu enkele opmerkingen maken over de 
maatschappelijke functie van de islam. In de eer
ste paragraaf heb ik gesproken over de tegenstel
lingen tussen de oriëntalisten en de moderne is
lamologen en het daarmee verbonden gebmik 
van de termen 'islam’ en 'moslims’. Wie het plu- 
rale begrip 'moslims’ tot uitgangspunt neemt, 
geeft vooral aandacht aan de diversiteit die in de 
praktijk naar voren komt. Tegenover voorbeel
den van middeleeuws aandoende achterstelling 
en onderdruMdng van sommige moslimvrou
wen staan voorbeelden van moderne emancipa
tie, vrijheid en zelfbewustheid van andere mos
limvrouwen. Tegenover vrouwenbesnijdenis in 
sommige moslimlanden staat het gegeven dat 
hetbevolkingsrijkste moslimland ter wereld een 
vrouw als president heeft. Tegenover moslim
vrouwen die hun onderdrulddng ontvluchten in 
opvanghuizen staan al die moslimvrouwen die 
zich gelijkwaardig voelen en dat ook daadwerke
lijk zijn. Tegenover die moslims die zoveel moge- 
lijkland- en geloofsgenoten binnen hun eigen 
traditionele kring willen houden staan de mos
lims die hun eigen patroon van integratie breien, 
nu eens binnen, dan weer buiten bestaande vere
nigingen. Tegenover de weinige moslimfanaten 
staan talrijke overtuigde moslimdemocraten. Is 
deze veelvormige praktijk niet een duidelijk be
wijs dat 'de islam’ niet die dwingende, allesbepa
lende religie is die er soms van wordt gemaakt? 
Dat zeggen in ieder geval de moderne islamolo
gen en volgens mij hebben ze grotendeels gelijk. 
Grotendeels, want naast de diverse praktijken 
bestaan ook religieus gefundeerde maatschappij- 
concepten die een zorgvuldige bestudering en 
beoordeling verdienen.

'Concepten’ vormen een terrein waarop de 
oriëntalisten en de moderne islamologen elkaar 
te vuur en te zwaard bestrijden. De eerste stro
ming hecht er groot gewicht aan, ziet ze als bron 
voor een historische continuïteit en acht ze van 
invloed op het doen en laten van alle moslims ter 
wereld. De tweede is geneigd de betekenis ervan 
te bagatelliseren en ziet de discussie erover als
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een ideologische valkuil. Ik formuleer het wat 
voorzichtig, omdat ik hoofdlijnen probeer te 
schetsen, terwijl er namurlijk tal van uitzonde
ringen op de regel bestaan. Drie concepten zijn 
in het bijzonder van belang: meningsvrijheid, 
gelijkheid en de relatie tussen religie en politiek.

Burgerschap in een democratie veronderstelt 
meningsvrijheid en de vrijheid om die te uiten. 
Daartoe behoort ook de vrijheid om een eigen le
vensovertuiging te kiezen. Dat nu kan botsen 
met de geloofsinterpretatie van sommige ortho
doxe moslims. In een artikel over 'Centrale ge
loofsvoorstellingen’ in het boek In het huis van de 
islam schrijft de antropologe Bartels: ‘Geloofsaf
val is het ontkennen van de centrale geloofsdog
ma’s: het bestaan van één God, de Koran als open
baring en Mohammed als laatste profeet. Geloof
safval wordt gezien als een zich keren tegen de 
namurlijke bestemming die God de mensen 
heeft gegeven, en is daarom een van de ergste 
misdrijven die mogelijk zijn; volgens de traditio
nele orthodoxe islam staat daarop de doodstraf 
en verdoemenis tot de hel.’ (p. n 5)

En verderop voegt Bartels hier aan toe: ‘Door 
geloofsafval plaatst de mens zich buiten de ge
meenschap.’ (p. 123). Hiermee komen we bij de 
thematiek van gelijlcheid van alle burgers onge
acht ras, geloofsovertuiging, sekse, enzovoorts. 
Het traditionele islamitische recht wringt hier
mee, omdat het, zoals de islamoloog en arabist 
Peters uiteenzet, mensen categoriseert naar reli
gie, geslacht en stams als slaaf of als vrije burger. 
Arkoun stelt vast: ‘in het moslimse recht genie
ten gelovigen rechten die niet aan iedereen zijn 
toegekend’ (p. 15 6). Anthony Black geeft in The 
hiswty ofislamic politicai thought een iets ruimere 
interpretatie van het moslimse concept van bur
gerschap. Hij zegt: ‘voor alle moslims, uitgezon
derd de radicaal liberale en verwesterlijkte men
sen, kunnen alleen die mensen burgers zijn die 
moslim zijn of aanhanger van een geopenbaard 
monotheïstisch geloof’ (p. 339). We hebben het 
hier over traditionele juridische concepten die in 
enigerlei vorm een weerslag hebben op het dage
lijkse doen en laten van veel moslims.

Een derde terrein van frictie betreft de relatie

mssen religie en politiek. De islamoloog Waar
denburg stelt vast: ‘De islam zoals die door de 
meeste moslims werd en wordt begrepen, bevat 
ook ordeningsprincipes voor de samenleving’. 
Traditionalistische, orthodoxe moslims leiden 
hier een politiek-begrip uit af dat diametraal staat 
tegenover het moderne democratie-begrip. Soeve
reiniteit berust bij God, niet bij het volk; regeer
ders mogen niet zelf wetten vaststellen, maar 
hebben tot taak God’s bedoelingen te doorgron
den. De staat moet islamitisch zijn, omdat alleen 
zo mensen de vrijheid krijgen om tot het ware ge
loof te komen en de overheid moet islamitisch 
zijn omdat alleen zo de juiste waarden en normen 
uitgedragen en toegepast kunnen worden. Poli
tiek vindt niet plaats op een relatief autonoom 
terrein, maar is de directe toepassing van de aan
wijzingen die de religie geeft. Tegenover deze 
orthodoxe theocratische interpretatie staan overi
gens tal van andere Koran-interpretaties met een 
pluralistisch democratisch karakter (bv. Sachedi- 
na: The Islamicwots of democratie pluralism).

Drie concepten of thema’s dus: meningsvrij
heid, gelijlcheid en de relatie mssen religie en po
litiek. Laat ik voor alle duidelijkheid nog een 
keer zeggen dat ik hiermee niet een beschrijving 
geef van zoiets als een veronderstelde tegenstel
ling mssen ‘de islam’ en ‘de democratie’. Ik doe 
ook geen uitspraken over de impact en reik- 
wij dte van die concepten, want dat heb ik niet 
onderzocht. Het enige wat ik doe is vaststellen 
dat er rond de genoemde thema’s steeds op
nieuw gedoe ontstaat, conflicten en mzies ont
branden. De vraag dient gesteld te worden op 
welke wijze we kunnen komen, om met Arkoun 
te spreken, tot concrete vragen en analysevor- 
ming. Daarover wil ik in dit laatste deel van mijn 
betoog enkele punten naar voren brengen.

1. ‘d o g m a ’ e n  p r a k t i j k

De godsdiensten van het boek zijn bij uitstek 
godsdiensten van het woord. In de chaos van de 
wereld en de onzekerheid van het geloof geldt 
het woord als een houvast, waaraan geen tittel of 
jota veranderd mag worden. Een maatschappe-
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lijk debat dat tot inzet heeft dat deze of gene 
groep gelovigen het woord anders moet inter
preteren is daarom in de meeste gevallen tot 
mislukken gedoemd. Sterker nog, het kan ge- 
malckelijk weerstand oproepen en leiden tot ver
sterking van orthodoxe en fundamentalistische 
tendensen. In de geschiedenis van de groei van 
de democratie in West-Europa zijn soms de ver
anderingen in de concepten, in de ideologie, 
vooraf gegaan door veranderingen in de praktijk. 
Nemen we bij voorbeeld de opvattingen van de 
Rooms Katholieke kerk over democratie en ik ci
teer daarbij uit een opstel van R. S. Zwart met de 
fraaie titel ‘Men moet God meer gehoorzamen 
dan de mensen’ (in Christelijke politiek en democra
tie, 1995). In de encycliek Immoitale Dei uit 1885 
heeft paus Leoxin dekatholieke staatsleer uit
eengezet, een leer die geldend is gebleven tot aan 
het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 tot 1965. 
Leo XIII  verdedigde een uitgesproken antidemo
cratisch project. Naar zijn mening waren vrij
heid van meningsuiting, van godsdienst en van 
drukpers, de opvatting dat alle mensen in wezen 
gelijk waren, dat het gezag in de staat niet op God 
maar op de wil van de meerderheid van de bevol
king rustte en dat de staat niet de ware gods
dienst moest ondersteunen, gruwelijke demo
cratische misvattingen die het christelijke ideaal 
ondermijnden. Deelname aan de democratie was 
slechts uit pragmatische overwegingen tijdelijk 
aanvaard om de vestiging van een christelijke 
staat dichterbij te brengen. Was die staat er, dan 
zou het katholicisme weer staatsgodsdienst 
moeten zijn, zouden andersdenkenden in het 
gunstigste geval getolereerd worden en zou er 

6 o geen vrijheid van drukpers of meningsuiting 
zijn.

Zo luidde gedurende ruim driekwart eeuw de 
opvatting van de Heilige Roomse Kerk. Wellicht 
antidemocratisch, maar in ieder geval ondemo
cratisch. Maar in datzelfde tijdsgewricht zijn de 
rooms-katholieken steeds meer ingegroeid in 
het democratische systeem, zodat uiteindelijk de 
sluipende koerswijziging van het Vaticaans Con
cilie door de niet-katholieke democraten werd 
opgevat als niet meer dan de bevestiging van een

gegroeide democratische praktijk. Wie de 
rooms-katholieken in laten we zeggen 1958 had 
willen beoordelen op hun democratische ge
zindte had niet de encyclieken en de eeuwen
oude concepten, maar de praktijk als maatstaf 
moeten nemen.

Het is duidelijk, ik werk toe naar een vergelij
king met die andere godsdienst, de islam. Voor
dat ik die maak moet ik op enkele belangrijke 
verschillen wijzen. Allereerst het religieuze ver
schil, namelijk dat de islam geen kerk is en geen 
hiërarchische organisatie heeft; de relatie met Al
lah is direct, niet bemiddeld door een clems, en 
dat geeft de individuele gelovige een enorme 
interpretatie- en handelingsvrijheid. Vervolgens 
het maatschappelijke verschil, namelijk dat de 
moslims in Nederland in een minderheidsposi
tie verkeren, waardoor het goed mogelijk is dat 
sommige moslims komen tot religieus geformu
leerd verzet tegen de bestaande samenleving. 
Ondanks deze verschillen is de moraal van dit 
verhaal dat vigerende religieuze concepten niet 
per definitie bepalend zijn voor het handelen en 
dat we derhalve veel waarde moeten toekennen 
aan het daadwerkelijke handelen van de gelovi
gen en dat we moeten kijken naar de wijze 
waarop de islam zich ontwikkelt als toegepaste 
godsdienst in Europa.

2. DEMOCRATI SCHE ZELFREFLECTIE

Een maatschappelijk debat over heikele kwesties 
kan alleen dan vruchtbaar zijn, wanneer de voor
naamste betrokkenen gelijkwaardigheid bezit
ten. Het kan niet gaan over de tekortkomingen 
van de ene partij en de kwaliteiten van de andere. 
Dat zou leiden tot arrogantie en tot verabsolute
ring van de bestaande democratische ordening, 
terwijl juist door een goede democraat als Ar- 
koun en vele anderen belangrijke aspecten ter 
discussie gesteld worden. Die kritiek verdient 
veel meer aandacht dan hij tot nu toe krijgt. Ik 
zie twee belangrijke gebieden waar democrati
sche zelfreflectie gewenst is.

Het eerste betreft de Verlichting. In de liberale 
en sociaal-democratische traditie wordt die over-
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wegend ervaren als een historische sprong voor
uit, als bevrijding van de menselijke geest. De 
kernlanden van de islam zijn geconfronteerd 
met de Verlichting als het gedachtegoed van de 
koloniale overheersers. Zij hebben, plat maar 
treffend gezegd, ‘de kont van de Verlichting’ ont
moet; voor hen betekenden al die hoogstaande 
concepten niet bevrijding, maar onderdrukking. 
Als we die ervaring serieus willen nemen, moe
ten we de Verlichting niet afschermen als een 
versteende erfenis, maar behandelen als een 
maatschappelijk project dat voortdurend onder
houd nodig heeft. Maar belangrijker nog is de er
kenning dat democratie en Verlichting niet al
leen gaan over intellecmele concepten, maar dat 
ze onlosmakelijk verbonden zijn met een zeer 
eenzijdige machtsverhouding (vgl. Edward Saïd, 
Culture and Imperialism) waarbinnen de islam de 
minderwaardige is, terwijl de westerse democra
tie dominant is in de begripvorming en dus in de 
meningsvorming.

Het tweede gebied betreft de moderniteit en 
wel speciaal de kritiek die vanuit verschillende 
religieuze bronnen wordt geformuleerd op ver
schillende aspecten van de seculiere samenle
ving. Opnieuw gaat het mij er niet om dat er in
gestemd moet worden met de kritiek, maar dat 
een betekenisvol debat vereist dat j e er serieus 
over nadenkt. Vanuit de islam wordt kritiek gele
verd op de ‘marginalisering van het geloof’; in 
meer seculiere termen gaat het om bronnen van 
normen en waarden, over gemeenschapszin, 
over oppervlakkigheid en over gebrek aan zinge
ving. Dat is niet bepaald een terrein waarop het 
liberalisme en de sociaal-democratie uitblinken.

3.  DEMOCRATI SCHE DWANG

Ik kom bij een laatste punt. Mijn pleidooi voor 
democratische herbezinning in het licht van de 
ontmoeting met de islam wordt misschien door 
sommigen geïnterpreteerd als een relativering 
van de democratie. Niets is minder het geval. 
Herbezinning is mogelijkjuist vanwege de posi
tie van kracht, inhoudelijke kracht wel te ver

staan, die de democratie bezit. Dat zit niet in ie
ders hoofd, getuige de soms paniekerige reacties 
op vormen van niet-gewelddadig radicalisme. 
Maar de democratie heeft in haar praktische 
werking het vermogen om niet-democratische 
actoren te beïnvloeden en te bewegen tot deel
name aan het democratische proces, hen de prak
tische waarde van de democratie te tonen en 
soms zelfs hen te overtuigen van de betekenis 
van enkele van de waarden die eraan ten grond
slag liggen. De Amerikaan Kal}rvas, die een inspi
rerend onderzoek heeft gedaan naar de span
ningsrelatie tussen het rooms-katholicisme en 
democratie in België aan het eind van de 19  ̂
eeuw spreekt in dit verband van het ‘incorpore
rende vermogen’ van de democratie. De Franse 
onderzoeker Gilles Kepel beschrijft een soortge
lijke thematiek aan de hand van de spanning ms- 
sen religieus radicalisme en democratie en ge
bruikt het begrip ‘democratische dwang’ (Allah in 
the West, 1997). En als voormalig radicaal herin
ner ik mij zeer wel dat wij in de studentenbewe
ging, vol wantrouwen jegens de parlementaire 
democratie, meesmuilend spraken over ‘inkap
seling’ o f ‘repressieve tolerantie’. Daarin kwam 
het besef tot uitdrukking dat deelname aan het 
democratische proces gemaklcelijkleidttot een 
positieve waardering ervan. De ontwiklceling 
van Milli Görus in de strijd voor de Aya Sophia 
moskee is eigenlijk ook een voorbeeld van demo
cratisering door involvering. Wat aanvankelijk 
een botsing was met de gevestigde politiek werd 
tot leerproces waarin men vertrouwd raakte met 
het functioneren van de Nederlandse democratie 
en waarin de praktische betekenis in de zin van 
het vinden van compromissen geleerd werd. En 
ten slotte wil ik nog opmerken dat deze lessen 
heden ten dage goed benut zou kunnen worden 
voor een democratische reactie op het optreden 
van radicale moslims zoals die van de Arabisch 
Europese Liga. Inhoudelijke uitdagingen kun
nen benut worden om de democratie te verdie
pen.

61

S & D  1/2 I 2003



De drie I ’s: Immigratie — Integratie — Islam (5)

Het minderhedenbeleid in 
retrospectief

62

H E N K  MOL L E MAN

Wat er ook fluctueert in de discussies over het 
minderhedenbeleid, er is één constante: het 
minderhedenbeleid is mislukt. Het beleid was 
nauwelijks geformuleerd in de Ontwerp-Min- 
derhedennota (i) en de Minderhedennota (2) of 
kort daarna heette het al mislukt te zijn. Het gaat 
hier om een axioma, niet om een grondig onder
bouwde stelling. Het is bijv. de basis voor een op 
initiatief van de s P door de Tweede Kamer aan
vaarde motie, waarin gevraagd wordt om te 
onderzoeken ‘welke oorzaken daaraan ten 
grondslag liggen’. Eind vorig jaar gingen de uit
zendingen van Netwerk en Nova ook van dit 
axioma uit. De gasten in de studio moesten 
vooral beamen, dat de integratie mislukt was. Dit 
zegt meer over de oppervlalckigheid, die in veel 
debatten overheerst, dan over de stand van zaken 
met betrekking tot dit beleid. Zouden journa
listen en politici zich niet eens kunnen afvragen, 
wanneer op een bepaald beleidsterrein van mis- 
lulddng kan worden gesproken? Welke maatsta
ven moet men daarvoor aanleggen. Heeft het ook 
niet iets te maken met een modern ongeduld? 
Behoeften komen op en moeten snel bevredigd 
worden. Alsof het maken van beleid, zeker op 
een ingewikkeld terrein als dat van het minder-

Over de auteur Henk Molleman was lid uan de Tweede 
Kamer voorde Partij uan de Arbeid ( ig /d -ig /g ), 
directeur Coördinatie Minderhedenbeleid, Ministerie 
uan Binnenlandse Zaken (ig jg -ig g o ) en is nu 
Aduiseur BestuurI jke Vraagstukken en Minderheden
beleid

hedenbeleid, gelijk staat aan het gooien van geld 
in een automaat om daarna onmiddellijk een 
flesje cola of een reep in een bak te vinden.

Van meet af aan was duidelijk, dat de integra
tie van minderheden een proces van generaties 
zou zijn. Kijk naar het immigratieland bij uit
stek, de Verenigde Staten, waar de integratie van 
‘Afro Americans’ nog lang niet voltooid is.

Naast oppervlalddgheid en ongeduld speelt 
ook een gering historisch besef een grote rol. 
Hoewel er pas sinds 22 jaar sprake is van een ge
coördineerd minderhedenbeleid, schijnen er 
nog maar weinigen te zijn, die zich nog iets her
inneren van de totstandkoming en de uitgangs
punten van dit beleid.

In dit artikel wil ik teruggaan naar de begin
tijd van het minderhedenbeleid en een aantal 
uitgangspunten en standpunten voor het voet
licht brengen uit de Ontwerp-Minderhedennota 
van 1981 en de Minderhedennota van 1983, die 
nu nog een rol spelen in de publieke discussie, 
maar waaraan in de loop van de tijd te weinig 
aandacht is besteed.

Door de grote toename van asielzoekers aan 
het einde van de vorige eeuw is het aantal men
sen, dat behoort tot een etnische minderheid zo 
sterk gestegen en is de variëteit aan minderhe
den zo groot geworden, dat een ongewijzigde 
voortzetting van het minderhedenbeleid uit de 
begintijd onmogelijk is geworden. Dat neemt 
niet weg, dat Nederland er m.b.t. de integratie 
van etnische minderheden en m.b.t. de positie 
van autochtonen in de oude wijken er nu beter
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voor zou staan, als de beleidslijnen uit bovenge
noemde nota’s consequenter waren uitgevoerd. 
Een bepaald beleid starten is één ding, het over 
een lange reeks vanjaren volhouden en bijstel
len na terugkoppeling van de resultaten of het 
gebrek eraan, is een heel andere zaak.

BEGINTIJD V AN HET MINDERHEDENBELEID.

Tot aan het einde van de jaren zeventig werd er 
een beleid gevoerd gericht op bepaalde groepen, 
per groep gecoördineerd door één ministerie.
Het toenmalige CRM (viawvc nuvw sjhad 
aparte coördinatiestructuren voor Surinamers, 
Antillianen, Molukkers en Woonwagenbewo
ners en Zigeuners. Het Vluchtelingenbeleid werd 
gezamenlijk door Justitie en Buitenlandse Zaken 
gecoördineerd en wat toen Gastarbeiders heette 
viel onder de coördinerende verantwoordelijk
heid van het ministerie van Sociale Zaken (later. 
&■ Werkgelegenheid met de komst van Joop den 
Uyl als minister). Tot echt specifiek beleid op veel 
beleidsterreinen leidde dit niet. Wel kwam er 
een reeks van welzijnsstichtingen uit voort, die 
geheel het stramien volgden van de welzijns
stichtingen en maatschappelijk werkinstellin- 
gen, waar Nederland door de verzuiling ver
trouwd mee was.

In een artikel in het tijdschrift Beleid en Maat
schappij (3)vroeg Han Entzinger aandacht voor 
het feit, ‘dat immigratie geen voorbijgaand ver
schijnsel zal blijken te zijn’. Nieuwe burgers wa
ren als immigrant binnengekomen en dienden 
als zodanig behandeld te worden. Voor mij als 
toenmalig Kamerlid voor de PvdA was de on
vrede over de versnipperde coördinatie en de 
kwalificatie van immigranten uit bovenge
noemde groeperingen aanleiding om in 1978 
een motie in te dienen, waarin de minister van 
Binnenlandse Zaken (Hans Wiegel) werd ge
vraagd om op zijn ministerie de verantwoorde
lijkheid te nemen voor één coördinatie van alle 
nieuwe minderheden. Hij nam de motie over en 
zou hem uitvoeren als ik een nieuwe Directie Co
ördinatie Minderhedenbeleid (d c m ) wilde op
zetten. Zo geschiedde.

Dit hier te vermelden is vooral van belang 
vanwege het grondleggende idee achter het min
derhedenbeleid: een beleid voor nieuwe burgers, 
die zich als immigranten door allerlei oorzaken 
hier hadden gevestigd en hier zouden blijven. 
Daarom moest het vallen onder het coördine
rende ministerie bij uitstek, verantwoordelijk 
voor gemeenten en provincies, dat van Binnen
landse Zaken. Binnen het ministerie viel de di
rectie onderbet directoraat-generaal Binnen
lands Besmur (later Openbaar Besmur DGOB) en 
niet onder het directoraat-generaal Openbare 
Orde en Veiligheid.

Anno 2002 lijkt deze filosofie verlaten.
Binnen het kabinet Balkenende werd de directie 
Coördinatie en Integratie Minderhedenbeleid 
(d c i m ) weggehaald bij b z k  en geplaatst bij Justi
tie. De LPF was onderbedeeld met het aantal mi
nisters en dus werd er maar een minister bij be
noemd voor het asiel- en minderhedenbeleid. De 
nieuwe minister was als ambtenaar van dat mi
nisterie aflcomstig. Was de portefeuille van Ro- 
ger van Boxtel min of meer gehandhaafd, dan 
had men daar nog vrede mee kunnen hebben, 
maar met de verhuizing werd hier een andere fi
losofie gehanteerd. De minderheden als voor
werp van justitieel beleid. De plaatsing van het 
minderhedenbeleid bij destijds BiZa (nu b z k ) 

had tot doel om integratie in de Nederlandse 
samenleving te bevorderen en minderheden 
door goed beleid uit het criminele vaarwater te 
houden. Door een nieuwe voorkeur voor rauw 
beleid is het niet verwonderlijk dat minister 
Nawijn vooral heeft geschitterd in een ram
koers jegens asielzoekers, ondanks het feit dat 
Formyn vooral aandacht vroeg voor de proble
matiek van de oude wijken, waaraan Nawijn zich 
niets gelegen heeft laten liggen. Het is nu aan 
CD A en PvdA te bewijzen dat de nadmk op min
derheden als burgers weer wordt hersteld en de 
koehandel met de l e f  ongedaan te maken. De 
VVD is het aan haar erelid Wiegel verplicht weer 
zijn verlichte ideeën van destijds hoog te hou
den.
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DOELGROEPENNOTA

Bij het schrijven van de Minderhedennota is er 
niet voor gekozen de term ‘etnische minderheid’ 
te definiëren. We kwamen er gewoon niet uit. 
Een praktisch bruikbare definitie bleek heel 
moeilijk te vinden. Dus werd een aantal groepe
ringen aangewezen als doelgroepen van het be
leid waarvoor al structuren bestonden. Alleen de 
‘G astarbeiders’ werden vervangen door Turken, 
Marokkanen, Tunesiërs. De nota werd een doel
groepennota.

Omdat de immigranten zich hoofdzakelijk 
vestigden in de grote steden ging mijn voorkeur 
uit naar een Grote Stedennota. Zij vormden het 
meest concrete kader voor een minderhedenbe
leid en boden de beste garantie om de ambitie 
van de Minderhedennota waar te maken nl. een 
verband te leggen tussen de immigratie en de 
noodzaak onze samenleving zodanig in te rich
ten, dat etnische minderheden kunnen integre
ren en participeren. Tegelijkertijd zouden de 
problemen van de autochtone inwoners met 
name van de oude wijken veel meer aandacht 
kunnen krijgen. In de Ontwerp-Minderheden- 
nota (2) van 1981 staat; ‘Inmiddels is op die plaat
sen (de achterstandswijken) gebleken met welke 
problemen de ontwiHceling van Nederland naar 
een multi-etnische en multi-culturele samenle
ving gepaard gaat.... De oorspronkelijke bewo
ners ervaren de nieuwkomers als concurrenten, 
die met hen dingen naar goedkope huizen, ba
nen, onderwijs- en andere voorzieningen. Het is 
voorben geen eenvoudige opgave om zulke ont
wikkelingen zonder meer te accepteren. Aan de 

6 4- problemen van deze inwoners moet dan ook
evenzeer aandacht worden geschonken als aan 
de problemen van minderheidsgroepen.’ Maar 
met name door verzet uit sommige kringen van 
het CDA, die ookldeinere gemeenten op het plat
teland aan hun trekken wilden laten komen bij 
de verdeling van gelden voor minderheden, 
werd daar geen politieke toestemming voor ge
geven.

In feite was deze opzet geen pleidooi voor een 
niet geïsoleerd minderhedenbeleid. Aan minder

heden buiten de steden zoals Moluklcers, Zigeu
ners, Woonwagenbewoners en Vluchtelingen 
zou apart aandacht moeten worden besteed.

Zelfs onder Roger van Boxtel die zowel grote 
steden als minderhedenbeleid in zijn portefeu
ille had, heeft er geen versmelting plaatsgevon
den. Dat is j ammer, want de grote steden hadden 
vanuit b z k  op deze manier beter ondersteund 
kunnen worden bij hun beleid voor achterstan
dwijken. Achteraf kan men zich afvragen of veel 
onvrede, die in 2001 naar boven is gekomen door 
een op achterstandswijken gericht beleid van 
rijk en gemeenten niet voorkomen was. Van Box
tel was goed bezig, maar kon het karwei niet af
maken. Een nieuw kabinet kan en moet de uitda
ging van een grote stedenbeleid in boven be
doelde zin weer oppaklcen, met terugdraaiing 
van een verkeerd ingezet beleid onder de vorige 
regering. De actuele simatie vraagt uiteraard res
pect voor de gemeentelijke autonomie.

In de Minderhedennota (3) wordt deze als 
volgt verwoord; ‘Het minderhedenbeleid is ge
richt op de totstandkoming van een samenle
ving, waarin de in Nederland verblijvende min
derheden ieder afzonderlijk en als groep een ge
lijkwaardige plaats en volwaardige ontplooi
ingskansen hebben.’ In de uitwerking blijkt, dat 
het hier niet gaat om propaganda voor een ‘softe’ 
politiek zoals sommigen ook in de PvdA niet 
moe worden te roepen. Om te beginnen wordt 
afgerekend met het adagium ‘Integratie met be
houd van eigen identiteit’ als een onrealistische 
optie. Men kan niet én integreren én zijn iden
titeit behouden. In Moslim in de polder van Frits 
Bolkestein stelt Jan Beerenhout; ‘Integreren met 
behoud van culmur is een tegenspraak in zich
zelf Emigratie betekent altijd verandering, inte
gratie eveneens. Of je verandert en dan integreer 
je, of je behoudt je eigen culmur, verandert dus 
niet en integreert dus ook niet.’ In de zweverige 
minderhedenrapporten Wisselwerking van de 
PvdA eindjaren negentig wordt dit adagium nog 
steeds aangehangen.

De Minderhedennota hanteert een ander 
motto; ‘Wederzijdse aanpassing in een multi
culturele samenleving’. Toegegeven ook hieraan
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Ideven bezwaren, omdat meerderheid en min
derheden geen gelijkwaardige partners zijn, 
maar het geeft een goede richting aan voor inte
gratie. Het is een zaak van kansen geven en kan
sen nemen. Daarvoor moet men zich aan elkaar 
aanpassen, hetgeen van minderheden de meeste 
inspanning vergt. In alle regeringsnota’s van de 
begintijd is geprobeerd hier handen en voeten 
aan te geven. Inmiddels is er een nieuw pro
bleem bij gekomen door de grote toestroom van 
nieuwe immigranten van zeer verschillende her
komst. Zij moeten zich niet alleen aan de meer
derheid aanpassen, maar in heel wat wijken ook 
aan elkaar.

Tot de hardnekkige misverstanden hoort ook, 
dat minderhedenbeleid voornamelijk achter
standsbeleid zou zijn. Dat is het ook, maar niet 
exclusief. Niet alleen sociale en economische 
achterstanden vormen voorwerp van het beleid, 
maar ook het voorkomen en bestrijden van dis
criminatie en de verbetering van de rechtsposi
tie (achterstellingsbeleid) en het kansen schep
pen voor emancipatie en participatie. Onder het 
laatste valt ook aandacht geven aan de cultuur 
van etnische minderheden, niet als folklore, 
maar als een eigen zingeving in deze samenle
ving vanuit een andere culmrele achtergrond in 
confrontatie met de dominante cultuur.

MINDE RHEDENBELE ID NODIG?

Moet er eigenlijk wel een minderhedenbeleid 
zijn? Deze vraag is een aparte studie waard. Hier 
slechts een korte beschouwing. Recente kranten
publicaties suggereren, dat landen zonder min
derhedenbeleid beter af zouden zijn. Verwezen 
wordt dan met name naar Duitsland. Er bestaat 
nauwelijks vergelijkend onderzoeksmateriaal 
om deze stelling te onderbouwen. Op interpreta
ties van bestaand materiaal valt heel wat af te 
dingen. Volgens Jeroen Doomernik van het Insti
tuut voor Migratie- en Etnische Studies (i m e s ) 

van de Universiteit van Amsterdam, een expert 
op dit gebied, kan men niet waarmaken dat min
derheden in Frankrijk en Duitsland beter af zijn. 
In deze landen gaat men veel meer dan in ons

land ervan uit dat minderheden zich moeten 
aanpassen aan de bestaande staat. Zijn zij 
daardoor beter geïntegreerd? Veel wij st erop, dat 
dit niet het geval is. Doomernik veronderstelt, 
dat door de drang om zich aan te passen Turken 
in Duitsland zich juist meer afzonderen dan Tur
ken in Nederland. Als voorbeeld noemt hij de 
ontwiklceling van Milli Görüs, dat zich in Neder
land kon ontwildcelen van een fundamentalisti
sche organisatie tot een erkende sociaal-reli- 
gieuze organisatie en gesprekspartner van de 
overheid. In Duitsland geldt het als een ver
dachte organisatie. Mijn eigen ervaringen met 
Duitsland en België m.n. Brussel sluiten hier bij 
aan. Een man als Abu Jahjah moet hier dan ook 
heel anders opereren dan in Vlaanderen.

Na Fortuyn zien we dat in Nederland het kli
maat tegenover vooral moslims goed aan het ver
zieken is. Turken en Marokkanen zijn tegen
woordig eerst en vooral moslims. Waar hebben 
we dat meer gezien in de geschiedenis? Hoe zij 
zich — en vooral de jongeren — ook ontwiklceld 
hebben en, als ze nog gelovig zijn, een Neder
landse variant van de islam laten zien, zij worden 
allen op één hoop geveegd. Gevolg is, dat lang
zaam verkregen vruchten van een minderheden
beleid weg dreigen te ebben.

Zoals hiervoor beschreven koos het kabinet in 
1983 met de Minderhedennota niet voor een 
Grote Steden-beleid als kader voor een minder
hedenbeleid. Dat hield niet in, dat er voor etni
sche minderheden uitsluitend een specifiekbe- 
leid zou moeten worden ontwildceld. Minderhe
denbeleid werd gezien als een beleid voor de ge
hele samenleving. Het ging immers om een aan
passing van twee kanten. Binnen dat stramien 
moet de keuze voor een minderhedenbeleid ge
nuanceerd worden.

Als minderhedenbeleid samenlevingsbeleid 
is, dan volgt daar logisch uit, dat met een alge
meen beleid begonnen wordt. Vandaar de vol
gende trits in de aanpak:
a. Algemeen beleid waar mogelijk. Het gaat im 

mers om nieuwe burgers van deze samenle
ving, die hierin moeten integreren. Als zij 
zich moeten aanpassen, dan moet het beleid

65

S&D 1/2 I 2003



De drie I’s HenkMolleman Het minderhedenbeleid in retrospectief

ook op hen toegesneden zijn en de voorzie
ningen ook voor hen openstaan.

b. Waar algemene diensten en voorzieningen 
tekort schieten, omdat zij niet aansluiten bij 
de bijzondere positie van leden van minder
heidsgroepen, zullen zij aangepast moeten 
vtforden.

c. Waar dit onvoldoende mogelijk is, zullen spe
cifieke maatregelen en voorzieningen wor
den overwogen. Het kabinet sprak van 'wor
den overwogen’ om niet een hele reeks van 
onbetaalbare voorstellen over zich heen te 
krijgen. Het beleid kostte beginjaren tachtig 
al zeshonderd milj oen gulden en dat in finan
cieel moeilijke tijden. Vandaar niet ‘specifieke 
maatregelen zullen worden genomen’.

Kort samengevat: Algemeen beleid waar moge
lijk, specifiek beleid waar nodig.

In dit opzicht verschilt het minderbeleid niet 
veel van het vrouwenemancipatiebeleid.

R e s t r i c t i e f  i m m i g r a t i e b e l e i d

Hoewel de instroom van nieuwe migranten be
ginjaren tachtig lang niet die omvang en diver
siteit had, die het nu heeft, was voor de toenma
lige regering een beperkt toelatingsbeleid toch 
een voorwaarde voor het minderhedenbeleid. 
Een voortdurende, grootschalige immigratie zag 
zij als dweilen met de kraan open. Van een gelijk
waardige deelname aan de Nederlandse samen
leving zou niets terechtkomen als de aantallen

immigranten alsmaar blijven groeien. Daarvoor 
zijn de inspanningen te kostbaar. Het was van 
meet af aan duidelijk, dat de immigratie met 
name door de gezinshereniging niet te stoppen 
viel. Behalve voor erkende vluchtelingen en voor 
mensen, die een specifieke bijdrage aan de 
Nederlandse samenleving konden geven, moest 
verder geprobeerd worden de deur op slot te 
houden. Een tijdlang is een aantal wetenschap
pers en politici nogal luchtig heengestapt over de 
problemen, die voortvloeien uit een te grote in
stroom van nieuwe minderheden. Door nieuwe 
mondiale ontwikkelingen valt de immigratie 
toch niet te beheersen, dus was de gedachte: be
spaar je de moeite. Daarmee werd het asielbeleid 
onder druk gezet, waarvan we de gevolgen al een 
paarjaar ervaren,

De Minderhedennota bevat de achteraf profe
tische zin: ‘Een onbeheerste toestroming van 
vreemdelingen zal maatschappelijke kosten tot 
gevolg hebben, die de samenleving niet meer be
reid is op te brengen’. Let wel, het gaat om ‘maat
schappelijke kosten’, dat is meer dan financiële 
lasten. Het beleid voor achterstandswijken was 
mede opgezet — maar onvoldoende van de 
grond gekomen — om de maatschappelijke ge
volgen van de immigratie beheersbaar te hou
den. Tegen de achtergrond van wat er rond de 
voorlaatste verkiezingen gebeurd is, kan men 
niet zeggen, dat deze opzet geslaagd is.
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Eenvoudige oplossingen 
bestaan niet
MARI JKE L I N T H O R S T

In het decembernummer van s &-D pleit Paul 
Kalma voor een minder‘schreeuwerige’benade
ring van het immigratie- en integratievraagstuk: 
eenvoudige oplossingen bestaan niet. Daar ben 
ik het hartgrondig mee eens. Er is dringend be
hoefte aan méér nuance. Juist om die reden vind 
ik de inhoud van zijn bijdrage teleurstellend. Af
gezien van de constatering dat de PvdA verre
gaand tekort is geschoten in het aangaan van het 
debat over de archaïsche kanten van de islam (ik 
zou overigens liever zeggen: van sommige cultu
ren), komt hij eigenlijk niet verder dan de nood
zaak om het tot dusver gevoerde beleid voort te 
zetten: verbeteren van het onderwijs, gedifferen
tieerde woningbouw en het bevorderen van soci
ale mobiliteit. Kalma stelt dat de PvdA weliswaar 
het nodige zelfonderzoek moet doen, maar dat 
dit niet wil zeggen dat zij haar ideële uitgangs
punten en het door haar gevoerde beleid maar 
overboord moet zetten. Uit de instemming waar
mee hij Wouter Gortzak citeert maak ik op dat 
Kalma als ideëel uitgangspunt hanteert ‘een 
Nederland waarin nieuwkomer en autochtoon 
beiden recht hebben op respect en gelijk
waardigheid.’ Dat is een uitgangspunt waar, 
denk ik, niemand bezwaar tegen zal hebben. 
Maar wat ik vervolgens mis is een kritische 
vraagstelling: Welk beleid is er gevoerd om die 
ideële doelstellingen te bereiken? Was dat beleid 
toereikend? Waar zijn gaten gevallen? Welke 
(nieuwe) aanpak is nodig? Wat vraagt een effec-

Over de auteur Manjke Linthorst is redacteur van s & d

tief immigratie- en integratiebeleid van nieuw
komers èn autochtonen?

PROBLEMEN ONTKEND,  FOUTEN TOEGEDEKT

Ik ben er van overmigd dat de verkiezingsneder
laag van de PvdA niet te wijten is geweest aan 
maatschappelijke onvrede over immigratie en 
integratie, maar aan onvrede over een bestuurs- 
culmur waarin problemen werden ontkend en 
gemaakte fouten werden toegedekt. Dat betrof 
een heel scala van terreinen: de gezondheids
zorg, het onderwijs, de veiligheid, het openbaar 
vervoer en, inderdaad, ook de multiculturele 
samenleving. De maatschappelijke onvrede over 
immigratie en integratie betrof niet zozeer de 
immigratie en integratie zelf, maar vooral de ma
nier waarop doorbesmurders met deze ontwik
kelingen is omgegaan: het niet of nauwelijks wil
len erkennen dat zich hierbij problemen kunnen 
voordoen en te weinig bereidheid om de oorza
ken van deze problemen te analyseren en maat
regelen te treffen die deze problemen kunnen 
oplossen. Daar ging het mijns inziens om. Dat 
betekent dat de PvdA een serieuze analyse zal 
moeten maken van de problemen die zich voor
doen en een aansprekend beleid zal moeten ont- 
wilckelen om die problemen op te lossen.

Centraal uitgangspunt voor een effectief im
migratie- en integratiebeleid zou wat mij betreft 
moeten zijn dat iedereen die zich in Nederland 
wil vestigen ook in Nederland wil wonen en be
reid is een bijdrage aan deze samenleving te leve-

67

S&D 1/2 I 2003



De drie I’s Marijke Linthorst Eenuoudi^e oplossingen bestaan niet

68

ren. Voor de overheid en de autochtone bevol
king betekent dit dat zij de nieuwkomer daartoe 
ook in de gelegenheid moeten stellen. Wat dat 
aan specifieke maatregelen vergt verschilt zo 
niet per persoon, dan in ieder geval per groep. De 
komst van de eerste generatie 'gastarbeiders’ ver
eiste (naar achteraf bleek foutief) nauwelijks spe
cifieke maatregelen. Zowel de ‘gastarbeiders’ zelf 
als de Nederlanders dachten dat hun verblijftij
delijk zou zijn. Het leren van de taal werd 
daarom niet nodig geacht, evenmin als het ken
nis nemen van de Nederlandse cultuur of het in
vesteren in een goede woning. Ontegenzeggelijk 
zijn er ten opzichte van de eerste generatie veel 
fouten gemaakt. Met name over de abominabele 
huisvesting en de winsten die hier door eige
naars en verhuurders op werden gemaakt zou
den we ons collectief moeten schamen. Maar 
met alle tekortkomingen in het beleid was er wel 
sprake van een zekere gelijkwaardigheid: de eer
ste generatie wilde hier (tijdelijk) zijn en wij wa
ren tevreden dat zij hier (tijdelijk) waren. Die ge
lijkwaardigheid is steeds verder zoek geraakt.

Achteraf kun je konstateren dat de overkomst 
van de gezinnen van de eerste generatie hét mo
ment was geweest om een Nederlands immigra
tie- en integratiebeleid te ontwikkelen. Dat is 
niet gebeurd. Deels omdat Nederland een ge
schiedenis heeft van immigranten die vroeger of 
later‘vanzelf ’ in de samenleving integreerden. 
De gedachte was dat dit met deze nieuwe groe
pen ook zo zou gaan. Maar deels heeft er waar
schijnlijk ook nog iets anders gespeeld. Neder
land is een dichtbevolkt land. Emigratie werd na 
de Tweede Wereldoorlog gestimuleerd. Het laat
ste wat de Nederlandse overheid wilde was een 
immigratieland zijn. Gezinshereniging werd 
weliswaar toegestaan, maar de overheid ontwik
kelde er geen gericht beleid op:
> er is nooit expliciet erkend dat de eerste gene

ratie zou blijven en dat daar vanaf dat mo
ment dus ook andere maatregelen voor nodig 
waren.

> beleidsmatig werden de overkomende gezin
nen niet als nieuwkomers beschouwd. Zij 
kwamen als het ware in het kielzog van de

eerste generatie, maar zonder de daarbij be
horende gelijkwaardigheid: wat is er nodig 
(voor de vrouwen en kinderen èn voor de al 
aanwezige mannen) zodat deze groep zich 
kan vestigen en zich een volwaardige plaats in 
de samenleving kan verwerven.

BELEID V A N  ‘ PAPPEN EN N A T H O U D E N ’

Het heeft lang geduurd voor ‘de politiek’ durfde 
erkennen dat Nederland de facto een immigra
tieland was geworden. Tegen die tijd was de sim- 
atie drastisch veranderd. De immigratie omvatte 
inmiddels allerlei groepen: economische vluch
telingen die hoopten hier een beter bestaan op te 
kunnen bouwen, ‘kettingmigranten’\  politieke 
vluchtelingen, mensen die de grond in het thuis
land te heet onder de voeten was geworden en 
mensen die hierheen kwamen om een gezin te 
vormen. Een grote variëteit aan nationaliteiten, 
achtergronden en beweegredenen. Met één ge
meenschappelijk kenmerk: van gelijkwaardig
heid mssen de nieuwkomers en de ‘ontvangende 
samenleving’ was steeds minder sprake.

Gedurende een aantal jaren bood een stams 
als politiek vluchteling de meeste kans op een 
verblijfsvergunning. Dat leidde ertoe dat ook 
mensen die geen ‘echte’ politieke vluchtelingen 
waren, zich als politiek vluchteling meldde. (Wat 
overigens niet wil zeggen dat een aantal van deze 
mensen geen goede redenen had om hun land 
van herkomst te verlaten.) Daarmee ‘verengde’ 
de discussie over immigratie en integratie zich 
tot het toelatingsbeleid voor met name asielzoe
kers. Dat heeft twee ingrijpende gevolgen gehad.

Waar het nieuwkomers betrof was de over
heid niet langer geïnteresseerd in de echte be
weegredenen van de immigrant, maar vooral in 
de vraag of het toekennen van een verblijfsver
gunning aan het publiek ‘verkocht’ kon worden. 
De immigrant op zijn beurt probeerde het ver
haal te houden dat hem of haar de meeste kans 
zou bieden op een verblijfsvergunning. Immi
gratie kreeg steeds meer trekken van een combi
natie van een loterij en een behendigheidsspel, 
waarbij overheidsinstellingen voortdurend ach-
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ter de feiten aanliepen. Een zo eerlijk mogelijke 
toelating stond voorop, aan het belang van inte
gratie daarna werd nauwelijks meer aandacht 
besteed. Het leidde ertoe dat asielzoekers jaren 
in de procedure zaten en dat er ‘Zelfzorgarrange- 
menten’ (!) voor asielzoekers werden ingevoerd 
om de druk op de asielzoekerscentra te verlich
ten. Dat zijn namurlijk geen voorwaarden waar
onder mensen een bestaan kunnen opbouwen, 
maar is meer een beleid van ‘pappen en nathou
den’. Ik kan me de keuze voor een dergelijk be
leid overigens wel voorstellen. De jarenlange 
procedure is mede ontstaan doordat men 
hechtte aan een uiterst zorgvuldige toelatings
procedure en asielzoekers het recht hadden de 
behandeling van hun beroepsprocedure hier af 
te wachten. Verkorting van de procedure zou 
wellicht tot onrechtvaardigheden leiden. Velen 
waren bezorgd dat daarmee de ‘goeden onder de 
kwaden zouden komen te leiden’. Voor echte 
vluchtelingen moest hier altijd plaats zijn, en zo 
is het namurlijk ook.

Een veel ernstiger gevolg is echter dat met de 
nadmk op de toelating van asielzoekers andere 
vormen van immigratie, zoals gezinshereniging 
en gezinsvorming, nauwelijks meer aandacht 
kregen. En in absolute aantallen gaat dat in
middels over veel méér mensen. Er werd niet of 
nauwelijks nagedacht over de voorwaarden 
waaronder deze groepen in Nederland een rede
lijk bestaan kunnen opbouwen. De overheid 
maakte niet alleen geen beleid op dit terrein, zij 
gaf zelfs geen richting aan. Noch aan allochto
nen, noch aan autochtonen werd duidelijk ge
maakt wat er van hen verwacht werd. Het is niet 
verwonderlijk dat zowel allochtonen als autoch
tonen daarop hun ‘eigen plan’ troldcen. Een deel 
van de allochtonen trok zich terag in de eigen 
groep en zocht steun bij elkaar, een deel van de 
autochtonen deed met hun ‘witte vlucht’ in feite 
hetzelfde. Opmerkelijk is dat op deze verschijn
selen verschillend werd gereageerd. De ‘witte 
vlucht’ werd vooral binnen linkse partijen bekri
tiseerd als xenofobie of zelfs racisme, de ‘zwarte 
vlucht’ kreeg een ideologisch sausje: ‘integratie 
met behoud van eigen culmur.’ Ik durf de stelling

aan dat de reacties op beide ontwiklcelingen in 
feite tekenen waren van desinteresse. Geen 
enkele politieke partij nam de moeite om zich 
te verdiepen in de beweegredenen van groepen 
allochtonen en autochtonen om zich van elkaar 
af te keren. De politiek reageerde slechts met 
het vaststellen van een beleidslijn: integratie 
met behoud van eigen cultuur. Wat we (en zij!) 
daar in de praktijk mee aan moesten was ondui
delijk.

Het leidde tot bizarre tegenstrijdigheden. Ter
wijl de ‘iggo-maatregel’ meisjes moest voorbe
reiden op economische zelfstandigheid werd van 
leerplichtige allochtone meisjes gedoogd dat zij 
thuis werden gehouden. Terwijl er beleid ont
wikkeld werd om sexuele intimidatie op het 
werk tegen te gaan werden aanrandingen van 
meisjes door allochtone jongeren met begrip te
gemoet getreden. Terwijl de wetgeving werd 
aangepast om het homohuwelijk mogelijk te ma
ken werd getolereerd dat allochtone leerlingen 
homosexuele leerkrachten het leven onmogelijk 
maakten.

Het is aanvankelijk waarschijnlijk goed be
doeld geweest, maar eigenlijk hebben we hier
mee een onvergeeflijke fout gemaakt. Onderbet 
mom van respect voor de ander is er in feite een 
mateloos gebrek aan respect betoond: we hebben 
voor kinderen van de tweede generatie andere 
maatstaven aangelegd dan voor onze ‘eigen’ kin
deren. In feite hebben we daarmee de boodschap 
overgebracht dat kinderen van de tweede gene
ratie (die hier getogen en vaak zelfs geboren zijn) 
geen ‘echte’ Nederlanders zijn. Daarmee hebben 
we deze jongeren ook de middelen onthouden 
om zich een gerespecteerde plaats in de Neder
landse samenleving te verwerven. Want we kun
nen wel beweren dat kennis van de Nederlandse 
cultuur niet echt nodig (hooguit wenselijk) is, 
maar dat is natuurlijk niet waar. Hoewel er ook 
binnen de Nederlandse bevolking sprake is van 
cultuurverschillen (de Amsterdamse ‘grachten
gordel’ is Staphorst niet en de cultuur op het 
Friese platteland is niet hetzelfde als die in het 
Rotterdamse Delfshaven) is er wel degelijk 
sprake van een dominante, breed aanvaarde cul-
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tuur die alle subculturen ook kennen. Allerlei ex
pliciete en impliciete regels en codes, van de 
houding bij een sollicitatiegesprek tot de bena
dering van meisjes, zijn doortrokken van deze 
culmur. Om volwaardig te kunnen participeren 
is het broodnodig dat 'nieuwe Nederlanders' op 
de hoogte zijn van deze cultuur, want uiteinde
lijk worden ze daar op afgerekend. Het mooiste 
argument dat ik ken is mij ooit gegeven door een 
directeur van een Rotterdamse basisschool. Hij 
stelde dat elke samenleving zijn eigen overle
vingsstrategieën kent en besloot: ‘als ik in het 
Rif-gebied terecht zou komen zou ik het ook 
prettig vinden als mensen mij inwijdden in de 
strategieën die daar noodzakelijk zijn.’

Het uitspreken dat het noodzakelijk, en dus 
niet aan te bevelen of wenselijk, is om de Neder
landse cultuur en gewoontes te leren kennen 
heeft niets te maken met gebrek aan respect voor 
andere culturen, maar veel meer met goed gast
heerschap. Als je in Nederland je talenten opti
maal wilt kunnen ontplooien moetje simpelweg 
weten hoe het hier werkt.

NI EUWS GI ERI GHEI D EN RESPECT NODIG

Betekent dit nu dat nieuwkomers zich eenzijdig 
moeten aanpassen aan de toevallig dominante 
cultuur? Uiteraard niet. Maar het betekent wel 
dat van nieuwkomers in eerste instantie een gro
tere inspanning gevraagd zal worden om zich de 
bestaande codes eigen te maken. Omgekeerd 
wordt van de ‘ontvangende samenleving’ even
eens een inspanning gevraagd.

In onderzoek naar discriminatie op de ar- 
7 o beidsmarkt komt een aantal ‘universele’ mecha-

nismes naar voren. Zo is ieder bedrijf bij het wer
ven van nieuw personeel geneigd personen te se
lecteren die ‘passen’ bij de bedrijfscultuur. Daar 
is op zichzelf niets mis mee. Maar als zich grote 
groepen nieuwkomers op de arbeidsmarkt mel
den kan een dergelijke namurlijke neiging lei
den tot uitsluiting. Om dat te voorkomen is het 
nodig om een zekere onbevangenheid te ontwik
kelen. Niet alleen bij bedrijven, maar in de 
samenleving als geheel. Wat Paul Raima noemt:

nieuwsgierigheid en respect. Een onbevangener 
houding kan het eigen blikveld verruimen en de 
eigen cultuur nieuwe impulsen geven. Ik zal 
daar twee mooie voorbeelden van geven. In serD 
van november is de toespraak opgenomen die 
Gerard van Westerloo in september vorig jaar 
hield op de bijeenkomst ‘De Partij van de Arbeid 
binnenstebuiten’. In die toespraak herinnerde 
hij aan de vN-bijlage die hij met Elma Verhey in 
1984 schreef over de trambestuurders van lijn 16. 
In 2002 keerde hij er terug. De trambestuurders, 
zo zei hij, delen hun eindhaltehuisje allang niet 
meer alleen met Amsterdamse jongens van de 
gestampte pot, maar ook met vrouwen, Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Somaliërs. Hij 
vroeg ze of het er leuker op was geworden. De ty
pische Amsterdamse humor blijkt verdwenen, 
maar er is iets anders voor in de plaats gekomen. 
Vroeger hadden de trambesmurders het over 
voetbal en wijven. Nu over de kinderen, de 
school en hoe je ‘koeskoes’ klaarmaakt. In de 
woorden van één van de trambesmurders: ‘eer
lijk is eerlijk, wat dat betreft is het er een end leu
ker op geworden.’

Tweede voorbeeld. In de jaren 1992-1995 is 
door Rabiaa Bouhalhoul en Joke van der Zwaard 
een groot aantal gesprekken gevoerd met Marok
kaanse ouders. In verschillende gesprekken 
kwam naar voren dat veel Marokkaanse ouders 
huiverig staan tegenover de grotere vrijheid die 
kinderen in Nederland krijgen. Tegelijkertijd 
bleken Marokkaanse moeders nieuwsgierig naar 
de manier waarop Nederlandse moeders hun 
kinderen aanpakken: ‘Als de Nederlandse moe
ders wat zeggen, dan luisteren hun kinderen ge
woon! Hoe doen ze dat toch? (...) Zelfs hun hon
den luisteren!’̂  In deze woorden Idinkt door dat 
de betroldcen Marokkaanse moeders zich deze 
vaardigheid graag eigen zouden maken.

Met andere woorden: onderling kontakt kan 
de leefwereld van allochtonen en autochtonen 
aanzienlijk verruimen. Maar daar zijn wel een 
fundamenteel andere benadering en een dito be
leid voor nodig.

Een effectief immigratie- en integratiebeleid 
kan alleen vormkrijgen als autochtonen en al-
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lochtonen nieuwsgierig zijn naar eikaars cultuur 
en aanpak en ook bereid zijn daar een onbevan
gen houding tegenover in te nemen. In die zin 
ben ik het fundamenteel oneens met Paul Kalma 
als hij aan het eind van zijn artikel stelt dat im
migranten in het immigratie- en integratiebe
leid per definitie de hoofdrol vervullen. Integra
tie vereist per definitie een wisselwerking. Dat 
roept twee vragen op.
> Hoe komt het dat er geen sprake (meer) is van 

nieuwsgierigheid en onbevangenheid, maar 
eerder van afzijdigheid, angst en afkeer?

> Hoe kan er een Idimaat gecreëerd worden 
waarin opnieuw ruimte ontstaat voor 
nieuwsgierigheid en onbevangenheid?

DUI DELI J KHEI D IS ER NOOIT GEKOMEN

Nieuwsgierigheid en onbevangenheid kunnen 
alleen gedijen in een klimaat waar mensen een 
minimum aan houvast wordt geboden. Wat dit 
betreft is de beleidskeuze voor ‘integratie met 
behoud van eigen cultuur’ een funeste geweest. 
Niet omdat integratie met behoud van eigen cul- 
mur niet zou mogen of kunnen (integendeel), 
maar omdat op geen enkele manier is ingevuld 
wat de 'integratie’ dan zou moeten inhouden en 
of dat wel combineerbaar is met het behoud van 
de (hele) ‘eigen cultuur’. Want, hoe je het ook 
wendt of keert, er zijn spanningsvelden tussen 
de voorwaarden voor een succesvolle integratie 
en onderdelen van sommige culturen.

In 19 92 schreef ik in een rapport voor een Rot
terdamse adviesraad:

‘Het gevaar bestaat dat alle botsingen worden 
geschaard onder het kopje verschillen in cultuur. 
Een dergelijk amorf begrip geeft noch autochto
nen noch allochtonen het minimale houvast dat 
zij nodig hebben om zich onderdeel van de 
samenleving te kunnen voelen. Laat staan dat zij 
het gevoel hebben dat zij invloed kunnen uitoe
fenen op zich nieuw ontwiklcelende waarden en 
normen.

Het zou niemand mogen verbazen als immi
granten zich in dat geval terugtreldcen in hun ei
gen culmur. Niet omdat daar hun voorkeur naar

uitgaat, maar hij gebrek aan een alternatief. Dat 
zou een gemiste kans zijn.

Het zou evenmin niemand mogen verbazen 
als er bij de autochtone bevolking ruimte ont
staat voor angst. Angst dat zij niet in staat zullen 
zijn hun culmur te handhaven. Het ontstaan van 
deze angst kan alleen voorkomen worden als 
voor alle bevolkingsgroepen duidelijk is, wat zij 
van de samenleving mogen verwachten en wat 
er van hen verwacht wordt.

Die duidelijldieid is er nooit gekomen. Waar
schijnlijk is gedacht (of gehoopt) dat de grondwet 
een afdoende kader zou bieden om evenmele con
flicten te beslechten. Maar dit bleek niet juist. In 
de praktijk werden conflicterende belangen zicht
baar aan de hand van incidenten als het uithuwe
lijken van meisjes en gevallen van eerwraak. Dat 
roept bij autochtonen angst en onzekerheid op; 
wat is het volgende waar ‘ze’ mee komen?

Het niet benoemen van de spanningsvelden 
heeft ertoe geleid dat we, autochtoon en alloch
toon, niet meer weten waar we aan toe zijn en 
hoe we elkaar tegemoet moeten treden. Het dra
gen van een hoofddoek kan een uiting zijn van 
trots op het geloof, maar het kan óók zijn afge
dwongen en het kan tenslotte zelfs een symbool 
zijn voor het afwijzen van de Nederlandse 
samenleving. We weten het niet. Iemand die een 
partner uit het land van herkomst haalt kan ver
liefd zijn, maar het kan óók zijn dat hij of zij zich 
verplicht voelt om een familie- of dorpsgenoot 
een betere toekomst te bieden, of tegemoet te ko
men aan de dmk van de omgeving, en het kan 
tenslotte ook voortkomen uit het afwijzen van de 
Nederlandse samenleving. Sommige allochtone 
jongens zien weinig in de (al dan niet allochtone) 71 
'bijdehante meiden’ die hier zijn opgegroeid.

We weten niet waar de verschillende uitingen 
en gedragingen voor staan. En dat maakt onzeker.

BASISREGELS

Hoe kan er nu een Idimaat geschapen worden 
waarin de nieuwsgierigheid en onbevangenheid 
weer een kans krijgen? Ik denk dat de allerbe
langrijkste voorwaarde daarvoor duidelijkheid
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is. Nieuwkomers moeten van een aantal basisre
gels op de hoogte zijn, willen zij tenminste vol
waardig in de samenleving kunnen participeren. 
Dat gaat verder dan de werking van een strippen
kaart of het feit dat jongens en meisjes in Neder
land tot hun 16^ jaar leerplichtig zijn. Dat laatste 
is een begin, maar het is niet voldoende. Nieuw
komers hebben er ook recht op geïnformeerd te 
worden over het hoe en waarom van onze om
gangsregels. Wij leren kinderen op school bij
voorbeeld zelfstandigheid aan, omdat we denken 
dat zij zich alleen als kritische en zelfstandige 
mensen in de Nederlandse samenleving staande 
zullen kunnen houden (al was het maar omdat 
het bedrij fsleven dergelijke vaardigheden van 
zijn werknemers vraagt); maar we zien een groot 
verschil tussen een kritische houding en een 
brutale houding. We geven onze kinderen een 
grote vrijheid, maar geen onbeperkte vrijheid. 
Dit soort basale informatie is voor de nieuwko
mer noodzakelijk om te weten waar hij of zij aan 
toe is en zijn of haar positie te bepalen.

De noodzaak om de ander te informeren over 
waar je staat geldt niet alleen voor autochtonen, 
maar ook voor allochtonen. Sommige godsdien
stige of culturele kwesties, zoals de positie van 
vrouwen, spelen niet alleen in de moskee, maar 
ook daarbuiten. Allochtonen zullen moeten aan
geven hoe zij daar in de Nederlandse samenle
ving mee om willen gaan. Hier kan natuurlijk te
genin gebracht worden dat niet alleen de opvat
tingen van sommige allochtone culmren botsen 
met Nederlandse grondrechten of fundamentele 
maatschappelijke waarden. Ook de opvattingen 
van sommige Nederlandse religieuze groeperin- 

72 gen zijn daar mee in strijd. In Staphorst weige
ren grote groepen ouders hun kinderen in te en
ten, de SGP verbiedt vrouwen om politieke func
ties te bekleden. Waarom is daar nooit tegen op
getreden en zou dat nu wel moeten gebeuren.

Ten aanzien van streng religieuze Neder
landse groeperingen heeft de overheid zich om 
twee redenen een afzijdige houding kunnen per
mitteren. Op de eerste plaats gaat het om een 
zeer Ideine, stabiele, minderheid. Deze minder
heid handelt op een aantal punten weliswaar in

strijd met de grondwet en fundamentele Neder
landse waarden, maar met die handelwijze bena
deelt zij alleen individuen binnen de eigen groep 
en bedreigt zij niet de inrichting van de Neder
landse samenleving als zodanig. Zolang de over
grote meerderheid van de kinderen bijvoorbeeld 
gevaccineerd wordt is de kleine groep kinderen 
die niet gevaccineerd wordt normaal gesproken 
toch redelijk beschermd. In het geval er een epi
demie uitbreekt, zoals met polio een aantal ma
len gebeurd is, is dat zuur voor de betrokken kin
deren, maar de volksgezondheid komt er niet di
rect door in gevaar. Op de tweede plaats hebben 
andersdenkenden de keuzevrijheid om deze groe
peringen uit de weg te gaan. Niemand hoeft in 
Staphorst te wonen als hij of zij dat niet wil.

Dat maakte een calculerende opstelling mo
gelijk: weegt de commotie van een principiële 
stellingname op tegen het effect dat daarmee be
reikt wordt?

Je kunt vraagtekens plaatsen bij een derge
lijke opstelling (waarom grijpt de overheid wel 
in bij mishandeling en niet bij het onthouden 
van vaccinatie aan kinderen?), maar beleidsma
tig kwam de overheid er mee weg. Aanvankelijk 
nam de overheid deze houding ook aan tegeno
ver allochtonen die in strijd met de grondwet of 
fundamentele Nederlandse waarden handelden. 
Als een kleine groep leerplichtige meisjes wordt 
thuisgehouden kan de overheid de ogen nog 
sluiten, maar als er sprake is van een snelle ver
andering van de samenstelling van de bevolking, 
en dus van culturen, wordt dat onhoudbaar. Deze 
verandering voltrekt zich overigens sneller dan 
ooit voor mogelijk is gehouden. In het eerder 
aangehaalde rapport uit 19 92 werd door het 
stadsbestuur nog verwacht dat in het jaar 2000 
25 % van de Rotterdammers van allochtone her
komst zou zijn. In 1999 was dat al 42% en in
middels is het meer dan de helft.

De afzijdigheid van de overheid staat niet al
leen onder druk door de omvang van de groep. Er 
is ook een fundamenteel verschil in keuzevrij
heid. Immigranten hebben de keuze om zich 
hier te vestigen, iedereen heeft de keuze om 
autochtone extreme religieuze groeperingen uit
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de weg te gaan, maar veel inwoners van concen- 
tratiewijken hebben ten aanzien van allochtone 
groeperingen met extreme opvattingen vaak he
lemaal geen keuze. Zij kunnen het zich (financi
eel) niet veroorloven om te verhuizen. En ook zij 
hebben er recht op om zich in Nederland thuis te 
voelen. Dat geldt zowel voor de autochtone als 
voor de allochtone inwoners van deze wijken.

In een dergelijke simatie kan de overheid een 
principiële stellingname niet langer vermijden 
met een stilzwijgend beroep op de commotie die 
dat wellicht veroorzaakt. Die commotie komt er 
dan toch en dan kan de overheid daar maar beter 
richting aan geven: wat zijn de ononderhandel
bare kaders waarbinnen iedereen kan leven zoals 
hem of haar goeddunkt? Die ononderhandelbare 
kaders gelden dan wel voor iedereen; gelijke 
monniken, gelijke kappen. Een optreden dat in 
strij d is met de grondwet of met fundamentele 
maatschappelijke waarden behoort niet gedoogd 
te worden, of dat nu door een Ideine of een grote 
minderheid gebeurt.

VERSCHI LLEN TUS S E N DE GROEPEN

De noodzaak om duidelijk te zijn geldt niet al
leen ten aanzien van nieuwkomers, maar moet 
ook onderdeel worden van het bestaande beleid.

Dat betekent ondermeer dat we op moeten 
houden met het over één kam scheren van all
ochtonen. Niet alleen binnen de verschillende 
allochtone groeperingen doen zich grote ver
schillen voor, ook tussen allochtone groepen is 
dat het geval. Daar zou het beleid ook rekening 
mee moeten houden. Turkse imams worden, 
voor zij naar Nederland komen, uitvoerig voor
gelicht over de Nederlandse samenleving en de 
hier heersende waarden en normen. Marok
kaanse imams weten vaak niets van Nederland. 
Het ligt dan niet voor de hand om voor beide 
groepen één en dezelfde inburgeringscursus ver
plicht te stellen. Hetzelfde geldt voor de onder
wijsresultaten van kinderen van allochtone her
komst. Over de hele linie zijn de onderwij sresul- 
taten van kinderen van allochtone herkomst de 
laatste jaren aanmerkelijk verbeterd. Opvallend

is echter dat er beleidsmatig nauwelijks aan
dacht wordt besteed aan de verschillen tussen de 
verschillende groepen. Hoe komt het dat kinde
ren van onder meer Koreaanse, Vietnameze, en 
Chinese ouders het zo goed doen? Waarom 
presteren Marokkaanse meisjes zoveel beter dan 
Marokltaanse jongens? Heeft dit iets te maken 
met de manier waarop deze groepen in de 
Nederlandse samenleving staan? En, zo ja, kun
nen we daar dan beleid op ontwikkelen?

Daarnaast moeten we ophouden met het ver
bloemen van misstanden. Zo’n misstand is in 
mijn ogen het bestaan van concentratiewijken. 
Kalma lijkt zich aan te sluiten bij Jack Burgers: 
‘Dat er concentratiewijken van migranten zijn is 
niet erg, zolang die groepen en hun nakomelin
gen maar niet permanent tot die wijk veroor
deeld zijn.’ Dat laatste moet dan volgens Kalma 
voorkomen worden door het bevorderen van so
ciale mobiliteit, door werk, scholing of anders
zins. Maar in de praktijk werkt het net even an
ders. Sommige mensen weten zich inderdaad 
door werk of scholing te verbeteren. Zodra zij de 
kans krijgen verlaten deze mensen (autochtoon 
en allochtoon) de wijk. Hun plaats wordt veelal 
ingenomen door nieuwe groepen kansarmen. 
Dat maakt het leven voor de achterblijvers er niet 
eenvoudiger op. Het zijn vooral de sociaal sterke
ren die wegtrekken en de sociaal zwakkeren die 
achterblijven. Dat impliceert weer dat de voor
waarden voor sociale mobiliteit (kennis van de 
Nederlandse taal en gewoonten, aansprekende 
voorbeelden) verder afnemen, waardoor som
mige groepen (de mensen die er niet in slagen 
zich te verbeteren) wel degelijk permanent tot 
die wijk veroordeeld zijn. Er zit echter nog een 
negatief aspect aan concentratiewijken. Nieuw
komers die zich in een toch al kansarme buurt 
vestigen worden vaak opgevangen door landge
noten die al in de wijk wonen. Dat bevordert het 
ontstaan van een gesloten culmur met een sterke 
sociale controle, die weinig gericht is op de 
Nederlandse samenleving. Dat ervaren niet al
leen autochtonen, maar ook veel allochtonen als 
negatief. In 1990 voerde Ineke Holzhaus een 
groot aantal gesprekken met Marokkaanse meis-
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jes en jonge vrouwen in Nederland. Hun ervarin
gen over deze ontwikkeling zijn veelzeggend^: 
‘Ik ken maar weinig mensen die een vriend
schappelijke relatie hebben met een Nederlands 
gezin. Vroeger was er volgens mij meer contact. 
Ons eigen gezin ook. We woonden in een flat en 
we hoorden er gewoon bij. Je kwam bij elkaar op 
visite als er een verjaardag was of je  ging zomaar 
bij elkaar op bezoek. Dat is langzamerhand ver
dwenen.’ 'Mijn vader stond ook onder invloed 
van een strenge groepering. Als hij vrijdags naar 
de moskee ging was hij vrolijk en normaal, maar 
als hij thuiskwam mochten we ineens niet meer 
naar de tv kijken.’ ‘Toen ik van de l e a o  kwam 
ben ik in een speciaal proj eet voor allochtonen 
terecht gekomen. (...) Ze hadden ook van hoger
hand bepaald dat we niet samen met mannen in 
de klas mochten zitten. (...) Ze zijn zo bang dat de 
ouders er anders niet mee instemmen. Ik had 
nog nooit met vrouwen alleen op school gezeten, 
in Maroldco niet en in Nederland niet.’ ‘Als ik in 
die andere buurt was blijven wonen zat ik nu op 
het LBO, dat weet ik zeker.’

Spreiding is voor dit probleem geen oplos
sing. Wat wel bespreekbaar zou moeten zijn is 
een toewijzingsbeleid dat rekening houdt met 
een evenwichtige samenstelling van de bevol
king. Dat kan betekenen dat een woning met een 
lage huur die leegkomt wordt toegewezen aan ie
mand die daar gezien zijn inkomen misschien 
geen recht op heeft en dat iemand met een laag 
inkomen (zonodig met huursubsidie) in een 
duurder huis terechtkomt. Op korte termijn 
kost dat geld, maar op langere termijn zou je met 
een dergelijk beleid wel eens stuklcen goedkoper 

74 uitkunnen zijn. Bovendien lijken de ‘onrecht
vaardigheden’ die dit wellicht oplevert mij verre 
te prefereren boven de simatie waar sommige 
wijken, omdat zij veel goedkope huurwoningen 
hebben, in de praktijk het afvalputje van de 
samenleving worden.

DUIDELIJ KE I NEORMATI E V E R S CHA F F E N

Duidelijkheid in het bestaande beleid betekent 
ook dat we op moeten houden immigranten,

nieuwkomers, tweede generatiejongeren enzo
voort te beschouwen als ‘andere’ Nederlanders, 
waaraan we dus ook andere eisen stellen. Ieder 
mens heeft een eigen verantwoordelijldieid 
waarop hij of zij niet alleen aangesproken kan, 
maar ook aangesproken moer worden. Als we 
daar in het geval van allochtonen voor terug
schrikken nemen we hen in feite niet serieus.

Als Maroklcaanse jongens meisjes enjonge 
vrouwen lastig vallen is het eigenlijk niet rele
vant dat het Marokkaanse jongens betreft. Vrou
wen en meisjes horen in Nederland niet lastig ge
vallen te worden door jongens, ongeacht of die 
jongens vinden dat ‘ze daar zelf om vragen’ en on
geacht de afkomst van die jongens. Als we weten 
dat betrokkenheid van ouders bij het onderwijs 
van hun kinderen tot zichtbaar betere resultaten 
leidt, moeten we ouders op die verantwoordelijk
heid aanspreken. Dat heeft niets te maken met 
paternalisme, maar alles met het verschaffen van 
duidelijke informatie. Zoals ik in een vorige bij
drage aan s O'D heb betoogd"! zou het mij niet ver
bazen als allochtone ouders zich uit misplaatste 
bescheidenheid niet met het onderwij s van hun 
kinderen bemoeien. Het wordt hoog rijd dat zij 
zich bewust worden van de belangrijke rol die zij 
op dit terrein kunnen spelen.

Het betekent wat mij betreft tenslotte ook dat 
we vraagtekens mogen plaatsen bij de gewoonte 
van allochtone jongeren om te huwen met een 
partner uit het land van herkomst. Ik ben vóór 
een vrije huwelijkskeuze, maar geldt die ook als 
er eigenlijk andere motieven in het spel zijn, zo
als de grotere machtspositie van mannen over 
niet in Nederland opgegroeide allochtone vrou
wen, of de druk van de familie om een neef of 
dorpsgenoot een beter bestaan te bieden? Of be
horen ook dergelijke overwegingen tot de ‘eigen 
cultuur’ in de keuze van een partner? Het is een 
vraag waar we de discussie maar eens over moe
ten aangaan.

Paul Raima heeft natuurlijk gelijk als hij stelt 
dat de oorzaken en oplossingen van het migra-

Foto Drie urouwen in het Amsterdamse Oosterpark 
(Joost uan den Broekjde Volkskrant/Hollandse Hoogte)
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tievraagstuk vooral buiten Nederland liggen. Zo
lang er zulke grote verschillen tussen arm en rijk 
zijn zullen de westerse landen altijd aantrekke
lijk blijven voor grote groepen mensen die in 
slechtere omstandigheden verkeren. Maar dat 
neemt niet weg dat niet alle oorzaken en oplos
singen buiten Nederland liggen. We zullen moe
ten erkennen dat die aantrelckingskracht zich 
ook op individueel niveau voordoet en daarmee 
de echte vrijheid van huwelijkskeuze onder druk 
kan zetten.

In ieder geval kunnen de consequenties van 
een (al dan niet) vrije huwelijkskeuze wat mij be
treft niet eenzijdig op de samenleving worden 
afgewenteld. In de huidige situatie gebeurt dat 
vaak wel. Jongeren die hier geboren zijn en met 
een partner uit het land van herkomst trouwen 
spreken thuis vaak geen Nederlands. Dat bete
kent dat de kinderen die uit dat huwelijk gebo
ren worden de Nederlandse taal niet machtig 
zijn als zij naar school gaan. Uiteraard mag van 
het onderwijs verwacht worden dat zij haar ui
terste best doet om die achterstanden weg te

werken. Maar de allochtone Nederlanders die
nen ook zelf een bijdrage te leveren. Wat mij be
treft mag van de derde generatie verwacht wor
den dat hun kinderen niet onaanspreekbaar naar 
school gaan. Daar mogen ook best sancties aan 
verbonden worden.

Duidelijldreid is belangrijk. Maar duidelijk
heid heeft alleen zin als er ook sprake is van com
municatie, van het uitwisselen van gedachten en 
ideeën. Die communicatie zou zich niet moeten 
beperken tot relatief‘veilige’ onderwerpen, maar 
zou juist ook moeten gaan over de wederzijdse 
zorgen en angsten. Die zorgen en angsten moe
ten benoemd worden en niet geanonimiseerd 
worden onder de kopjes 'westerse cultuur’ o f‘is
lam’. Dat verhindert een open gedachtenwisse
ling.

Ik kan mij goed voorstellen dat sommige al
lochtone ouders van mening zijn dat een aantal 
‘westerse’ invloeden een bedreiging vormt voor 
de ontwildteling van hun kinderen. Maar zolang 
we niet praten over wat hun zorgen nu precies 
zijn zal ook nooit duidelijk worden in hoeverre
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die zorgen door autochtone Nederlanders ge
deeld worden. Ook ‘wij’ zijn bang dat onze kinde
ren verkeerd terecht komen. Omgekeerd kan ik 
mij goed voorstellen dat veel autochtone Neder
landers huiverig staan tegenover sommige ‘isla
mitische’ gedragingen. Zo heb ik zelf grote 
moeite met het dragen van gezichtssluiers (ni- 
qaab of chador). Ik ben vóór een grote tolerantie 
ten aanzien van kleding, maar daar zitten wel 
grenzen aan. Ik vind het prettig als ik kan ‘zien 
wie ik voor me heb’ en ik zou me unheimisch 
voelen in een straatbeeld dat gedomineerd werd 
door mensen wier gezicht ik niet kan zien. Of dat 
nu vrouwen in chador of met niqaab zijn of man
nen met een bivakmuts. En, ik geef het eerlijk 
toe, ik ben bang voor het vervolg. Als we nu cha- 
dors toestaan, is dan de invoering van geschei
den zwembaden de volgende stap? Eindigt het 
met invoering van de shariaa? Ik moet er niet aan 
denken. Maar zolang ik mij niet openlijk uitlaat 
over mijn zorgen en angsten zal het ook nooit 
duidelijk worden in hoeverre mijn zorgen door 
allochtonen gedeeld worden.

De vorming van een multiculturele samenle
ving is geen eenvoudige opgave. Het vraagt veel, 
van autochtonen en allochtonen, en het gaat 
vaak om ingewiklcelde vraagstukken. Maar er is 
geen weg terug. De vraagsmkken liggen er. Ont
kennen helpt niet, verdoezelen evenmin. Het 
enige dat helpt is de erkenning dat we, of we dat 
nu leuk vinden of niet, op elkaar aangewezen 
zijn.

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Niet in 
de zin van de ‘schreeuwerige’ LPF-oplossingen, 
maar ook niet in de zin van ‘heb geduld, het 
komt allemaal goed.’ Dat geloven mensen niet 
meer. En ze hebben gelijk. Iedere samenleving, 
of die nu mono- of multiculmreel is, wordt ge
maakt door de mensen die daar onderdeel van 
zijn. Maar dan moeten die mensen wel weten 
wat er van ze verwacht wordt en wat zij van an
deren mogen verwachten. Het lijkt mij bij uit
stek een taak van ‘de politiek’, en meer in het bij
zonder van de PvdA, om daar richting aan te ge
ven.

De binnenwaartse blik
Paul Kalma reageert op Marijke Linthorst

7 6 Marijke Linthorst vindt mijn artikel over de
PvdA en de multiculturele samenleving (s &-D, 
december 2002) ‘teleurstellend’. Met de alge
mene uitgangspunten, schrijft ze, ‘zal niemand 
het oneens zijn’, maar wat ontbreekt is ‘een kriti
sche vraagstelling’. Wat ging er allemaal mis met 
het integratiebeleid zoals dat totnutoe gevoerd 
is? En welke consequenties trekken we daaruit? 
Zelf windt ze er geen doekj es om. We moeten 
kiezen voor ‘een fundamenteel andere benade
ring en een dito beleid’.

Veel voorbeelden die Linthorst van de dage
lijkse (beleid)praktijk geeft, zijn relevant; ik 
onderschrijf een aantal van haar suggesties. 
Maar aan de hoofdlijnen van mijn artikel gaat ze 
voorbij. Sterker nog: een groot deel van haar bij
drage laat zich lezen als een illustratie van wat ik 
in ‘De PvdA en de multiculturele samenleving’ 
nu juist bekritiseer. Ze is, zoals in Nederland in
middels gebruikelijk, veel te negatief over het 
beleid dat in het verleden gevoerd is. Ze maakt, 
niet als enige, de pretentie van een ‘fundamen-
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teel andere benadering’ niet waar. En last but not 
least: ze blijft gevangen in de strikt-nationale, 
autochtoon-gecentreerde benadering die hier 
sinds Pim Fortuyn de overhand heeft gekregen.

Allereerst het gevoerde beleid. Dat dat zwakke 
plekken vertoonde en z’n eigen blinde vlekken 
had, staat vast. Maar Linthorst gaat veel verder. 
Het beleid leidde tot'bizarre tegenstrijdigheden’; 
er zijn ‘onvergeeflijke fouten gemaakt’. ‘Pappen 
en nathouden’ was het devies. De keuze voor ‘in
tegratie met behoud van eigen identiteit’ is een 
‘funeste’ geweest. Daarmee gaat ze om te begin
nen voorbij aan de opmerkelijke successen die er 
in de j aren negentig, tegen alle sombere ver
wachtingen in, op het gebied van arbeidsmarkt 
en onderwijs zijn geboekt. Het zijn, schrijf ik, 
broze successen, die ‘om voortgezette, zo niet 
extra beleidsinspanningen vragen — niet in de 
laatste plaats op sodaal-economisch gebied.’ 
Maar Linthorst zwijgt erover; over de successen 
en hoe ze overeind gehouden kunnen worden.

Ook in andere opzichten doet ze alsof er 
niets gebeurd is. Tien jaar geleden pleitten Ent- 
zinger en Van der Zwan voor een zg. ‘inburge
ringscontract’. Die inburgering is een belangrijk 
onderdeel van het integratiebeleid geworden.
Dat de implementatie in een aantal opzichten te
kortschoot en dat er onvoldoende werd geïn
vesteerd, is juist. Maar het was niet allemaal ‘on- 
vergeeflijk’ en ‘funest’. Linthorst maakt boven
dien een karikamur van het ‘multiculturalisme’ 
en zijn invloed op het beleid. Aanrandingen van 
meisjes door groepen allochtone jongeren die 
‘met begrip tegemoet (zijn) getreden’. Door wie? 
Het thuishouden van leerplichtige allochtone 
meisjes gedoogd ‘uit respect voor hun cultuur’? 
Nee, hooguit omdat de overheid met wetshand
having in het algemeen laks is omgesprongen.

Dan, in de tweede plaats, de voorstellen en sug
gesties die Linthorst doet. Ze spreken me soms 
aan (meer aandacht voor de participatie van all
ochtone ouders in het onderwijs), soms aanzien
lijk minder (kan men mensen dwingen om thuis 
Nederlands te spreken?) Maar van een ‘funda
menteel andere benadering’ is, lijkt me, geen

sprake. Voorwaarden stellen m.b.t. kennis van 
taal en culmur bij ‘externe’ gezinsvorming?
Dat sluit naadloos aan bij de inburgeringsge- 
dachte en bij het Nederlands beleid jegens niet- 
Westerse huwelijkspartners — dataljarenhet 
strengste in de hele Europese Unie is.

Op die terreinen waarop Linthorst de beleids- 
ambities op goede gronden hoger wil stellen, 
komt ze bovendien dicht uit bij het standpunt 
dat ikzelf verdedig. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de concentratie van migranten in grotestadswij- 
ken. Ik keer me in s 6"D tegen de neiging om, in 
een tijd van stoere taal en nieuwe flinkheid, fy
sieke spreiding van immigranten in de volks
huisvestiging en het onderwijs (‘desnoods ge
dwongen’) weer op de agenda te zetten. Daar stel 
ik intensivering van beleid op het gebied van 
onderwijs, gedifferentieerd wonen en sociale 
mobiliteit tegenover. Linthorst verwijt me eerst 
dat ik daarmee de bestaande segregatie accep
teer, om vervolgens zelf te concluderen: ‘(fy
sieke) spreiding is voor dit probleem geen oplos
sing’.

Verder bepleit Linthorst, terecht, de handha
ving van een aantal (grondwettelijk verankerde) 
basisregels, zoals het verbod op discriminatie 
naar geslacht of sexuele geaardheid. Ik heb in 
mijn artikel niet anders gedaan en erop gewezen 
dat de PvdA in het verleden teveel een dubbele 
moraal heeft gehanteerd (over discriminatie 
door allochtonen werd niet gesproken). Maar 
Linthorst gaat een stap verder en wil ook duide
lijkheid scheppen waar dat niet zo eenvoudig is. 
‘We weten’, schrijft ze, ‘niet meer waar we aan 
toe zijn en hoe we elkaar tegemoet moeten tre
den. Het dragen van een hoofddoek kan een ui
ting zijn van trots op het geloof, maar het kan 
ook zijn afgedwongen en het kan tenslotte zelfs 
het symbool zijn voor het afwijzen van de Neder
landse samenleving.’

Ik vrees dat we in een multiculturele samenle
ving met dat soort onzekerheden moeten leren 
leven.

Mijn grootste bezwaar tegen Linthorst’s artikel 
is de binnenwaartse, op Nederland gefixeerde
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blik waarmee ze naar het migratievraagstuk 
kijkt. 'Niet alle oorzaken en oplossingen (van dit 
vraagsmk) liggen buiten Nederland’, houdt ze 
mij voor, om vervolgens het 'effectieve immigra
tie- en integratiebeleid’ dat ze voorstaat, uitslui
tend in nationale termen te definiëren. Ze ne
geert mijn stelling dat, zonder coördinatie op Eu
ropees nivo, het beleid in een strijd ontaardt om 
wie de strengste, meest afschrikwekkende maat
regel durft te nemen. Ook gaat ze voorbij aan de 
verschuivingen die zich in het internationale 
migratieproces voordoen — met grote conse
quenties voor het te voeren beleid.

Zo schrijven Engbersen en Snel in het Drieën- 
twintigstejaarboek voor het democratisch socia
lisme dat de ‘immigrantenpopulatie’ in Neder
land en andere Westeuropese landen gedifferen
tieerder en ook ‘vlottender’ wordt. Bij steeds 
meer immigranten (hoogopgeleiden uit 
Westerse landen, ‘pendelmigranten’ uit Oost- 
Europa), gaat het om een tijdelijk verblijf. Dat 
vraagt om een planmatig, stringent arbeidsim- 
migratiebeleid; roept tal van nieuwe vragen op 
(bijvoorbeeld over de sociale en politieke rechten 
van betrokkenen); maar relativeert ook Lint- 
horst’s streven om inburgering tot ‘centraal uit
gangspunt’ van het immigratie- en integratiebe
leid te maken. Wil zij Japanse topmanagers en 
Poolse seizoenarbeiders op kennis van de Neder
landse taal en cultuur gaan selecteren?

Die strikt-Nederlandse invalshoek leidt er 
bovendien toe dat, ondanks alle beweringen van 
het tegendeel (‘aanpassing aan beide kanten’, 
‘nieuwsgierigheid en onbevangenheid over en

weer’), het bij Linthorst toch weer de immigran
ten zijn die zich eenzijdig zullen moeten aanpas
sen. ‘Duidelijkheid’ scheppen is het parool; on
onderhandelbare kaders aangeven, allochtonen 
bijvoorbeeld het verschil tussen ‘een kritische 
houding’ en een ‘brutale houding’ duidelijk ma
ken. Dat zal in specifieke gevallen zeker moeten 
gebeuren. Maar dit als het fundament van een 
nieuw immigratie- en integratiebeleid be
schouwt, verwart het vormgeven van de multi
culturele samenleving met het leiden van een 
schoolklas.

Waarom benoemt Linthorst niet aanpassing 
die van autochtone Nederlanders gevraagd 
wordt (zoals een herwaardering van de individu
ele en maatschappelijke betekenis van religie — 
waarbij kritiek en betrokkenheid zeer wel samen 
kunnen gaan)? Waarom geen aandacht besteed, 
zoals ik dat deed, aan de dubbelzinnigheid en ge
spletenheid van het migrantenbestaan — en wat 
onze eigen, vaak zelfgenoegzame culmur daar
aan zou kunnen ontlenen? Waarom niet erkend 
dat het bij de grondregels van de democratische 
rechtsstaat en de mensenrechten niet om Neder
landse regels gaat (‘zo doen we het nu eenmaal 
hier’) maar om universele rechten, die in eigen 
land ook niet altijd worden nageleefd — en die, 
om ze elders ingang te doen vinden, een interna
tionaal engagement vereisen.

‘Niet bij integratie alleen’; deze variatie op een 
bijbels gezegde zou, als het om de immigratie- 
problematiek gaat, het uitgangspunt van de soci- 
aal-democratie moeten zijn.
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Noten

Kettingmigratie is de immigra
tie die plaats vindt in vervolg op 
oorspronkelijke immigratie. 
Een voorbeeld. Een man trouwt 
met een vrouw uit een ander 
land. Onder bepaalde voor
waarden kan de vrouw haar ou

ders laten overkomen; dit biedt 
in principe mogelijldieden om 
ook andere gezinsleden over te 
laten komen.
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Voorpublicatie

Een portret van de fractie
Ieder voor zich en allen voor Kok

Volgende maand verschijnt bij uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam het boek 

Politiek Handwerk, geschreven door Bert Middel. In dit boek geeft Middel 

inzage en inzicht in hoe de politiek in ons land en met name in de PvdA- 

Tweede Kamerfractie bedreven wordt.

B E R T  M I D D E L

De fractie is de vooruitgeschoven post van je po
litieke betveging op het politieke slagveld. Je ver
tegenwoordigt als woordvoerder op verschil
lende beleidsterreinen je fractie en daarmee je 
partij. De partij legitimeert de fractie en de frac
tie op haar beurt rechtvaardigt het politiek han
delen van de afzonderlijke fractieleden. Met an
dere partijen kun je alleen namens je fractie 
onderhandelen. De eigen mening doet er alleen 
toe zolang deze niet in strij d is met die van de 
fractie! De fractie bepaalt niet alleen de inhoude
lijke lijn, maar ook de gang der dingen. In de 
fractie worden competenties uitgevochten, posi
ties bepaald en conflicten beslecht. De fractie is 
platform voor onderlinge discussie en woorden
strijd, maar tegelijkertijd instrument voor pacifi
catie. Tenslotte vormt de fractie het decor van 
bloei en neergang van individuele Kamerleden, 
van gelegenheidscoalities, van politieke trends 
en van de partij zelf.

Over de auteur Bert Middel was drie perioden lid van 
de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, waarvan de 
laatste zesjaar tevens lid van het fractiebestuur. 
Momenteel is hij lector ‘Zorg en Welzijn’ aan de Noor
delijke Hogeschool Leeuwarden. ïMlÊÊ
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In veel opzichten vormt de fractie een drama 
op zich. Nu eens inspirerend, dan weer frustre
rend. Beurtelings motiverend en ontmoedigend. 
De fractie vormt een eenheid en hangt tegelijker
tijd als los zand aan elkaar. De fractie verenigt 
een aantal partijgenoten, maar is daardoor be
paald nog geen vriendenclub van partijkamera
den.

De eigen Kamerfractie vormt in de politiek de 
kern van je politiek handelen. Zonder fractie be
gin je in de politiek niets, zoals velen tot hun 
schande hebben moeten ervaren. Volgens de re
glementen van je partij maakje als gekozen 
volksvertegenwoordiger deel uit van de fractie 
van deze partij. Een andere keuze is er niet, zo- 
langje de partij tenminste niet wilt verlaten.

Als slippendrager van de lijsttrekker van de 
partij — in mijn geval drie keer achtereen Wim 
Kok — ben je tot Kamerlid gekozen en zo is je lot 
deels bepaald. Je bent lid geworden van de fractie 
van Kok. Formeel natuurlijk niet, maar feitelijk 
des te meer. Als Kok met andere partijgenoten 
tot het kabinet toetreedt, blijft je fractie toch de 
'fractie van Kok’.

Dualisme is een groot goed, maar in de prak
tijk wel eens lastig. In de j aren tachtig van de vo
rige eeuw introduceerde toenmalig v v d -leider 
Ed Nijpels het ‘strategisch monisme’, waarmee 
de VVD-bewindspersonen aan zijn leiband lie
pen. Binnen de PvdA heerste in de j aren negentig 
het ‘schijndualisme’. De PvdA-Kamerleden was 
bijna alles toegestaan, zolang het de positie van 
de eigen bewindspersonen — en Kok in het bij
zonder — maar niet schaadde. Niet alleen kwam 
dan de positie van het kabinet in het geding,

? o maar ook die van 'de partij’. Bewindspersonen- 
overleg, ‘Torentjesberaad’, 'Catshuisoverleg’, en 
andere bijeenkomsten in achterkamertjes be
oogden vooral om tijdig de angel uit riskante 
exercities te verwijderen.

De fractie kent zoals alle organisaties en ver
banden een formele en een informele strucmur. 
De formele strucmur is vastgelegd in het fractie- 
reglement en af en toe wordt erop temggegre- 
pen, bijvoorbeeld in tijden van spanning en con
flicten. De informele strucmur is veel interes

santer, omdat die de werkelijke machts- en ge
zagsverhoudingen toont. Formeel en informeel 
komen eigenlijk alleen tezamen in de positie van 
de fractievoorzitter. Deze kan in het krachten
veld tussen hem en andere fracties, de regering, 
belangengroepen, de eigen achterban en de me
dia alleen optimaal functioneren als zijn of 
haar leiderschap zowel formeel als informeel 
onbetwist is en als het kan ook onomstreden 
blijft. Een fractieleider die steeds naar de eigen 
stoelpoten moet kijken om te zien of deze al 
bijna zijn doorgezaagd, functioneert in ieder 
geval niet. Een fractieleider die alleen maar 
benauwd is dat er aan zijn stoelpoten gezaagd 
wordt evenmin.

HET FRACTIECIRCUIT

Hoewel de echte inhoudelijke debatten en het 
verwerven van draagvlak voor je eigen opvattin
gen vooral plaatsvinden in de fractiegroepen en 
binnen het informele fractiecircuit van werklca- 
mers, wandelgangen en koffiekamer, wordt de 
interne discussie in de fractievergadering be
slecht. Daar moet je je zaken regelen om er ver
volgens mee op pad te kunnen gaan. Om dit te 
realiseren is een zekere gezagspositie onontbeer
lijk. Gezag verkrijg je op grond van je kwaliteit, 
je optreden tijdens fractiebijeenkomsten en 
daarbuiten, je  omgang met collega’s, de resulta
ten die je boekt, de helderheid waarmee je je 
voorstellen presenteert, de originaliteit van je ar
gumentatie en niet in de laatste plaats j e per- 
soonlijlcheid, waarvan integriteit een belangrijk 
bestanddeel moet vormen.

Het gezag datje in de fractie weet te verwer
ven en je plek op de kandidatenlijst hebben niets 
met elkaar te maken. Voor beide mnkings gelden 
geheel andere criteria en wordt het aspect 'kwa
liteit’ zeer verschillend gewaardeerd. Via een 
hoge plaats op de lijst de fractie binnenkomen 
biedt geen enkel voordeel. Van iedereen en van 
de hooggeplaatsten des te meer wordt verwacht 
dat men eerst maar eens laat zien wat men in 
zijn mars heeft. Als je hoog binnenkomt zijn de 
verwachtingen — zekerbijjezelf — wellicht te
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hooggespannen en kun je alleen nog maar tegen
vallen en vervolgens diep vallen. Soms gaat het 
goed, zoals bij Rick van der Ploeg. Het leek al 
gauw alsof hij het financieel woordvoerderschap 
er gewoon even bij deed. In 19 94 kwam hij op 
nummer tien binnen.

Dit werd in 19 9 8 herhaald door Judith Belin- 
fante — tot dan directeur van het Joods Histo
risch Museum in Amsterdam — en dat ging mis. 
Haar hoge plaats en de wens van de fractie om 
ook nieuwelingen in het fractiebestuur op te ne
men, brachten haar op een ondankbare bestuurs
zetel (secretaris organisatie). Daarnaast slaagde 
ze er niet in van haar portefeuille veel te maken. 
Als cultuurwoordvoerder van een coalitiepartij, 
die ooknog eens jarenlang geen eigen cultuurbe
leid had ontwikkeld, kon zij nauwelijks enige 
raimte veroveren op haar partijgenoot-bewinds- 
man Van der Ploeg.

In dergelijke gevallen toont de fractie zich 
niet een veilige wijkplaats, waar de fractiegeno
ten even tot zichzelf kunnen komen. Recupere
ren en moraal opdoen, om het in wielertermen 
te zeggen, is er niet bij. Van mededogen is door
gaans geen sprake, terwijl een enkeling zelfs op 
enig leedvermaak betrapt kan worden. ‘Als j e het 
niet kan, nou, dan kun je het dus niet. Plaatsma
ken voor een ander. Punt uit’. Daar komt het ge
woon op neer.

Daartegenover staat dat elke fractie leden 
kent die misschien bij het grote publiek niet zo 
bekend zijn, maar die intern telkens van on
schatbare waarde blijken te zijn. Ze vervullen een 
soort gewetensrol in de fractie. Als ze het woord 
voeren wordt er niet alleen naar hen geluisterd, 
maar kan de discussie ook een interessante wen
ding nemen. Ze kunnen een standpunt doen 
kantelen en dragen daarnaast bij aan een goede 
sfeer.

Als er fractiebestuursleden of voorzitters van 
interne fractiecommissies moeten worden geko
zen, hoeven zij zichzelf niet te kandideren. Ande
ren hebben dat dan al voor hen gedaan. De Bra
bander Frits Niessen, die ik tijdens Lubbers i ii  
als naaste collega meemaakte, was zo’n gezag
hebbend fractielid. Hij drong zich nooit op de

voorgrond en zei niet zo vaak iets, maar wel als 
het nodig was en dan werd naar hem geluisterd.

Mijn kameraad uit Groningen, Martin Zijl- 
stra, was een ander voorbeeld van een gezagheb
bend fractielid. Gewoon zeggen watje vindt, 
want daar heb je het meeste aan. Dat was zijn 
motto. In de fractie stond hij als ‘rechts’ bekend, 
wat hij op sommige terreinen absoluut niet was. 
Zijlstra praatte al over het verwij deren van de 
drugs uit het strafrecht, toen dit binnen de partij 
bepaald niet bon ton was. Als woordvoerder ge
vangeniswezen was zijn remedie om jonge cri
minelen weer op het goede spoor te krijgen sim
pel maar doeltreffend: ‘een baan en vaste verke
ring'.

PIKORDE

Mijn ervaring met drie verschillende PvdA-frac- 
ties met in totaal een kleine honderd verschil
lende leden, gevoegd bij enig zicht op andere 
grote fracties, leert dat er altijd en overal grofweg 
drie soorten Kamerleden te onderscheiden zijn. 
De eerste categorie wordt gevormd door de in
vloedrijke generalisten, die soms vermomd als 
fractiespecialist, hun stempel weten te drukken 
op belangrijke discussies in de fractie. Ze hebben 
gezag, spelen in de Kamer hun deuntje mee, ma
ken op een zeker moment deel uit van het frac
tiebestuur of van belangrijke commissies. 
Kortom, zij doen ertoe, maar het zijn niet per se 
de ‘frontbenchers’. Er wordt naar hen geluisterd, 
in ieder geval door de fractievoorzitter. Meestal 
houden deze leden het ook langer dan een enkele 
zittingsperiode vol.

Dat laatste geldt daarentegen niet voor de ca
tegorie fractieleden die drukdoende zijn met 
hun eigen liefhebberijen, die zij eigenlijkbe- 
langrijker vinden dan al het andere. Hun specia
lisme biedt veiligheid in het politieke wereldje 
dat zij toch als tamelijk bedreigend ervaren. Op 
het verloop van fractiediscussies die hun eigen 
portefeuille overstijgen of die de algemene poli
tieke lijn betreffen, kunnen zij echter geen in
vloed uitoefenen. Hun jaarlijkse bijdrage aan de 
algemene politieke beschouwingen van de frac-
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tievoorzitter beperkt zich doorgaans tot een plei
dooi om meer aandacht en geld te besteden aan 
zaken die hun eigen portefeuille betreffen. Veel 
verder kijken ze ook niet. Zij zijn de echte back- 
benchers.

Een tussencategorie bestaat uit leden die zeer 
verdienstelijk op hun eigen speelveld kunnen 
opereren en daar ook enig gezag weten op te 
bouwen. In de Kamer weten ze goed hun weg te 
vinden. Het zijn fractieleden die om een bood
schap gestuurd kunnen worden. Hun handicap 
is vaak dat hun echte belangstelling en ambitie 
ook ophouden bij de grenzen van hun eigen 
speelveld, terwijl ze meestal meer in hun mars 
hebben.

De drie categorieën fractieleden zijn door
gaans gelijkelijk over de fracties — niet alleen die 
van de PvdA — verdeeld. Doorstroming is moge
lijk, met name naar boven. Degradatie komt 
nauwelijks voor, wel een definitief vertrek. 
Overigens geldt dat niet in gelijke mate voor alle 
categorieën. Nieuwelingen zijn al vrij gauw in 
een van de categorieën onder te brengen en lopen 
daardoor het risico er voorlopig in de collectieve 
beeldvorming ook niet meer uit te komen.

Op het oog onbenullige zaken kunnen uitein- 
delijk bepalend zijn voor het stijgen en dalen rus
sen de drie categorieën en dus ook binnen de 
pikorde van de fractie. Carrières kunnen in de 
knop gebroken worden als je één keer op je bek 
gaat, zelfs als het niet eens bewust door eigen 
toedoen is.

MOOR EN MELKERT

82 Zelf maakte ik een drastische ontgroening mee.
Na een bliksemstart in de Kamer, waarbij mijn 
maidenspeech over de aanpak van de w a o  in fe
bruari 19 9 o via Den Haag Vandaag onder de aan
dacht werd gebracht, werd ik als ‘veelbelovende 
nieuweling’ (aldus Vtij Nederland) voorzitter van 
een speciaal in het leven geroepen fractiecommis
sie. Deze moest in een zeer brede samenstelling 
aangeven hoe het volumebeleid in de arbeidson
geschiktheid het best ingevuld kon worden. Met 
de term ‘volumebeleid’ werd een onderscheid

aangegevenmethetdoorcDAenvvD aangehan
gen prijsbeleid, dat gericht was op een korting op 
de duur en hoogte van de uitkeringen in geval van 
arbeidsongeschiktheid. Volumebeleid moest via 
onder meer preventie door betere arbeidsomstan
digheden en een scherpere controle op de uitvoe
ring van de ziektewet, door financiële prildcels 
voor werkgevers (bonus-malus), door herkeurin
gen, alsmede met een heroriëntatie van ‘passende 
arbeid’ naar ‘gangbare arbeid’ leiden tot een ver
mindering van het aantal arbeidsongeschikten, 
dat inmiddels naar de één miljoen dreigde te 
gaan. Met een commissie, waarin onder meer de 
uitersten Frans Moor — die veel praatte, maar het 
vermogen om te luisteren volledig miste — en Ad 
Melkert — die olie op het vuur gooide door met 
CDA en VVD de koppeling tussen lonen en uitke
ringen ter discussie te stellen — het eens moesten 
worden, ging ik vol goede moed aan de slag. Met 
Jan en alleman op het terrein van de sociale zeker
heid werd gesproken.

Het resultaat was een afgewogen fractienoti- 
tie, waarin werd aangegeven hoe bij een strucm- 
rele effectieve aanpak van het volume van de 
WAO/ a a w  een ingrijpen in de hoogte en duur 
van de uitkeringen hoe dan ook voorkomen kon 
worden. Het moest ook op termijn afgelopen 
zijn met het grove misbruik van de w a o  door de 
werkgevers, die deze wet vooral zagen als een 
goedkope afvloeiingsroute voor overbodige of 
versleten werknemers, die de stijgende produc- 
tiedruk niet meer konden bijbenen. Het kostte 
de werkgevers niets, want de werknemers be
taalden de WAO-premies. De werknemers op hun 
beurt kregen een betere regeling dan de ww of 
Bijstand, waren tot hun pensioen verzekerd van 
een vaak via de cao tot honderd procent van hun 
laatste loon aangevulde uitkering en werden niet 
gehinderd door een vermogenstoets, zodat ze 
hun eventuele eigen huis niet hoefden op te 
eten.

In het late voorjaar van 1991 vergaderde de 
plenaire fractie in twee sessies over de door mij
zelf verdedigde notitie. De notitie werd vrijwel 
ongewijzigd overgenomen en was daarmee tot 
fractiestandpunt verheven, waarbij ik de woord-
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v o e rd e r b le e f. E n k e le  w e k e n  la t e r  b e slo o t h e t k a 

b in e t  tot e e n  in g re e p  in  de h o o g te  e n  d u u r  v a n  

W A O -u itk e r in g e n , w a a rb ij z e lfs  de b e staa n d e  g e

v a lle n  n ie t  w e r d e n  o n tz ie n . D a a r d o o r  w e e k  h e t 

op e ss e n t ië le  p u n te n  a f v a n  de o p v a tt in g  v a n  de 

fractie . D e  fra c t ie  d a ch t m e t h e t  v o lu m e b e le id  de 

W A O -g ro e i te k u n n e n  k e r e n , t e r w ij l  o n ze  p a r t i j

g en o ten  in  h e t  k a b in e t  p lo ts  h e t  p r i j  sb e le id  b le 

k e n  te o m a r m e n .

W A O -C R IS IS

Fractiestandpunt of niet, maar de fractie wist in- 
mssen van niets. De fractievoorzitter zat op het 
moment suprème, zoals wel vaker, in zijn lieve- 
lingscafé te Kerkrade en de fractiewoordvoerders 
moesten de onheilstijding via het NOS-journaal 
vernemen. De w a o -crisis was een feit.

Enkele dagen later — het was inmiddels zo
merreces — werden de meest betroklten fractie
leden en Dick Benschop, de politiek adviseur van 
Kok, ontboden ten huize van fractieleider Thij s 
Wöltgens in Kerkrade. Het meest opvallende van 
die zeer zonnige dag was de korte broek waarin 
Wöltgens zich gestoken bleek te hebben. Over de 
inhoud van het w a o -voorstel van het kabinet 
werd nauwelijks gesproken, over de nu te volgen 
strategie van de fractie des te meer. Het leidde al
lemaal tot niets.

Als woordvoerder liet ik in bedekte termen 
via de media weten mij niet te kunnen voorstel
len dat de PvdA-fractie akkoord zou gaan met dit 
in wezen asociale kabinetsvoorstel. Volgens vice- 
voorzitter Frans Leijnse had ik dit niet mogen 
doen. Hij bleek inmiddels intern mijn woord
voerderschap overgenomen te hebben zonder 
dat ik daarvan op de hoogte was gesteld. Hij 
voerde overleg met de betrokken bewindsperso
nen, te weten Kok, staatssecretaris Elske ter Veld, 
die eerder had laten weten dat zij eerst moest 
worden afgeschaft als men de w a o  wilde afschaf
fen en CDA-minister Bert de Vries.

N a a r  b u it e n  toe e n  in  de o g e n  v a n  de rest v a n  

de fra ctie  b le e f  i k  w o o rd v o e rd e r. I k  m o e st de 

w oede in  de W A O -c o m ité s  s u s s e n , de a ch te rb a n  

in  de p a r t ij e n  d a a rb u ite n  g e ru s ts te lle n  en op

grote manifestaties en demonstraties van de vak
beweging het fractiestandpunt toelichten. Dit 
bleek onbegonnen werkte zijn. Ik werd uitge
joeld en bedreigd, diende vooral als de kop van 
Jut, maar bleef altijd loyaal aan de partij. Dus ver
dedigde ik Kok, Ter Veld, de partij, fractie en 
noem verder maar op. Wel nam ik de vrijheid te 
zeggen dat het onmogelijk was dat de PvdA de 
bestaande gevallen in de w a o  zou willen korten, 
want voor deze groep was immers geen compen
satie via cAo-onderhandelingen of herverzeke
ring mogelijk. Geen particuliere verzekering zal 
een brandend huis willen verzekeren. Maar ook 
dit mocht ik niet zeggen van de fractieleiding. Ik 
deed het toch. Achteraf bleek daarmee, zij het 
nog altijd stilzwijgend, mijn lot als fractiewoord
voerder bezegeld te zijn.

Een klein jaar later, op de eerste mei van 1992 
in Terwolde, zou Leijnse zelf — zonder enige af
stemming of vooroverleg — het ontzien van de 
bestaande gevallen in de w a o  als PvdA-standpunt 
naar buiten brengen. De fractie was ziedend, niet 
vanwege dit nieuwe 'officiële’ fractiestandpunt, 
maar om de manier van doen. Terwijl zijn fractie
genoten op een i-meibijeenkomst elders de 
achterban uitlegden waarom de fractie het niet 
aandurfde om af te wijken van het kabinetsstand
punt, maakte Leijnse ondertussen mooie sier met 
zijn verhaal in Gelderland. ‘Weinig collegiaal’, 
was de vriendelijkste kwalificatie van deze solo- 
tour van de eigen vice-fractievoorzitter.

Al die tijd had de fractie niet voltallig over de 
kwestie gesproken. Frans Moor en Piet de Visser 
hadden met veel bombarie zichzelf via de media 
als de enige ware sociaal-democraten geaffi
cheerd. Daarmee diskwalificeerden zij op voor
hand hun zevenenveertig fractiegenoten, die lie
ver eerst met elkaar wilden beraadslagen in 
plaats van dit via de media te doen. De fractie 
kwam pas aan het einde van het reces in conclaaf 
bijeen in de bossen bij Doorn. Zij ging daar door 
de bocht toen bleek dat onze coalitiepartner, het 
CD A, bij monde van haar fractievoorzitter Brink
man, had voorgesteld dan maar de koppeling — 
tussen lonen en uitkeringen — geheel af te 
schaffen. De chantage was hiermee compleet.

83
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het alternatief was het vertrek van de PvdA uit 
het kabinet waar we na j arenlange vruchteloze 
oppositie net in teruggekeerd waren. Binnen de 
fractie nam de weerzin tegen de zogenaamde 
christelijke politiek van het c d a  weer ouder
wetse vormen aan.

Nog altijd was ik voor de buitenwacht de offi
ciële woordvoerder volumebeleid, nog altijd 
repte ik mij van hot naar her om het onuitleg
bare uit te leggen en nog altijd werd ik buiten het 
interne partijoverleg gehouden. Ik was blijkbaar 
niet belangrijk — ‘zwaar’— genoeg en het me in
tussen wel gebruiken. In het interne WAO-debat 
was ik echter 'afgeserveerd’.

GEBREK AAN LEF

Het zou ook anderen overkomen dat zij plots de 
facto van een woordvoerderschap werden afge
haald, zonder dat dit met zoveel woorden tegen 
hen werd gezegd. Sluipenderwijs gebeurde het 
en je moest het maar aanvoelen en verder niet 
zeuren. Zo bleek bijvoorbeeld dat Jacqueline Beij- 
len opeens als woordvoerder ouderenbeleid ver
vangen was door fractiebestuurslid Margo Vlie- 
genthart. Ze schreef de fractie nog een verdrie
tige brief over dit staaltje van fractiemanage- 
ment, maar niemand nam haar serieus. Iedereen 
had het druk genoeg met zichzelf. Verder moest 
je het gewoon ‘politiek bekijken’, dat was het ex
cuus voor alles. Niemand — ikzelf incluis — 
vroeg wat dan betekende. Ook Margo Vliegent- 
hart kon de opkomst van de ouderenpartij en in 
1994 niet keren. Jacqueline Beijlen werd ge
dwongen tot een definitief afscheid van de frac- 

84 tie, dat zij letterlijk kotsend onderging.
De grootste fout die ik in de WAO-crisis 

maakte was dat ik mijn naar buiten toe getoonde 
lef niet in de fractie etaleerde. Ik trok daar niet 
aan de bel, hoewel enkelen mij daartoe opriepen 
zonder dat ik wist of ze mij ook metterdaad zou
den steunen. Misschien had het geholpen, maar 
waarschijnlijk niet. De fractieleiding liet zich 
volledig chanteren door de confronterende op
stelling van onze coalitiepartner, het c d a  van 
Brinkman.

Wöltgens cum suis hadden boter op het hoofd 
want zij stonden letterlijk buitenspel toen het er 
in het kabinet op aan kwam. Medio juli 1991 had
den onze bewindspersonen in het kabinet tot de 
onmogelijke ingreep in de w a o  besloten zonder 
enige ruggespraak met de fractie. Toen was er 
blijkbaar opeens wel sprake van dualisme. Ver
der bleek ook — of juist — in de w a o  -crisis dat 
fractievoorzitter Wöltgens het in het zadel hou
den van het kabinet-Lubbers III als zijn belang
rijkste opdracht zag. Wim Kok moest hoe dan 
ook gesteund worden. Niet weer terug naar de 
oppositiebanken, want daar had de PvdA wel al
tijd het gelijk aan haar zijde gehad, maar nooit 
gekregen. De fractie was gedegradeerd tot een 
werktuig van de — ook in contacten met de frac
tie — steeds meer getergde Kok en de zelfs in 
deze omstandigheden blijmoedige Wöltgens 
was zijn zetbaas. Ook de zeer slechte peilingen 
van dat moment droegen intern bij aan een sfeer 
van angst en lafheid. Eerder dat jaar had de PvdA 
bij de Statenverkiezingen (fictief) meer dan een
derde van haar zetels verloren. Een kabinetscri
sis, waarbij volgens de overlevering ‘de breker 
betaalt’, zou desastreuze gevolgen voor onze elec
torale positie hebben. Achteraf bleek dat dit ook 
gold voor het blijven zitten, zij het iets minder 
desastreus, want er was een verlies van een 
kwart van de aanhang bij de verkiezingen van 
1994-

‘ j e  V ERANTWOORDELIJ KHEID N E M E N ’

In tal van interviews en geschriften — zoals de 
veelbesproken NRC-bijlage (februari 2001) van 
Gerardvan Westerloo — komt het beeld naar 
voren dat de PvdA-fractie sinds jaar en dag ge
teisterd wordt door een ijzeren fractiediscipline. 
Deze fractiedwang, die nog het meest doet den
ken aan het democratisch-centralisme van de 
oude CPN, zou elke creativiteit in de kiem smo
ren, carrières in de knop breken en de technocra
ten bij voorbaat het heft in handen geven.

Dit beeld is zwaar overdreven. Binnen de frac
tie en met name de fractiegroepen kon men de 
eigen opvatting vrijelijk en vaak tot vervelens toe
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belijden. De vraag was wel wat er vervolgens mee 
gedaan werd. Uiteindelijk moest er wel altijd een 
fractiestandpunt geformuleerd worden, want 
een fractiewoordvoerder moet altijd weten waar 
hij of zij aan toe is. Soms kwam het voor dat een 
eenling of enkele fractiegenoten zich niet wen
sten neer te leggen bij de meerderheidsopvatting 
van de fractie. Dit kon zijn omdat men het prin
cipieel niet eens was met deze opvatting, die 
zelfs in strijd met het eigen geweten kon zijn. 
Zelfs enig intern ‘masseren’ door de fractielei
ding, met daarbij een zwaar beroep op de loya
liteit aan Kok en de partij, bracht hier niet altijd 
verandering in.

Vaker ging het er ook om eens ‘een lekker 
links standpunt’ in te nemen, want dat voelt ge
woon goed. Er werd dan ook regelmatig met 
enige j aloezie gekeken naar de stellingnames 
van Groenlinks en vooral de sp. Goed links, dat 
wel, maar je blijft vervolgens wel aan de zijlijn 
staan kijken naar wat er zonder jou op het poli
tieke speelveld beslecht wordt. Sommige fractie
leden bleven soms zo overtuigd van het eigen 
linkse gelijk, dat zij hun egotripperij tot en met 
de stemmingen in de Kamer vol wisten te hou
den. Daarmee verzekerden zij zich van een luxe 
zetel in het socialistische hiernamaals, maar de 
praktische progressieve politiek werd er meestal 
niet mee gediend. Het eigen linkse profiel daar
entegen wel.

Op een enkele uitzondering na — zoals bij het 
verdrag van Schengen — leverde ik mijn aanvan
kelijke minderheidsstandpunten in ten behoeve 
van een zo eensgezind mogelijke fractie. Een ver
deelde PvdA boet per definitie aan macht en in
vloed in en presenteert zichzelf zo als speelbal van 
andere partijen. Soms was het heel moeilijk om te 
slildcen, zoals bij de conclusies van de Bijlmeren
quête. Met onze woordvoerder Van Gijzel en en
kele anderen was ik van mening dat met name 
minister Borst beter kon opstappen. Een speciaal 
in het leven geroepen fractieclubje had de discus
sie al zo voorgekookt dat deze weg politiek gezien 
niet meer begaanbaar was. Aantoonbare manipu
latie was het misschien niet, maar het kwam er 
wel dichtbij. Het was gewoon ‘politiek’.

Soms was ook een gebrek aan tijd of een krak
kemikkige voorbereiding een reden om niet met 
een van tevoren af aan als 'vanzelfsprekend’ be
schouwd en reeds door de fractievoorzitter bele
den fractiestandpunt mee te gaan. Meteen na ii 
september 2001 brak een soort hysterie uit, 
waarin ook Nederland de oorlog moest verklaren 
aan het internationale terrorisme en zijn vazal
len, waaronder enkele schurkenstaten. Zowel de 
betreffende fractiegroep — Buitenlands Beleid, 
waar ik voorzitter van was — als de fractie had
den nauwelijks de gelegenheid gehad om deze 
kwestie op haar merites te bekijken. Als we ble
ven dralen, ‘weigerden we onze verantwoorde
lijkheid te nemen,’ zoals fractievoorzitter Mel- 
kert het noemde. Dat wilde niemand op zijn ge
weten hebben en dus gingen we gedwee mee. 
Metheteneoog keken we weer eens j aloers naar 
de SP, die zich de kop niet gek liet maken. Met 
het andere oog zagen we met enig leedvermaak 
de worsteling van Groenlinks op dit punt. Maar 
wij ‘hadden onze verantwoordelijkheid geno
men’ en konden door anderen niet als slappelin
gen in de hoek worden gezet. Bush en Blair kon
den trots op ons zijn.

De opvolging van het F-i 6 -gevechtsvliegtuig 
door de Joint Strike Fighter (JSF) leidde tot een 
scherpe verdeeldheid in de fractie, waarbij beide 
zijden hun hakken in het zand zetten. Het voort
bestaan van het tweede kabinet-Kokleek ervan af 
te hangen. Toen het kabinet vanwege een andere 
reden — Srebrenica — demissionair werd, ver
klaarde PvdA-fractievoorzitter Melkert opeens 
dat de fractie tegen was. Enkele weken daarvoor 
had hij uit vrees voor een conflict met onze eigen 
bewindspersonen publiekelijk het tegengestelde 8 5 
gesuggereerd. Het deed me toch een beetje den
ken aan al die goede vaderlanders die in het ver
zet gingen toen de oorlog feitelijk al afgelopen 
was.

PRINCIPES EN PRAKTIJK

Politiek bedrijven in de PvdAbetekent datje 
moet kunnen omgaan met de spanning mssen 
principes en praktijk. Juist daarom voelde ik mij
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altijd het meest geïnspireerd door SDAP-voor- 
man Pieter Jelles Troelstra: zeer gedreven door 
proletarisch sentiment en toch pragmatisch in
gesteld, en als persoon een romanticus. Voor de 
meeste collega’s in de fractie was Troelstra echter 
een grote onbekende. Iemand naar wie straten 
genoemd waren en meer niet. Zij hoefden niet te 
weten waar wij vandaan kwamen om de weg 
naar de toekomst te vinden. Het leek op ‘Voor
waarts, en de rest vergeten’.

Het was ‘ouderwets’ om op Troelstra en diens 
ideologische drijfveren terug te vallen. Deyup- 
piesocialisten hadden hun eigen inspiratiebron, 
namelijk zichzelf. ‘Gun niet alleen jezelf een leuk 
leven, maar ook een ander, zolang je daar zelf dan 
maar geen last van hebt’, leek het onuitgespro
ken motto van de frisse generatie partijvernieu- 
wers te zijn. Zij manifesteerden zich in clubjes 
als NietNix en ideologisch en inhoudelijk gezien 
stelde het uiteindelijk niks voor. Politiek werd 
door hen gezien als een bedrij fsmatig proces en 
dus niet als een kwestie van kiezen op grond van 
ideeën en idealen. Toch werden ook zij soms, 
doorgaans geheel onverwacht, geconfronteerd 
met minderheidsstandpunten die gebaseerd wa
ren op principes. Principes van anderen welte
verstaan.

Met name bij zogeheten ethische onderwer
pen kwam de gewetensstrijd van sommigen 
naar boven. In ieder geval bij mezelf. In de meer 
traditionele sociaal-democratie worden door
gaans zeer linkse standpunten ingenomen over 
sociaal-economische thema’s. Daarentegen wor
den tamelijk behoudende opvattingen aange
hangen als het gaat om burgerlijke vrijheden en 

i 6 ideële onderwerpen, ofwel de postmaterialisti- 
sche thema’s. Dit bleek ook op mij van toepas
sing te zijn. Over sociale zekerheid, werkgele
genheid en inkomensverdeling konden wij als 
partij volgens mij vanuit onze traditie en missie 
niet gauw links genoeg zijn. Sociale recht
vaardigheid vormde toch vanouds het hart van 
onze Beweging, alhoewel men dat tegenwoordig 
corebusiness zou noemen. Als hoeder van de

rechtstaat en beschaving moest de sociaal-demo
cratie zich in mijn ogen ook principieel opstellen 
als het ging om het vreemdelingen- en asielbe
leid, het recht, antidiscriminatie en vrijheid van 
meningsuiting. Als exponent van een emancipa
tiebeweging zouden wij de toegankelijkheid en 
kwaliteit van het onderwijs — ookhetvermale- 
dij de VM B o , waar juist veel van onze mensen 
mee te maken hadden — prioriteit moeten ver
schaffen. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor 
de zwaldceren en degenen die zichzelf niet zo 
goed kunnen redden, zou ons stelsel van zorg en 
welzijn als lichtend voorbeeld moeten dienen.
En ten slotte zouden we iedereen een leefbare 
woonomgeving en een veilige en schone pu
blieke ruimte moeten gunnen.

Zo zou het allemaal moeten zijn, maar zo was 
het nog lang niet. Er was nog een lange weg voor 
de sociaal-democratie te gaan, waarbij we ons 
niet te veel moesten laten ophouden door discus
sies over immateriële thema’s. Ik besefte dat dit 
misschien een weinig verheffend standpunt 
was, maar kwesties als vrijheid van aborms, 
recht op euthanasie en het homohuwelijk be
zorgden mij geen warm gevoel,,maar zelfs enig 
onbehagen. Vanzelfsprekend moet elke vrouw 
baas in eigen buik zijn, maar ik moest er niet aan 
denken ooit zelf mee te moeten beslissen over 
het moedwillig afbreken van een zwangerschap 
in mijn privé-omgeving. Een soortgelijk di
lemma trad naar voren tij dens de fractiediscus- 
sie over de euthanasiewetgeving. Alleen de term 
al bezorgt me ongewild de meest verschriklce- 
lijke associaties, terwijl ik toch met kracht van 
argumenten een pleitbezorger ben voor het zelf- 
beschilddngsrecht van de mens. De pil van Drion 
lijkt me als het erop aankomt een uitkomst, maar 
ik zou hem niet graag vrijelijk willen verstrek
ken. Met dit soort dilemma’s worstelde ik en met 
mij in de fractie ook anderen. Ratio noch emotie 
bleken bij bepaalde vraagsmklcen doorslagge
vend te kunnen zijn. Het verstand kon niet altijd 
op voorhand zegevieren. Het gevoel evenmin.
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R E V l E W

De nasleep van Srebrenica
Bert Kreemers, voormalig woorvoerder van Defensie en zelf gehoord door 
de enquêtecommissie, geeft zijn beoordeling van het enquêterapport 
Missie zonder urede. Hij mist voorstellen vooreen fundamentele hervorming 
van de defensie-organisatie.

B E R T  K R E E M  ERS

Tienjaar geleden viel — voor zover ik kan na
gaan — voor het eerst de naam van het Bosni
sche stadje Srebrenica in het gezelschap van een 
Nederlandse minister van Defensie. Op maan
dag 15 maart 1993 bezocht de toenmalige mi
nister Reins ter Beek het hoofdkwartier van de 
VN-vredesmacht Unprofor in Zagreb. Het ge
plande diner met de Zweedse commandant van 
deze vredesmacht viel grotendeels in het water. 
Luitenant-generaal Lars Eric Wahlgren kwam 
pas bij het dessert opdagen. Zijn ondercomman- 
dant Philipe Morillon had kort daarvoor vanaf 
het balkon van het PTX-gebouw in Srebrenica de 
enclave tot ‘safe area’ onder bescherming van de 
Verenigde Naties uitgeroepen. Zonder het met 
zoveel woorden te zeggen maakte Wahlgren 
duidelijk niet veel in de plannen van zijn onder- 
commandant te zien. Hij geloofde meer In ver- 
trouwenweklcende maatregelen dan In de op
bouw van een sterke vredesmacht. In Bosnië was

Over de auteur Bert Kreemers werd in 1999 uan zijn 
functie als woordvoerder van de minister van Defensie 
ontheven na een publiekelijk pleidooi uoor een parle
mentaire enquête naar Srebrenica. Hij was een van de
genen die in een openbaar oerboor door de commissie 
Bakker is gehoord. Hij schreef het boek 'De Achterkant 
oan de Maan. Haagse Schaduwen over Srebrenica’ 
(Prometheus, 2002).

Noten Zie pagina go

vooral behoefte aan poot- en zaaigoed, zo ver
trouwde hij Ter Beek toe.'

Het advies van de Zweedse generaal is in ons 
land overstemd door de luid uitgesproken wil 
om — zoals dat toen werd genoemd — robuust 
op te treden en met militaire middelen een 
einde te maken aan de etnische zuiveringen in 
Bosnië-Herzegowina. Sinds de fatale afloop van 
deze onder VN-vlag uitgevoerde missie van een 
Nederlands bataljon zijn talloze pogingen 
ondernomen om te achterhalen wat allemaal is 
misgegaan. Nadatin 1999 de Verenigde Naties 
de hand in eigen boezem staken en een jaar later 
het Franse parlement met een parlementair 
onderzoek begon, voegt de Parlementaire En
quêtecommissie Srebrenica nieuwe bladzijden 
toe aan het nog steeds wijd opengeslagen boek 
over de meest omvangrijke oorlogsdaad op 
Europese bodem na de Tweede Wereldoorlog.

De enquêtecommissie richt zich in haar op 27 
januari verschenen rapport op ‘het duiden van 
het drama Srebrenica en de verschillende ver
antwoordelijkheden daarbij, in het kader van 
een versterkte waarheidsvinding.’̂  Hiervoor 
kiest ze een gefaseerde aanpak. Allereerst gaat ze 
na hoe de besluitvorming tot uitzending is ver
lopen (1993-1994). Hierop volgt de fase waarin 
het eerste kabinet-Kok tot de conclusie komt dat 
in Srebrenica sprake is van een uitzichtloze situ
atie (1994-1995). De derde fase betreft de val van
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de enclave en het parlementaire onderzoek sluit 
af met de nasleep (juli 1995-1999). Zo doorloopt 
de enquêtecommissie — vaak aan de hand van 
ellenlange citaten uit de openbare verhoren — 
de uitgebreide reconstructie van het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie en eigen, 
eerder, parlementair onderzoek.^

KRITISCHE OBSERVATIES NIOD GESMOORD

Verrassende nieuwe feiten komen niet naar vo
ren. Wel voegt de commissie hier en daar een be
gripvol oordeel toe. Wat de eerste fase betreft 
gaat de commissie onder andere in op vragen 
over de bewapening van Dutchbat, de regeling 
voor luchtsteun en het gebuik van inlichtingen
middelen om de bewegingen van de Bosnisch- 
Servische omsingelaars beter in de gaten te hou
den. De commissie maakt korte metten met de 
vaak geponeerde stelling dat de Nederlandse 
blauwhelmen met een betere en zwaardere be
wapening het naderende onheil van de val van 
Srebrenica hadden kunnen keren. Ook ligt er nu 
een duidelijk oordeel over het zichzelf opge
legde gebrek aan een inlichtingencapaciteit, 
waarmee Dutchbat in zijn benarde positie beter 
op de hoogte had kunnen zijn van de intenties 
van de Bosnische Serviërs.

Snoeihard is het oordeel van de Kamerleden 
over de besluitvorming tot uitzending in het ka
binet én in de Tweede Kamer. Naar kritiek van 
de chef defensiestaf en de bevelhebber der land
strijdkrachten op de effectiviteit van de missie 
werd niet geluisterd. Van een deugdelijk evacua- 
tieplan was geen sprake. De rol van het ministe
rie van Buitenlandse Zaken in de besluitvorming 
wordt kritisch onder de loep genomen. Aan toe
zeggingen van de Verenigde Naties over de inzet 
van het luchtwapen werd een veel te grote bete
kenis toegekend. Het mandaat voor de missie 
was onduidelijk en te beperkt. Steeds werden 
deelbeslissingen genomen zonder een moment 
te kiezen om de uitzending te toetsen aan eerder 
geformuleerde voorwaarden.

De tweede fase kiest als startpunt de door de 
toenmalige minister van Defensie, Joris Voor

hoeve, geconstateerde simatie van uitzichtloos
heid waarin Srebrenica in het najaar van 1994 
verkeerde. De pogingen van de ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Defensie om het tij te 
keren komen veelbetekenend in het verreweg 
kortste — en inhoudelijk minst uitgesponnen 
— hoofdsmk aan bod. In dit deel van het enquê- 
terapport wordt voor het eerst afstand genomen 
van enkele conclusies uit het veel omvangrijkere 
NIOD -rapport. In dat rapport wordt het beeld ge
schetst van een betrekkelijk onverschillig mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, dat zich min
der om de problemen van Dutchbat zorgde 
maakte dan minister Voorhoeve en zijn chef de
fensiestaf. De parlementaire enquêtecommissie 
wijst daarentegen op een al in september 1994 
gezamenlijk geformuleerde beleidslijn ten aan
zien van Bosnië van Buitenlandse Zaken en van 
Defensie. Dat vormt voor de commissie het ka
der waarbinnen zij de gebeurtenissen van de 
eerste helft van 1995 plaatst. Zo worden de kriti
sche observaties van het n i o d  gesmoord.

Veel uitgebreider gaat de commissie in op de 
twee laatste fasen. Aan de val van Srebrenica 
ging een erosie van het voor de missie van de 
vN-vredesmacht kenmerkende concept vooraf 
Dat zou volgens de commissie in Nederland wel 
degelijk zijn onderkend. De vraag waarom in 
ons land (in de regering en in de Tweede Kamer) 
pas op 10 juli, de dag vóór de val, alarm is gesla
gen en ‘het zwartste scenario’ in beeld kwam, 
wordt echter niet gesteld. In dit deel van het rap
port wordt de commissie specifieker in haar 
conclusies en ook in het aanwijzen van verant
woordelijken. Zo wordt de Franse v n -comman
dant in Zagreb, generaal Bertrand Janvier, ver
antwoordelijk gehouden voor de te late inzet van 
het luchtwapen. Dutchbat heeft bij de begelei
ding en bescherming van de vluchtelingen wel
iswaar met grote inzet en compassie gehandeld, 
maar de commissie zaait kwistig met kritiek op 
de batalj onsleiding. Die had meer vluchtelingen 
op de compound van Dutchbat in Potocari kun
nen toelaten en heeft niet alle meldingen van 
oorlogsmisdaden aan de hogere echelons door
gegeven.
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De slechte communicatie tussen Srebrenica, 
Sarajevo en Den Haag vice versa betekende ook 
dat de aanwezigheid van vermoedelijk ongeveer 
tweeduizend mannen in Potocari een ‘non-issue’ 
bleef. Daadwerkelijke ondersteuning met de be
doeling deze mannen enige bescherming te bie
den bleef uit. Daarmee werd het bataljon met 
een duivels dilemma opgescheept. Over de keu
zes van Dutchbat-luitenant Kutten (niet mee
werken aan het door de Serviërs begonnen ver
trek van de vluchtelingen) en van zijn collega- 
luitenant Van Duijn (wel meewerken aan een zo 
ordelijk mogelijk verloop van het vertrek) 
spreekt de commissie zich niet uit. Immers, ‘als 
gevolg van de grote afstand en het verstrijken 
van de tijd ontbreekt een goed inzicht in de om
standigheden waarin de keuzes zijn gemaakt.'

Het chaotische verloop van de informatie
voorziening en besluitvorming op de ii'^  ̂juli 
19 9 5 in de bunker onder het ministerie van De
fensie krijgt achteraf van de commissie een mild 
oordeel. De strubbelingen tussen de rivalise
rende crisiscentra van de landmacht en de de- 
fensiestaf hebben ‘op zichzelf’ niet geleid tot 
problemen in de communicatie. De vraag 
waarom de ministers in de bunker dan wel 
‘steeds door de feiten worden ingehaald’ blijft 
zo onbeantwoord.

A ARZE LEN EN DRALEN

Tenslotte de nasleep. In dit deel van het eindrap
port komen enkele kwesties aan bod, die na het 
verschijnen van het n lo d-rapport tot nieuwe 
controverses hebben geleid. Het gaat hierbij om 
de kwestie van onwil bij de leiding van de land
macht om de minister van Defensie tijdig en 
volledig te voorzien van informatie. In het ver
lengde hiervan speelt de kwestie van het in 19 g 8 
uitgevoerde onderzoek van ƒ. A. van Kemenade 
naar de vraag of binnen de defensieorganisatie 
bewust informatie over de val van Srebrenica is 
achtergehouden. Volgens dat onderzoek was 
geen sprake van opzet, maar van onhandige te
kortkomingen en slordigheden in de informa
tievoorziening. Het NiOD weersprak die conclu

sie en nam daarmee de uitkomsten van het 
onderzoek van Van Kemenade onder vuur. Nu is 
het de beurt aan de parlementaire enquêtecom
missie. Haar kritiek op het n  i  o  d  heeft af en toe 
potsierlijke trekjes. Zo spreken de Kamerleden 
het Ni OD erop aan dat het twee belangrijke bij 
het debriefingsonderzoek van de landmacht be
trokken personen, niet of nauwelijks bij het ei
gen onderzoek heeft betrokken. Het gaat hierbij 
om oud-minister van Defensie Job de Ruiter en 
oud-chef defensiestaf generaal G.L.J, Huyser. 
Beiden traden op als adviseur van de debrie- 
fingsorganisatie. Huyser werd op 8 oktober 
1997, lang voor het verschijnen van het onder
zoek van Van Kemenade, gehoord door het 
N I o D . De Ruiter in het geheel niet. Op het eerste 
gezicht snij dt deze kritiek hout, maar het verwijt 
keert zich tegen de parlementaire enquêtecom
missie. Deze heeft hen immers evenmin aan een 
verhoor onderworpen en spreekt zich deson
danks in een van haar conclusies nogal bestraf
fend uit over de rol van de beide adviseurs: ze 
hebben een te positief beeld gegeven van de ver
werking van de gespreldcen met Dutchbatters in 
het uiteindelijke debriefingsrapport.

De commissie ontloopt een oordeel over de 
controverse mssen het n  i o d en Van Kemenade 
door op grond van beide onderzoeken te conclu
deren dat het patroon van informatievoorzie
ning van de landmacht aan de toenmalige poli
tieke leiding ‘ernstig bekritiseerd moet worden'. 
Daarmee wordt een beetje de kant van het n i o d  

gekozen en een beetje de veel mildere conclusie 
onderschreven van Van Kemenade, die in zijn 
onderzoek de verantwoordelijkheid voor de fa
lende informatievoorziening in het midden liet. 
De ‘ernstige kritiek’ op de landmacht reserveert 
de commissie bijna exclusief voor oud-bevelheb- 
ber luitenant-generaal H. A. Couzy. Aan de vraag 
wie zich in de leiding van de landmacht nog 
meer onwillig opstelde wil de commissie zich 
niet wagen. Het ‘onprofessionele en verwijtbare’ 
gedrag van de bevelhebber had ‘een negatief uit
stralingseffect’ binnen de landmachtorganisatie, 
maar over wie nu precies aan dit 'stralingsgevaar' 
zijn blootgesteld laat de commissie niets los.
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De zigzag-koers van NioD-directeur, profes
sor Blom, maakte het de commissie overigens 
onmogelijk om het fileermes te zetten in deze 
gevoelige materie. Na eerst in het Nion-rapport 
een duidelijke stelling te hebben betrolcken (niet 
alleen ‘onkunde’, maar ook ‘onwil’), zwakte Blom 
dit deel van zijn onderzoek af in zijn openbaar 
verhoor met de parlementaire enquêtecommis
sie (‘gebrek aan initiatief). Op de dag van ver
schijning van het enquêterapport wees de n i o d - 

directeur er weer op dat ‘in ons rapport de onwil 
van de bladzijden afspat’.̂ -

Het eindrapport van de enquêtecommissie 
bevat geen of nauwelijks inhoudelijke aanbeve
lingen. Dat laat een onbevredigend gevoel ach
ter. Naar mijn mening had de commissie zich
zelf de vraag mogen stellen of het — achteraf be
zien- wel zo verstandig is geweest om zo lang te 
aarzelen en te dralen met het houden van een 
parlementaire enquête. Na de val van Srebrenica 
volgde een periode waarin het ministerie van 
Defensie met grote regelmaat werd opgeschrikt 
door verrassende onthullingen en crisisachtige 
situaties. Dat moet binnen de defensieorganisa
tie als een zware hypotheek op het totale functi
oneren zijn ervaren. In ieder geval hing het 
drama van Srebrenica als een schaduw over de 
discussie over de deelname van Nederlandse mi
litairen aan vredesmachten.

Gezien haar kritiek op het NI o D-onderzoek 
had de commissie ook moeten ingaan op de 
vraag of het in dit soort situaties verstandig is 
instituten als het n i o d  met dit soort politiek- 
wetenschappelijke opdrachten op te zadelen.
Had de Tweede Kamer hier niet zelf eerder het 

9 o heft in handen moeten nemen? Zeker bij cruci
ale beslissingen over de inzet van Nederlandse 
militairen onder uiterst risicovolle omstandig
heden is het goed dat de Tweede Kamer haar kri
tische controlefunctie ten volle benut.

Een derde niet-gestelde vraag betreft de door 
de commissie zelf geconstateerde ‘urgentie van 
het proces van fundamentele hervormingen in 
de Defensie-organisatie’. In de afgelopen jaren 
zijn tal van verbeteringen van de defensieorgani
satie voorgesteld. Al kort na de val van Srebrenica

heeft minister Voorhoeve de chef defensiestaf de 
eenhoofdige leiding gegeven bij vredesoperaties 
waarbij Nederlandse eenheden betroklcen zijn. 
Na zijn aantreden in augustus 1998 zette zijn op
volger een veranderingsproces op gang, dat zich 
met name kenmerkt door verbeteringen van de 
informatievoorziening. In 2000 reikte de Tijde
lijke Commissie Besluitvorming Uitzending van 
de Tweede Kamer de regering voorstellen tot ver
betering van de besluitvorming en onderlinge af
stemming aan. In april 2002 deed de commissie- 
Franssen voorstellen voor een versterkte defen
sieorganisatie, waarbij deze commissie bij haar 
voorstellen is ‘uitgegaan van haalbaarheid en re
sultaten op korte termijn.’S

Daar komt nu dus het pleidooi van urgente, 
wellicht veel verder reikende, fundamentele 
hervormingen overheen. Na zoveel jaren en met 
zo’n bittere ervaring had het voor de hand gele
gen als de commissie zelf enkele voorbeelden 
van zulke fundamentele hervormingen had ge
formuleerd. Nu overheerst toch wel een beetje 
het gevoel dat de commissie vooral enkele 
zwarte bladzijden uit de geschiedenis wilde om
slaan. Hopelijk is zij in haar missie geslaagd. 
Maar ook als dat inderdaad zo zou zijn, zal de 
naam van het Bosnische stadje Srebrenica nog 
vaak genoeg vallen.

Noten

1 Relus ter Beek, Manoeuvre?’eii. Herinneringen aan 
Plein 4. (1995) blz. 182-183.

2 Parlementaire Enquêtecommissie Srebrenica, Mis
sie zonder vrede. Eindrapport. (2003) blz. 413.

3 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 
Srebrenica, een ‘veilig’gebied (zooi) en Tijdelijke 
Commissie Belsuitvorming Uitzendingen, Ver
trekpunt Den Haag (2000).

4 NRC Handelsblad, 28 januari 2003: “Van Baal onwil
lig? Dat viel wel mee."

5 ‘Van wankel evenwicht naar versterkte defensieor
ganisatie’, Advies van de Adviescommissie Opperbevel- 
hebberschap,Den Haag, 19 april 2002, blz, 40. De 
commissie stond onder voorzitterschap van Jan 
Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid- 
Holland. De auteur van dit artikel maakte van deze 
commissie deel uit.
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De geschiedenis van een 
misverstand
Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid binnen de 
PvdA in de periode 1958-1977
FrankZuijdam, Amsterdam: uitgeverij Aksant, 2002

F R I T S  R O V E R S

Op 21 februari 2002 promoveerde de politicoloog 
en historicus Frank Zuijdam bij professor Piet de 
Rooy op een proefschrift over de debatten in de 
Partij van de Arbeid over internationale vrede en 
veiligheid in de jaren zestig en zeventig van de 
twintigste eeuw. Zuijdams boek is een tamelijk 
braaf voorbeeld van hedendaags promoveren. 
Zijn betooglijn vloeit voort uit een centrale 
vraagstelling die de lezer in de inleiding wordt 
onthuld ('Waarom zijn de officiële standpunten 
van de PvdA inzake vrede en veiligheid in relatief 
korte tijd zo radicaal omgeslagen?’). Het betoog 
wordt vervolgens chronologisch en tamelijk 
schools opgebouwd met gegevens uit literatuur-, 
archief- en ander bronnenonderzoek. Polemiek 
wordt gemeden. Het is Zuijdam bij voorbaat ver
geven dat hij er niet in is geslaagd zijn lezers 
voortdurend te boeien. Dat anderen hem niet 
met vaste hand voor zijn al te grote schoolsheid 
hebben behoed, is een kwalijker zaak.

‘g o  m o o n , n i x o n ! ’

Het mag duidelijk zijn: Zuijdam heeft geen span
nend of meeslepend boek geschreven. Hier en daar

Over de auteur Frits Rouers is historicus.
Als opleidingscoördinatorgeschiedenis is hij uer-
bonden aan de Educatieue Faculteit Amsterdam

wordt het bovendien door slordig taalgebruik 
ontsierd (‘zeg maar’) en het ontbreken van een 
zaken- en personenregister is zelfs een onver
geeflijke omissie. Maar is het boek daarmee ook 
inhoudelijk gediskwalificeerd? Zeker niet. Tus
sen wens en werkelijkheid herbergt namelijk een 
belangrijke schat aan gegevens over de meer re
cente geschiedenis van de Nederlandse sociaal- 
democratie die, in navolging van en in aanvul
ling op eerder verschenen studies over de j aren 
veertig en vijftig, het beeld van de ontwikkeling 
van de PvdA verder inldeuren. Bovendien heeft 
Zuijdam niet geaarzeld om in relatief korte tijd 
vele tientallen strelckende meters archief door te 
ploegen. Alleen daarvoor verdient hij al alle lof.

In de kern gaat Zuijdams boek over wat Ro
nald Havenaar ooit in dit blad ‘een hardnekldg 
misverstand’ in sociaal-democratische kring 
heeft genoemd: de traditionele, op ethisch-hu- 
manistische gronden gebaseerde aflceer van be
wapening en machtspolitiek in de internatio
nale verhoudingen. Deze afkeer loopt als een 
rode draad door de geschiedenis van de partij en 
heeft op gezette tijden een realistische buiten- 
lands-politieke koers in de weg gestaan. Dat 
deze afkeer in de afgelopen eeuw meer dan eens 
zeer zichtbaar is geweest, behoeft geen betoog 
(men denke bijvoorbeeld aan de pacifistische ge- 
brokengeweertje-sentimemen in de jaren twintig
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en dertig). Maar of het inderdaad het sociaal-de- 
mocratische streven naar internationale harmo
nie en rechtvaardigheid is geweest dat in de ja- 
ren zestig en zeventig de PvdA in utopische rich
ting heeft gestuwd, zoals Havenaar in 19 9 6 in 
Sfr-D suggereerde, is nog maar zeer de vraag.

Toch is deze utopische verleiding in eerste in
stantie ook het uitgangspunt van Zuijdams stu
die. In zijn inleiding vraagt de auteur zich zoals 
gezegd af waarom de kritiek op de Atlantische 
koers van de PvdA tot het midden van de jaren 
zestig zo marginaal bleef, terwijl zij daarna door 
een snel groeiend aantal partijleden onder de be
zielende leiding van Nieuw Links werd omarmd 
en luidkeels werd uitgedragen. Zo luidkeels dat 
zelfs de immer onkreukbare kamervoorzitter 
Anne Vondeling president Nixon in 1973 tijdens 
de fameuze demonstratie in Utrecht tegen de 
kerstbombardementen op Noord-Vietnam na
mens de PvdA officieel naar de maan durfde te 
wensen (‘Go moon, Nixon’).

Het voorval in Utrecht lijkt een krachtige be
kroning te zijn van Zuijdams opeenstapeling 
van bewijzen die de plotselinge omslag in de 
internationale koers van de PvdA, in casu het af
scheid van het Atlantische denken, moeten aan
tonen. Zuijdam analyseert in dit verband tal van 
kwesties en hun gevolgen: de onstuitbare op
komst van Nieuw Links in het partijbestuur, de 
onverzoenlijke toon in de kwestie-Spanje, het 
emotionele debat over de erkenning van de 
DDR, het verzet tegen de oorlog in Vietnam. Al
lemaal lijken ze inderdaad te wijzen op een radi
cale breuk met het Atlantische verleden van de 
partij. Maar als de balans aan het einde van het 

9 2 boek wordt opgemaakt, valt het allemaal toch
wat tegen met die breuk. De lezer blij ft in ver
warring achter met de teleurstellende conclusie 
dat de ‘grondtoon’ van de officiële buitenlands
politieke koers van de PvdA, de ‘ethisch-Atlanti- 
sche lijn’, ondanks alle rumoer door de jaren 
heen heel consistent is gebleven en niet wezen
lijk is aangetast door het Nieuw-Linkse geweld. 
Ook Nieuw Links wist kennelijk geen antwoord

op de vraag wat ‘socialistische’ politiek kan bete
kenen in een niet-socialistische wereld. De hon
den hadden geblaft, en de karavaan was verder 
getrokken.

DE RODE Z ON V AN NI EUW LINKS

Zuijdam wijst er in zijn slotbeschouwing op dat 
het vooral ging om retoriek. Het interne PvdA- 
debat in de j aren zestig en zeventig wekte welis
waar de indruk dat de sociaal-democraten over- 
migd waren van de haalbaarheid van de eeuwige 
wereldvrede en de vrijheid voor alle volkeren, 
maar in het hart van de partij werd door de men
sen die er écht toe deden juist voortdurend zeer 
realistisch gedacht over de mogelijkheden en — 
vooral — de onmogelijkheden om de internatio
nale machtsverhoudingen te beïnvloeden. Geert 
Ruygers’ in 19 5 8 opgetekende adagium dat ‘het 
socialisme (...) de moed (moet) hebben de utopie 
achter zich te laten om zich te wijden aan de veel 
moeilijker opgave van een constructieve realisti
sche politiek’, was bij zijn erfgenamen Max van 
der Stoel en Piet Dankert gedurende de gehele 
onderzochte periode tot de val van het kabinet- 
Den Uyl (1977) in veilige en vertrouwde handen. 
Ook Van der Stoel en Dankert ging het immers 
niet om een Gesinnungs- maar om een Verantwor- 
tungsethik, die uitging van realistisch gedefini
eerde belangen en doeleinden. Dat was in de ja
ren veertig en vijftig niet wezenlijk anders ge
weest toen Alfred Mozer en Evert Vermeer, Geert 
Ruygers en Connie Patijn waakten over de inter
nationale koers van de partij. De continuïteit 
springt in dit opzicht veel meer in het oog dan 
de verandering en Zuijdam weet dit ook overtui
gend te verwoorden. Het is daarom jammer dat 
Zuijdam die continuïteit niet bij voorbaat als uit
gangspunt van zijn smdie heeft gekozen. Zijn 
boek was zonder enige twijfel spannender ge
worden als hij had besloten dat andere misver
stand uit de weg te ruimen: dat de zon sinds 
Nieuw Links feller (en roder) is gaan schijnen.
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B O E K E N

Een geliefd 
sociaal-democraat
Willy Brandt. Die Biographie
Gregor Schöllgen, Propylaen Verlag, Berlin / München 2001

J E R O E N  BUL T

Gerhard Schröderis aan zijn tweede ambtster
mijn begonnen. Maar de feestvreugde van 22 
september jl., toen de SPD de parlementsverkie
zingen slechts met de kleinst mogelijke meer
derheid won, heeft inmiddels plaatsgemaakt 
voor een wijdverbreid pessimisme. De Duitse 
kiezer voelt zich bedrogen, omdat Schröder c.s. 
zich totaal geen raad weten met de hardnekkige 
economische crisis, waarin Duitsland steeds die
per wegzakt. Bovendien behaalden de sociaal-de- 
mocraten de verkiezingszege eerder ondanks 
dan dankzij Schröder en konden zij slechts 
door het onverwacht grote succes van Joschka 
Fischers Grünen aan de macht blijven. Op Euro
pees niveau stemt het beeld al evenmin vrolijk. 
De Europese sociaal-democratie incasseerde in 
2002 een reeks van pijnlijke electorale afstraffin
gen op rij en lijkt aan complete desoriëntatie 
onderhevig. Hoe kan zij weer bij die verwende 
diva — de kiezer — in de gunst komen? Groot is 
dan ook de heimwee naar de legendarische kop
stukken van weleer: Joop den Uyl, Bruno 
Kreisky, Olof Palme, Mario Soares en Anker Jor- 
gensen. In het sPD-hoofdkwartier zal men met 
weemoed terugdenken aan de gloriedagen van

Over de auteur Jeroen Bult is historicus en publicist.
Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het 
no-oorlogse Duitsland

grote leiders als Helmut Schmidt en — vooral — 
Willy Brandt. Over deze laatste is een schitte
rende biografie verschenen, die menig sociaal
democraat wellicht enige troost kan bieden.

De historicus Gregor Schöllgen, hoogleraar 
Nieuwe Geschiedenis aan de universiteit van Er
langen en auteur van gezaghebbende werken als 
Die Macht in der Mine Europas (1992) en Die Au- 
jienpolitikderBundesrepublikDeutschland (1999), 
schreef een zeer lezenswaardig overzicht van het 
avontuurlijke leven van deze geliefde, maar door 
het behoudende deel der natie vaak verguisde 
politicus, dat vele hoogte- en dieptepunten 
kende. Wat Brandt immer tot een favoriet me- 
dia-object heeft gemaakt, is zijn afwijkende le
vensloop. De in 1913 te Lübeck geboren Herbert 
Ernst Karl Frahm, onwettig kind van Martha 
Frahm — op haar beurt eveneens geboren uit 
een buitenechtelijke relatie — en een onbe
kende vader (mogelijk ene John Möller uit Ham
burg), toonde zich al op jonge leeftijd politiek 
geëngageerd. Hij maakte geen geheim van zijn 
journalistieke aspiraties en trad in 1930 toe tot 
de SPD, om deze partij al weer een jaar later de 
rug toe te keren. Volgens Schöllgen is het niet 
helemaal duidelijk, waarom hij de s p d  inruilde 
voor de onbeduidende Sozialistische Arbeiterpanei 
Deutschlands (s a p ), maar mogelijk houdt het ver
band met een zich ontluikend conflict met zijn

9 3
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leermeester Julius Leber. Voorts kreeg de jonge 
Herbert Frahm tijdens een reis door Scandinavië 
een zeer positief beeld van met name de Noorse 
sociaal-democratische partij, die in tegenstelling 
tot de SPD, nog niet aan vergaderzucht ten prooi 
zou zijn gevallen. Het communisme was voor 
hem echter een brug te ver.

Toen de Nazi’s in januari 1933 de macht over
namen en een begin maakten met het funderen 
van hun barbaarse dictatuur, besefte de jonge so
cialist dat hij serieus gevaar liep. Drie maanden 
laterweekhij uit naar Noorwegen, dat zijn 
tweede vaderland zou worden. Hij bediende zich 
hier van de naam Willy Brandt, een pseudoniem 
dat hij vlak voor zijn vertrek uit Duitsland al 
eens had gebruikt tijdens een riskante reis naar 
een SAP-bijeenkomst in een voorstad van Dres- 
den. Hier werd besloten dat Brandt als agent van 
de SAP in Noorwegen zou fungeren, maar na
dien zou hij zich voornamelijk concentreren op 
zijn werkzaamheden als journalist / publicist en 
zou hij ook voor de Noorse Arbeiderspartij gaan 
werken. De Duitse bezetting van Noorwegen in 
april 1940 impliceerde het einde van zij n bohé- 
mien-bestaan aldaar; Brandt moest de wijk ne
men naar het neutrale Zweden (waar hij regel
matig in de clinch lag met de autoriteiten).

Gedurende zijn Exil-Zeit zou Brandt geleide
lijk onderkennen dat er voor een derde linkse 
stroming tussen sociaal-democratie en commu
nisme geen plaats was — eind 1944 besloot de 
SAP in Stockholm op te gaan in de s p d . Brandt 
reisde na de geallieerde overwinning op Nazi- 
Duitsland terug naar zij n geboorteland om ver
slag te doen van het proces in Nürnberg en ging 
voor de Noorse militaire missie in Berlijn wer
ken (hij was nog Noors staatsburger). Inmiddels 
had hij besloten carrière te maken in de SPD, die 
graag gebruik wilde maken van zijn goede con
tacten met de geallieerden. Schöllgen geeft een 
adequaat, maar ietwat plichtmatig overzicht van 
Brandts politieke loopbaan, die al spoedig in een 
stroomversnelling kwam; afdelingsvoorzitter 
van de s p d  in Berlijn-Wilmersdorf, lid en daarna 
voorzitter van het Berlijnse Huis van Afge
vaardigden en Regenerender Oberbürgermeister in

1957. In die laatste functie werd hij zeer geliefd 
bij een breed publiek, temeer daar hij zich gedu
rende de Berlijn-crisis van 1958-19 61 als een 
overtuigend leider opstelde. De kwetsbaarheid 
van zijn stad deed Brandt inzien dat militaire 
steun van het Westen onontbeerlijk was, doch 
ook voor de Bondsrepubliek als zodanig. Schöll
gen noemt Brandt zelfs een heimelijke bewon
deraar van kanselier Adenauer en diens politiek 
van Westbindung en schetst hem als één der drij
vende krachten achter het roemruchte Bad Go- 
desberg-programma, waarmee de s p d  zich in 
november 1959 definitief tot de idee van West- 
Duitse integratie in n a v o  (en e e g ) bekeerde.

OSTPOLITIK

Des te groter was Brandts teleurstelling, toen 
bleek dat de Westerse partners in augusms 1961 
geen actie wensten te ondernemen tegen de 
bouw van de Muur door de Oost-Duitse auto
riteiten. Deze frustratie en het besef dat de 
Bondsrepubliek zich in toenemende mate iso
leerde binnen de n a v o , omdat de regerende 
CDU niets wilde weten van détente met het Sov- 
jet-blok, waarnaar de bondgenoten o.l.v. de Vere
nigde Staten in de jaren ’6o zouden streven, 
vormden de grondslag voor de Ostpolitik. Dit be
grip is naderhand een synoniem geworden voor 
de figuur Willy Brandt zelf. Drijvende kracht 
was echter Egon Bahr, die tijdens een lezing in 
Tutzing in juli 1963 zijn fameuze concept van 
Wande] durch Annahening uiteenzette. Het reali
seren van de Duitse hereniging veronderstelde 
allereerst medewerking — en geen uitsluiting 
— van Moskou. Men diende door middel van 
hechtere coöperatie het vertrouwen der Oost- 
Europese machthebbers te winnen, opdat deze 
het verantwoord zouden achten hun greep op 
bevolking en economie te verminderen en geen 
moeite meer zouden hebben met een opening 
van de grenzen met het Westen. De status quo in 
Europa diende dus te worden erkend, teneinde 
deze uiteindelijk te kunnen opheffen. Als 
Brandt, na in zowel in 19 61 als in 19 6 5 de verkie
zingen te hebben verloren van de c d u , alsnog de
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overstap van Berlijn naar Bonn heeft gemaakt, 
zal hij als minister van Buitenlandse Zaken in de 
GrafieKoalirion (i966-‘6g) enkanseliervan de 
SPD/FDP-coalitie (i9 6 g-‘7 4 ) dit concept in prak
tische politiek vertalen door in achtereenvol
gens Moskou, Warschau (zijn ontroerende knie
val aldaar staat menigeen nog steeds in het ge
heugen gegrift), Oost-Berlijn en Praag de zg. Ost- 
vertrdge te ondertekenen. De CDU-oppositielaat 
ook nu niet na een felle Dijfamierungskampagne 
tegen Brandt te beginnen, daarbij bewust refere
rend aan diens verleden als vluchteling en Noors 
staatsburger,

Vanuit het perspectief van die tijd kan de Ost- 
politik als een noodzakelijke ontwikkeling wor
den beschouwd, maar achteraf gezien is de con
clusie gerechtvaardigd, dat zij te ver is doorge
schoten en slechts een bescheiden bij drage aan 
de erosie en ineenstorting van het communisme 
en dus aan de nationale hereniging heeft gele
verd; Adenauers Westbindung is dienaangaande 
van groter belang geweest. Veel sPD-ers liepen te 
hard van stapel in hun toenaderingspogingen 
tot het oosten en negeerden de opkomende dis
sidentenbewegingen met opzet — men mocht 
de communistische machthebbers omwille van 
de détente immers vooral niet voor hoofd sto
ten! Met name in jaren ’8 o nam dit absurde vor
men aan, toen de oppositionele SPD op eigen 
houtje 'samenwerkingsverdragen’ met het Ho- 
necker-regime zou gaan sluiten. Schöllgen ziet 
Brandts ondersteuning van deze initiatieven te
recht als een smet op diens loopbaan, maar vindt 
dat hij zich in igSg/’go, toen hij, in tegenstelling 
tot veel partijgenoten, hartstochtelijke plei
dooien hield voor de hereniging met Oost- 
Duitsland en voor een (blijvende) hechte inte
gratie van Bondsrepubliek in de Westerse 
samenwerkingsverbanden, ruimschoots heeft 
gerevancheerd. Kanselier Kohl zou zich zelfs 
herhaaldelijk van zijn adviezen bedienen.

Schöllgen meent dat Brandt zich nooit werke
lijk heeft thuis gevoeld in de landelijke politiek 
en zijn aftreden als kanselier derhalve zelfs als

een zekere bevrijding ervoer. Het is inderdaad 
opmerkelijk, hoe snel hij aftrad, toen zijn ver
trouweling Günter Guillaume eind april 1974 
werd gearresteerd op verdenking van spionage 
voor de DDR. De auteur is er overigens niet hele
maal in geslaagd deze Guillaume-affaire op een 
heldere en compacte manier te beschrijven. 
Hiervoor kan men zich beter tot de nestor van de 
Duitse politieke geschiedschrijving, Arnulf Ba- 
ring, wenden.(1) En dat Helmut Schmidt mssen 
de regels door als een notoire machtswelluste
ling wordt gekarakteriseerd, mag ook enigszins 
storend worden genoemd. Men zou zich zelfs 
kunnen afvragen, of Schmidt bij nader inzien 
niet veel geschikter was voor het zware ambt 
van bondskanselier dan Brandt. Deze zou zich 
na zijn resignatie in zijn hoedanigheid als voor
zitter van de s p D, van de Socialistische Interna
tionale en van de zg. Brandt Committee (een 
prestigieuze Noord/Zuid-werkgroep) weer vol 
overgave storten op het reizen en het publice
ren. De auteur weet op fraaie wijze te betogen 
dat deze reis- en schrijflust voor Brandt altijd 
een manier is geweest om problemen op poli
tiek en persoonlijk vlakte ontwijken ('Eskapis- 
mus’). Deze verdieping in de psyche van Brandt 
is zondermeer de sterkste kant van het boek.

Ondanks al zijn tekortkomingen, naïviteit en 
nonchalance, zo laat Schöllgen ons zien, was 
Brandt een staatsman van groot formaat. Hij 
wist de Bondsrepubliek een moreel gezicht te 
geven en droeg sterk bij aan haar politieke 
emancipatie in de internationale gemeenschap. 
Misschien hebben degenen die nostalgische ge
voelens koesteren toch gelijk: politici van het ka- 
liber-Willy Brandt bestaan niet meer.

Noten

1. Zie bij V.: A. Baring, Es lebe die Republik, es lebe
Deutschland.', EconTasdienbuch Verlag, München 
2000, pp.180-227.
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S & D  POL EM I EK

1. Wijne VS. Nauta en Tromp

In het vorige nummer ( s & d , 12 ,2002) besprak Lolle Nauta op kritische wijze het 

proefschrijt van Bart Tromp over ‘het sociaal-democratisch program’. Johan Wijne 

reageert nu op het dispuut dat het samenstellen van beginselprogramma’s, volgens 

hem systematisch, vergezelt.

96

Liever populisme dan een 
beginselprogramma
J O H A N  W I J N E

Wat ik vaststel is, dat er in de kerken en belen
dende percelen een aanzienlijke kloof bestaat 
tussen het geloof van de ‘kenners' en het geloof 
van de ‘gelovigen’. ‘Heeft men het nog wel over 
dezelfde dingen?’ schrijft se^n-eindredacteur 
René Cuperus in zijn column in het veertien
daagse tij dschrift VoIZin, dat beoogt een ‘opinie
blad voor geloof en samenleving’ te zijn. Zijn 
conclusie wijkt vrijwel niet af van wat Troelstra 
in 19 o 6 als commentaar gaf in de toen hevig 
woedende discussie over een nieuw beginselpro
gram van de s d a p . Troelstra had het over intel- 
lecmelen die zich zo druk maken over de ortho
doxe leer dat ‘de werkelijke arbeider op den 
achtergrond gedrongen’ wordt en dat hun ‘ken
nis van het tot dogma verheven ‘beginsel’, het 
spontane weten van wat des arbeiders is’ ver
vangt en waarbij ze zich overgeven in het elkaar 
bestrijden met ‘talmoedische spitsvondigheden 
en haarkloverijen’.

Zover als Troelstra’s oordelen over de ‘ideolo
gen’ in zijn partij, gaat Cuperus niet in zijn co-

Over de auteur johan S.Wijne is historicus/publicist

lumn over de ‘theologen’, maar inhoudelijk heb
ben ze het over hetzelfde verschijnsel dat zo ken
merkend is voor theologieën en ideologieën. De 
opmerking ‘belendende percelen’ van Cuperus 
kan daarom toegepast worden op politieke par
tijen met een ideologie, al zal hij het niet zo be
doeld hebben.

SCHERPSLIJ PERIJ EN

Een theologie kan een ‘jenseitige’ ideologie ge
noemd worden omdat zij haar gelovigen het heil 
in het hiernamaals belooft, terwijl een ideologie 
een ‘diesseitige’ theologie is in haar geloof in een 
aards paradij s. Die ‘kenners’ noemt de Ameri
kaanse politicoloog Edward Shils bij ideologieën 
de ‘ideologicalprimary group’ en zijn bij de theo
logieën de geestelijken. Het is de groep die zich 
elite acht en daar consequenties tegenover het 
gewone volk uit trekt. Een mooi voorbeeld hier
van is het artikel van Bart Tromp in so'd (12 / 
2002) over de ‘plebiscitaire democratie’. Volgens 
hem hoort het begrip ‘democratie’ tot het antieke 
gedachtegoed’, omdat het in de antieke stads
staat ‘is uitgevonden en tot leven gebracht’. De 
conclusie ligt voor de hand: alleen wie kennis 
heeft van de Oudheid weet over democratie mee 
te praten. Maar er is onder historici al lang be
kend dat de Kelten een voor die tijd goed georga
niseerde ‘plebiscitaire democratie’ hadden (zie 
o.a. René van Royen en Sunnya van der Vegt; De
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erfenis van Asterix). Maar de Kelten waren in de 
ogen van hun overwinnaars, de Romeinen, bar
baren en wilden, en dus kan een ‘geletterde’ zijn 
pleidooi voor democratie nooit ondersteunen 
door naar de Kelten te verwijzen.

Theologieën en ideologieën verdelen de 
mensheid in uitverkorenen en in vijanden. Voor 
het socialisme waren dat respectievelijk de pro
letariërs en de bourgeois en voor de orthodoxe 
calvinisten de christenen en de ‘ongodisten’. Zij 
kennen een zelfde soort liederen, want er is in 
wezen geen verschil mssen ‘Voorwaarts 
Christenstrijders’ en ‘Voorwaarts en niet ver
sagen’. Van de ‘talmoedische scherpslijperijen’ is 
de recensie door Lolle Nauta van Tromps proef
schrift een mooie illustratie. Hij houdt zich im
mers voornamelijk bezig met het verdedigen van 
het vooral door hem geïnitieerde beginselpro
gramma van 1977 en niet in eerste instantie met 
de wetenschappelijke merites van het proef
schrift. Op zichzelf is het ook illustratief dat de 
boekenredactie van s ô d Nauta die kans heeft ge
geven. Iets soortgelijks is ook mij overkomen 
toen mijn smdie over de invloed van de reli- 
gieus-socialisten op de respectieve beginselpro
gramma’s ter recensie aan een hoofdrolspeler 
van 1977 werd gegeven. De boekenredactie enta
meert kennelijk graag dergelijke ‘scherpslijpe
rij en’.

SYNODES EN PARTI J CONGRE SS EN

Verketteren hoort ook tot de gemeenschappe
lijke kenmerken van theologieën en ideologieën. 
Ten aanzien van beginselprogramma’s zijn daar 
tal van voorbeelden van. Zo beschuldigde inder
tijd de orthodoxe socialist Theo vanTijn de ont
werper van het beginselprogramma van 1959, 
Willem Banning, ervan dat hij ‘een vrijzinnig- 
democratisch program’ had opgesteld. En om 
hun zin door te dmlcken hebben de eindredac
teuren van het beginselprogramma van 1977 de 
toenmalige directeur van de Wiardi Beekman 
Stichting, Henk van Stiphout, ‘uitgeschakeld’. 
Tromp schrijft wel dat hij geen inhoudelijke 
leiding aan de commissie gaf, omdat hij ‘het mo

gelijk te druk met weggaan’ had. Maar zo was het 
niet. Van Stiphout was door het Partijbestuur tot 
voorzitter van de propagandacommissie be
noemd en de commissie had uit haar midden 
Wouter Gortzak als secretaris aangewezen. Gort
zak schreef een ontwerp-programma, dat echter 
door de commissie werd afgewezen, ook al om
dat het niet spoorde met de door Van Stiphout en 
door de commissie aanvaarde struemuropzet. 
Gortzak maakte zijn huiswerk niet opnieuw, 
maar smurde zijn ontwerp naar de leden van de 
partij als brochure Socialisme tussen Nu en Morgen 
met een oproep er op te reageren. Het PB gaat 
hiermee accoord en Van Stiphout stapt op als di
recteur van de WB s . Als genoegdoening zorgde 
met name Den Uyl er voor dat hij lid van de We
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
werd. Zo wordt er bij ideologieën met van kette
rij verdachten omgegaan.

Een gemeenschappelijk kenmerk van theolo
gieën en ideologieën is ook dat de waarheid in 
hun leerstelsels bij meerderheid van stemmen 
wordt vastgesteld op hun concilies en synoden, 
respectievelijk congressen. De geschiedenis van 
de op theologieën en ideologieën gegrondveste 
kerken en partijen wordt dan ook door die bij
eenkomsten geperiodiseerd.

Het is in zekere zin een wetmatigheid in de 
geschiedenis dat sociale bewegingen uitlopen in 
ideologieën die door het meest fanatieke deel 
van die bewegingen wordt gemaakt. Voor de bur
gerbeweging in het begin van de 19 eeuw werd 
dat het liberalisme, voor de arbeidersbeweging 
het socialisme waar tot woede van zijn ideologen 
niet alle arbeiders in wilden geloven, voor de 
vrouwenbeweging het feminisme en voor de mi
lieubeweging het ecologisme. Het is steeds weer 
een ‘ideological primary group’ die zich van een 
sociale beweging meester maakt. En in het bij
zonder bij het socialisme hebben de sociale inge
nieurs alle kansen gekregen het ‘aards paradijs’ 
te construeren. Zij scheppen een wereld waar 
volgens de Amerikaanse historicus Robert Darn- 
ton ‘wij gewone stervelingen niet bij kunnen, 
een wereld die keurig is gerangschikt in gedrags
patronen, die wordt bevolkt door mensentypen
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die precies voldoen aan de theorie, en die wordt 
geregeerd door correlatiecoëffiënten die alleen 
standaardafwijkingen toelaten’.

p r o g r a m m a ’s z o n d e r  a a n h a n g

In mijn De Bergrede en het socialisme heb ik be
schreven met wat voor ruzies, intriges, complot
ten het totstandkomen van een beginselpro
gramma gepaard gaat. Bart Tromp heeft dat nog 
uitvoeriger geschreven. Het is dan ook moeilijk 
te begrijpen dan hij in zijn slotbeschouwing toch 
nog pleit voor een nieuw beginselprogramma 
voor de PvdA. Wat voor zin ziet hij erin de kloof 
tussen "het geloof van de ‘kenners’ en het geloof 
van de ‘gelovigen’’’ schriftuurlijk vast te leggen? 
Hij voert daarvoor twee redenen op. De eerste is, 
dat een ideologische grondslag van belang is als 
‘mechanische groepsvorming', omdat het alter
natief charismatisch leiderschap is wat tot ‘per
soonlijke willekeur van de leider’ leidt met alle 
kwalijke gevolgen vandien. En zijn tweede factor 
is, dat een beginselprogramma nodig is om de 
eigen analyse van de samenleving vast te leggen 
en de mechanismen hoe die samenleving kan en 
eigenlijk moet worden.

Het zijn in feite argumenten van een gelovige 
en niet van een wetenschapsbeoefenaar, want 
juist een geschiedkundig onderzoek maakt 
zichtbaar hoe die groepsvorming geïsoleerd kan 
raken en geen wervingskracht meer heeft. Het 
beginselprogramma van 1937 leidde niet tot uit
breiding van de aanhang en dat van 1947 bracht 
niet de in dat programma zo vurig gehoopte 
Doorbraak. En de kabinetsformatie mislukte 
voor de PvdA in 1977 in belangrijke mate door de 
isolerende uitwerking van het programma van 
datjaar, terwijlde verkiezingswinst beslist niet 
het gevolg van dat programma was. Daarnaast

geeft het aangeven van mechanismen waarop 
een samenleving kan worden veranderd, ‘padaf
hankelijkheid’ noemt Tromp dit aspect, teveel ri
sico’s voor een samenleving waar Darnton op 
doelt.

Maar wat dan? In 1989 schreven PaulKraemer 
en ik een artikel voor Tijd en Taak, het toenmalig 
blad van de religieus-socialisten, waarin wij be
toogden dat aan de sociaal-democratie als sociale 
beweging ten grondslag ligt een moreel protest 
en een verzet tegen een samenleving waarin aan 
enkelingen en groepen geen recht wordt gedaan 
of die mentaal of materieel in hun bestaan wor
den bedreigd. En wij pleitten er voor dat aan het 
openbaar bestuur een taak en functie wordt toe- 
gekend als schild voor zwakken op te treden en 
een ‘counter-vailing power’ te zijn voor wie zelf 
de macht ontbreekt, terug treedt wanneer men
sen zichzelf kunnen redden en zich dan nooit af
zijdig houdt. Wij noemden ons artikel ‘Dragende 
elementen van de sociaal-democratie’. Er is niet 
veel meer nodig om hiermee een beginselverlda- 
ring op te stellen.

Maar het afwijzen van een beginselpro
gramma als onderbouwend leerstelsel van een 
ideologie wordt vooral als populistisch be
schouwd. En als ‘ideological primary group’, als 
elite met de ware kennis van de leer, lever je je 
niet over aan ‘barbaren en wilden’ en de idee dat 
daar iets goeds uit zou kunnen komen, zoals de 
democratie van de Kelten, is van een onaan
vaardbare banaliteit. Maar wie kennis heeft ge
nomen van de totstandkoming van beginsel
programma’s, kan bijna niet anders, en desnoods 
berustend, vaststellen: dan maarliever populis
me.
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A D V E R T E N T I E

POPULISM E !N EUROPA

Analyses, reportages en essays uit Die Zeit. Plus de bijdragen 

van het seminar dat Die Zeit, het Duitsland Instituut en 

deWiardi Beekman Stichting samen in Hamburg organiseerden.

De opkomst van het (rechts)populisme 
is een Europees verschijnsel. Namen 
als Haideren Fortuyn, Berlusconi en 
Bossi, Le Pen en Dewinter, Blocheren 
Kjaersgaard hebben binnen de Europese 
Unie het partijenlandschap en de poli- 
tiek-maatschappelijke agenda grondig 
veranderd. Hoe extreem is deze nieuwe 
partijpolitieke familie? Vormt zij een 
bedreiging voor de liberale democratie 
of symboliseert zij juist nieuwe kansen 
voor de democratie?
In het ZEiT-dokument Populismus in 
Europa worden in reportages, analyses 
en essays de achtergronden, ideologie 
en praktijk van het rechtspopulisme 
geschetst. Ook zijn in dit document de 
bijdragen opgenomen van het semi- 
nar<Die rechtspopulistische Wende in 
Europa. Neues hollandisches Modell 
und deutscher Sonderweg?>, dat Die 
Zeit, het Duitsland Instituut van de Uni- 
versiteit van Amsterdam en de Wiardi 
Beekman Stichting op 6 september 2002 
in Hamburg organiseerden.

Met bijdragen in het Duits van onder 
meer Helmut Dubiel, Frank Decker, Ben 
Knapen, Paul Scheffer, Michael Müller, 
Ruud Koole, Matthias Machnig, Arie van 
derZwan en Werner Perger.

HetZEiT-dokument Populismus in 
Europa (4 ” 2002, december 2002, 
met uitgebreide literatuurverwijzing) 
kost € 4 ,-  (exclusiefverzendkosten) 
en is te bestellen via e-mail 
(zeitshop(a) nu ntius.net), 
gewone post (Die Zeit,
Postfach 730767, 22145 Hamburg) 
of fax (-E49 40 413 60629).
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COL UM N

Het einde van de navo

Op het moment dat ik dit schrijf staat nog niet 
vast of de Amerikaanse regering op eigen houtje 
een oorlog tegen Irak gaat voeren. Voor de toe
komst van de NAVO is dat van betrekkelijk be
lang. Het Atlantisch Bondgenootschap vond zijn 
bestaansgrond in een gemeenschappelijke, Ame- 
rikaans-Europese verdediging tegen een moge
lijke aanvalsoorlog van de Sovjet-Unie. Die is er 
niet gekomen, maar met het einde van de Sovj et- 
Unie kwam er ook een eind aan de oorspronke
lijke basis van de n a v o  . Deze had altijd meer in
gehouden: To keep the Russians out, to keep the 
Americans in and the Germans under (Lord Ismay). 
Veertig jaar transatlantische samenwerking heb
ben inderdaad geresulteerd in nauwe samenwer
king mssen de West-Europese en Noord-Ameri- 
kaanse lidstaten, terwijl Duitsland zich tot een 
stabiele democratie heeft ontwikkeld.

Een nieuwe rechtvaardiging voor de n a v o  

werd in de jaren negentig eerst gezocht in een op
treden als regionale vredesorganisatie als bedoeld 
in hoofdsmk acht van het Handvest van de Vere
nigde Naties. Op de Balkan kreeg deze rol inder
daad gestalte, bij operaties onder v n  -mandaat om 
vrede te handhaven dan wel om deze af te dwin
gen. Het grote voordeel van de n a v o  bleek er 
vooral uit te bestaan dat politieke wilsvorming 
door een daadwerkelijke, op gezamenlijk optre
den voorbereide internationale militaire macht 
kon worden ondersteund — een groot verschil 
met traditionele VN-vredesoperaties.

Toen kwam ii september 2001. Voor het eerst 
in zijn bestaan verklaarde de n a v o  -raad artikel 
vijf van toepassing, de kern van het verdrag, vol
gens welke een aanval op één lidstaat een aanval 
op alle andere inhoudt. Achteraf is dit een dood- 
Idap voor het bondgenootschap geweest. Aan een 
gemeenschappelijke politiek ten aanzien van de 
daders van de aanslagen in Amerika toonde de

Amerikaanse regering in haar ‘oorlog tegen het 
terrorisme’ geen enkele behoefte te hebben. Zij 
gebruikt de n a v o  als niet meer dan een kist mili
tair gereedschap, waarvan ze naar believen ge
bruik maakt. De bondgenoten van weleer wor
den behandeld als vazallen. Daarmee is het uit
gangspunt van de NAVO, de gemeenschappelijke 
politiek-militaire verdediging tegen een ge
meenschappelijke vijand, in feite verlaten. Ook 
Nederland moet zich van deze fundamentele 
verandering rekenschap geven, anders dan de 
demissionaire regering die zich met een beroep 
op ‘NAVo-verplichtingen’ (later ingetrokken) liet 
verleiden Patriot-raketten in Turkije te installe
ren. Over de voorwaarden waaronder oorlog 
voor Nederland aanvaardbaar is, hebben rege
ring noch parlement zich echter van te voren 
uitgesproken. Dat maakt deze deelname aan de 
oorlogsvoorbereiding een blanco cheque.

De desintegratie van de n a v o  als politiek- 
militaire eenheid versterkt een ontwilckeling die 
al met het eind van de Koude Oorlog begon: de 
krijgsmacht verandert van een militair apparaat 
dat een duidelijk omschreven en vaste taak had in 
het tegenhouden van Sovj et-Russische agressie, 
in een instrument van buitenlandse politiek, ge
schikt om, zoals het devies van het Korps Mari
niers luidt, qua patet orbis (zover de wereld strekt) 
deel te nemen aan operaties om vrede te vestigen 3 
of te handhaven ten dienste van de internatio
nale rechtsorde. Deze transformatie verdraagt 
zich niet met de vergaande bezuinigingen in het 
Strategisch Aklcoord van het vorige kabinet en al 
helemaal niet met de onberaden en niet onder
bouwde bezuinigingen die de PvdA in de forma
tie daar nog eens bovenop heeft gestapeld.

BART TROM P
Redacteurs&D
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I N T E R V E N T I E

C D A  en PvdA:
Twee op één cel?
De uitslagvan de Provinciale Staten-verkiezingen 
van 11 maart bevestigt nog eens wat zich bij de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer van 22 januari zo 
duidelijk aftekende: c d a  en PvdA zijn weer verre
weg de grootste partijen van ons land. De PvdA 
werd in 5 provincies de grootste partij (Groningen, 
Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Flol- 
land); het CDA in 7 (de overige provincies). De vvd  
verloor haar leidende positie, vierjaargeleden nog 
geïnterpreteerd als teken dat deze partij ook lande
lijk verder zou doorstoten, in maar liefst vijf provin
cies (Flevoland, Utrecht, Noord-FHolland, Zuid-FHol- 
land. Zeeland).

Landelijk gezien leidt de uitslagtot een ruime 
meerderheid voor cd a  en PvdA in de binnenkort 
samen te stellen Eerste Kamer. Is daarmee een ka
binet van deze twee partijen een stuk dichterbij ge
komen? Dat is nog maar de vraag. De komende 
aanvalsoorlog van de VS op Irak moet haast wel tot 
een breuktussen cd a  en PvdA leiden. Maar ook 
zonder‘ Irak’ is het al moeilijk genoeg. Regeren 
komt voor de PvdA, ook al kan ze dat zelf moeilijk 
toegeven, eigenlijk te vroeg. Ze is, dankzij Wouter 
Bos, electoraal hersteld, maar in programmatisch 
opzicht nog allerminst. Verder zet de noodzaak 
voor het nieuwe kabinet om, jawel, fors te bezuini
gen de samenwerkingtussen confessionelen en so- 
ciaal-democraten bij voorbaat onderzware druk.

En dan is er, last but not least, de politieke koers 
die het CDA de afgelopen jaren is gaan varen. Ze 
heeft haar electorale herstel voor een aanzienlijk 
deel te danken aan haar zorgvuldig opgebouwde 
imago van een stabiele, maar ook nadrukkelijk 
naar rechts overhangende partij. De harde kritiek 
op ‘paars’ , de snelle vormingvan een rechts kabi

net in 2002, en de uitgesproken voorkeurvan het 
CDA voorvoortzettingvan een dergelijke coalitie 
(in januari nog beloond met enkele zetels winst) 
zijn daarde uitdrukking van. Een coalitie van cda 
en PvdA kan dus allerminst als vanzelfsprekend 
worden beschouwd. Dat dat toch op grote schaal 
gebeurt (‘nu snel aan de slag’) getuigt eerdervan 
een behoefte om het traumatische jaar 2002 snel te 
vergeten dan van inzicht in de politieke en maat
schappelijke verhoudingen in ons land.

Bij dat inzicht hoort ook het besef dat regerings
deelname van sociaal-democraten in Nederland 
doorgaans alleen gedoogd wordt als ze niette veel 
noten op hun zang hebben (een houding die de 
PvdA zich na de ‘dreun’ van 2002 minder dan ooit 
kan permitteren) en/ofals een centrum-rechts ka
binet geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft. 
Die meerderheid is er wel, ook al moet ze sinds ja
nuari moeizaam bij elkaar gesprokkeld worden.
Dat alles maakt regeringsdeelname van de PvdA, 
als ze al tot stand komt, tot een uiterst moeizame 
aangelegenheid. En de Provinciale Staten-verkie
zingen hebben in dat opzicht ook niet echt gehol
pen: op het moment van schrijven tekent zich, 
naast een CDA/PvdA-meerderheid, ook een 
(nipte) meerderheid van vvD en c DA in de Eerste 
Kamer af

Met andere woorden: de verkiezingsuitslag van 
22 januari magCDAen PvdA, zoals voortdurend 
wordt gezegd, tot elkaar veroordeeld hebben, maar 
het is wel het type samenwerking van ‘twee op één 
cel’. Met alle kansen van dien op verslechteringvan 
de atmosfeer, op verminderde mogelijkheden voor 
resocialisatie en op toenemende agressie tussen de 
delinquenten onderling. Flet bewakingspersoneel 
houdt zijn hart vast.

PAUL KALMA
Directeur Wiardi Beekman Stichting
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I N T E R V E N T I  E

Een dramatisch 
misverstand
Laatst vroeg een groep Iraanse Nederlanders: ‘de 
PvdA is toch niet voor integratie?’ Helaas moest ik 
zeggen dat dat wel zo is. Waarom helaas? De PvdA 
is toch voor integratie? Het gaat om een misver
stand. De Iraniërs willen niet integreren. Ze willen 
meedoen op gelijkwaardige wijze. In hun ogen 
staat het woord integratie gelijk aan assimilatie en 
je kunt veel van immigranten verwachten, maar 
niet dat ze Nederlanderworden. Nederlander wor
den is houden van aardappelen in plaats van rijst, is 
Asterixen Obelix kennen, is injejongejarenvoor 
Ajax ofFeijenoord gekozen hebben. Nederlander 
worden is vooreen allochtoon onmogelijk. Het is 
onmenselijk het hen te vragen. Voor hun gevoel zeg 
je dat ze moeten verdwijnen.

Het woord integratie heeft voor veel mensen de 
betekenis en sfeer gekregen die academici en ge
harde politici voor het woord assimilatie gebruiken. 
Als de meeste mensen er iets anders onderver
staan, vind ik het tijd om andere woorden te ge
bruiken. Als het mogelijk is en in dit geval is het 
mogelijk. Het gaat om meedoen op gelijkwaardige 
wijze. Om wederzijds begrip. Maar ook om weder
zijdse terechtwijzing, zoals Nederlanders onderling 
nietdulden datje je vrouw slaat, kunnen Nederlan
ders ooktegen allochtonen zeggen, datzulkge- 
drag onduldbaar is. Dat is ook gelijkwaardigheid.

De PvdA-werkgroep Interculturele Samenleving 
uit Groningen heeft dit proberen te zeggen aan de 
ledenvergadering, toen ze een aantal moties in
diende teraanpassingvan het PvdA-verkiezings- 
manifest. Het manifest is gelukkig in de goede rich
ting aangepast, maar het woord integratie is niet 
verdwenen. En dat is jammer.

Op de ledenvergadering zijn twee argumenten 
tegen het laten vallen van het woord integratie ge
noemd. Eén argument was dat als het Nederlandse 
volk het woord integratie verkeerd begrijpt, wij het 
dan maar moeten uitleggen. Daar valt wat voor te

zeggen. De PvdA heeft opvoeding altijd als onder
deel van haar beleid gezien. Maar je moet ook kij
ken naar haalbaarheid. Ikzie niet hoe de PvdA in 
staat is om tegenover het mediageweld van Barend 
en Witteman, Barend en Van Dorp, en alle andere 
televisieprogramma’s in, het Nederlandse volk het 
juiste gebruik van woorden bij te brengen. En bo
vendien, het is ook niet nodig. Er zijn andere woor
den geschikt. Ik vraag mij af, waarom de PvdA een 
onmogelijke taalstrijd aan moet gaan, voor het be
houd van een woord, terwijl je het eenvoudig an
ders kunt zeggen. Het gaat niet om taal, niet om 
principes, maarom mensen en beleid.

Het tweede argument was dat de PvdA zou 
zwabberen als ze de term, haareigen term, ineens 
zou laten vallen. Men zou kunnen vragen, waarom 
de PvdA ineens tegen integratie is geworden. Dat 
zou slecht bij verkiezingen kunnen uitpakken.

Dat lijkt logischer dan het is. Als we het woord 
laten vallen, zeggen we nog niet dat we er ineens 
tegen zijn. Mocht een slimme vvD-er vragen ofwe 
nu tegen integratie zijn, dan is het antwoord dat 
dat niet het geval is, maar dat we als PvdA geleerd 
hebben om woorden te gebruiken die mensen in 
het land gebruiken en niet de woorden die men op 
de universiteit gebruikt.

Het is goed om de kiezer te benaderen met de 
meest exacte bewoordingen, zolang de kiezer die 
woorden begrijpt. Als de kiezer een andere beteke
nis geeft aan het woord dan de PvdA, dan werkje 
misverstanden in de hand.

Een dramatisch misverstand zelfs, want terwijl 
wij het ene zeggen, begrijpen kiezers wat anders. 
De Iraniërs die ik sprak, die zich dag in dag uit aan 
het aanpassen zijn, horen dat ze nog niet genoeg 
hun best doen. Zij begrijpen dat de PvdA wil dat ze 
Nederlanders moeten worden, terwijl de PvdA dat 
niet bedoelt.

JAN R. LUNSING
Bestuurslid uan de PudA, afdeling Groningen
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Het primaat 
van de politiek

Het primaat van de politiek staat al langere tijd ter 
discussie. In dit nummer wordt het debat over het 
politiek primaat met twee gezichtspunten verrijkt. 

Mirko Noordegraaf beargumenteert dat erop het vlak 
van de representatie fundamentele verschuivingen zijn 

opgetreden. Niet langer kan er sprake zijn van 
vo I ksve rtege nwoo rd ige rs d ie d e wi I van h et voI k of 

het algemeen belang representeren. Vergelijkbaar met 
de schilderkunst dient figuratieve politiek plaats te 

maken voor abstracte politiek en vormen van 
‘professionele’ representatie.

Lodewijk Asscher constateert een verschuiving van het 
primaat van de wetgever richting een primaat van het 

bestuur. Hij houdt een klemmend pleidooi voor 
constitutionele toetsing en voor het ontstaan van een 

Nederlands ‘grondrechtendiscours’. Rechterlijke 
toetsing kan dienen als beschermingtegen bestuurlijke 
willekeur en aldus bijdragen aan het evenwichtsherstel 

tussen de drie machten.
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Het primaat van de politiek (i)

Na abstracte kunst nu ook 
abstracte politiek?
Over representatie in kunsten bestuur

MIRKO NOORDEG RAAF

Het begint erop te lijken dat politici en ambtena
ren van het besef doordrongen raken dat het echt 
anders moet met het openbaar bestuur. Twee de
cennia van reorganisatie en reinventing Govern
ment hebben allerminst bestuurlijke rust opgele
verd — het debat is heftiger dan ooit, niet in de 
laatste plaats omdat de reorganisatiewoede de 
wortels van ons staatsbestel heeft blootgelegd.
De laatste strohalm van de op negentiende 
eeuwse leest geschoeide parlementaire democra
tie dreigt te bezwijken. Het primaat van de poli
tiek staat ter discussie. Kern van de discussie is 
de vorm en rol van representatie: moeten we 
vasthouden aan een bestuurlijk stelsel dat draait 
om de idee van politieke afspiegeling, waarbij 
gekozenen de wil van het volk of het ‘algemeen 
belang’ representeren, of niet? In dit artikel wor
den de ontwikkelingen in de schilderkunst ge
bruikt om dit debat, met name waar het gaat om 
de betekenis van representatie, te verduidelij
ken.

Het debat over het primaat van de politiek 
draait om de rol van representatie. Volgens Mas- 
siek-parlementaire principes weerspiegelt het 
parlement, de volksvertegenwoordiging, de wil

Over de auteur Mirko N oordegraafis als senior-
onderzoeker verbonden aan de Utrecht School of
Gouernance (u sg ) van de Universiteit Utrecht 
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van het volk. Vrije, democratische verkiezingen 
zijn daarvoor de garantie: sommige burgers, par
lementariërs geheten, worden door andere bur
gers gekozen, en zij krijgen voor enkele jaren 
een mandaat om beslissingen te nemen. Zij leg
gen die beslissingen neer in ‘wetten’ en in door 
bewindslieden gedragen 'beleid’. Die kunnen het 
welzijn of de welvaart van groepen van burgers 
beïnvloeden en tegen individuele opvattingen 
van burgers in gaan. In een parlement wordt im
mers het algemeen belang gedefinieerd, behartigd 
en bewaakt. Dat idee kan stevig stand houden als 
er van uitgegaan wordt dat het parlement een af
spiegeling van het volk of de volkswil is. Op 
grond van deze mimetische (nabootsende) opvat
ting over respresentatie' wordt gegarandeerd dat 
de afstemming van conflicterende maatschappe
lijke krachten zich in een begrensde en overzich
telijke arena afspeelt. Dat legitimeert zowel het 
primaat van de politiek — de beïnvloeding van 
het welzijn of de welvaart van individuele bur
gers kan alleen door gekozenen plaatsvinden.

Een dergelijk model is een ideaaltype. In de 
praktijk werkt het anders dan op voorhand ver
ondersteld wordt. Dat is op zich geen reden om 
het ideaaltype te verwerpen. Zelfs als de idee van 
'mimetische representatie’ onder druk komt te 
staan, bijvoorbeeld omdat de buitenwereld com
plexer en de volkswil steeds minder gekend kan 
worden, dan hoeft daar geen reden voor te zijn.
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Op theoretische gronden kan immers betoogd 
worden dat het 'algemeen belang’ weliswaar niet 
kenbaar en eenduidig te representeren is, maar 
dat het algemeen belang wel de uitkomst van het 
politiek debat in Idassieke parlementaire institu
ties kan zijn.^ Dan nog is het ideaalbeeld echter 
niet gered. Het is immers de vraag in hoeverre 
die opvatting van het algemeen belang in onze 
huidige samenleving nog wordt aanvaard; bo
vendien is ook de kwaliteit van het politiek debat 
niet als vanzelf gegarandeerd.

Op grond van beschikbare beelden van onze 
veranderende samenleving^ moeten we name
lijk constateren dat vele hedendaagse maat
schappelijke vraagsmkken zich lastig in publieke 
debatten laten vangen en dat de acceptatie van 
publieke besluiten door burgers problematisch 
is geworden. Veel vraagstuklcen zijn ‘informatie- 
intensief’, vluchtig en transnationaal, en er is 
professionele expertise nodig om ze te begrij
pen. Het zijn bovendien juist veelal diezelfde 
eigenwijze experts die een geringe bereidheid 
aan de dag leggen om zich bij publieke besluiten 
neerteleggen.

De stelling die hier wordt verdedigd is dat niet 
langer onverkort moet worden vastgehouden 
aan het primaat van de politiek en het principe 
van ministeriële verantwoordelijkheid. De 
samenleving van nu verschilt hemelsbreed van 
de negentiende eeuwse, zodat de op de idee van 
representatieve democratie gestoelde m im etische  
principes herzien zullen moeten worden. Met el
kaar verweven economische, sociale en technolo
gische veranderingen hebben een andere maat
schappelijke constellatie geschapen, zodat een 
legitimering van het primaat van de politiek in 
termen van een eenduidige afspiegeling van de 
volkswil en de representatieve behartiging van 
het algemeen belang onhoudbaar is geworden. 
Deze stelling is niet nieuw. Zij heeft Ankersmit 
er enkele jaren geleden toe gebracht de mimeti
sche opvatting over representatie te vervangen 
door een esthetische opvatting, waarin de maat
schappelijke realiteit niet direct door politici ge
representeerd mttttr geconstrueerd  wordt.'’- Repre

sentatie impliceert dan geen ontkenning, maar 
een waardering van de ruimte mssen het gere
presenteerde en de representerenden — net zo
als dat in de schilderkunst het geval is.

Ook in dit artikel zal de ontwildceling van de 
schilderkunst als leidraad worden genomen voor 
een fundamentele reflectie op politiek en be
stuur. Daar hebben zich immers vergelijkbare 
paradigmaverschuivingen voorgedaan. Maat
schappelijke veranderingen aan het einde van de 
negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw, en niet in de laatste plaats technologische 
vernieuwingen in de vorm van de ontdekking en 
verspreiding van fotografie en film, hebben de 
schilderkunst fundamenteel en blijvend beïn
vloed.

Oude schilderkunst probeerde de driedimen
sionale wereld zo goed en natuurgetrouw moge
lijk op het platte vlak na te bootsen. De moderne 
schilderkunst is het platte vlak als een wereld op 
zichzelf gaan beschouwen, met zijn eigen regels. 
Waarom zou een schilder zo’n tweedimensio
naal plat vlak als een afspiegeling van een driedi
mensionale ruimte moeten beschouwen, zeker 
als er andere media — zoals film en fotografie — 
zijn die dat vele malen accurater kunnen?

Iets soortgelijks zal hier betoogd worden voor 
de reflectie op politiek en besmur.

DE EVOLUTIE VAN DE SC H IL D E R K U N S T

De ontwildceling van de schilderkunst kan op 
verschillende wijzen worden samengevat. Het is 
gebruikelijk om die evolutie te beschrijven in 
termen van elkaar opvolgende stromen, zoals 
realisme, sociaal realisme, impressionisme, 9
fauvisme, expressionisme, dadaïsme, futurisme, 
abstract expressionisme, hyperrealisme, post
modernisme, neuroticisme, en wat dies meer zij.
Dat doet vanzelfsprekend geen recht aan indivi
duele kunstenaars en kunstwerken, bijvoorbeeld 
omdat realisme niet verdwenen is en enkele 
vroege kunstwerken graden van abstractie in 
zich droegen, maar als grove ordening kan het 
belangrijke doelen dienen, bijvoorbeeld om ver
schillende vormen van schilderkunstige logica te
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onderscheiden. Voordat de koppeling tussen 
schilderkunst en politiek/bestuur wordt ge
maakt, zal hieronder de evolutie van de schilder
kunst in drie basislogica’s worden onderschei- 
den5 ; figuratie, emotie en abstractie.

Figuratie

Zolang de schilderkunst bestaat, is er sprake van 
figuratieve uitingen: elementen uit de zichtbare 
of spirituele wereld worden zo herkenbaar mo
gelijk op een plat vlak afgebeeld. In de prehistori
sche, Etmskische, Egyptische en Griekse schil
derkunst waren dat vooral afbeeldingen van gó
den, dieren en mensen, in de Chinese schilder
kunst waren het landschapsschilderingen, jacht
taferelen en afbeeldingen van menselijke acti
viteiten, en in de Byzantijnse en vroegchriste
lijke schilderkunst tot aan de zestiende eeuw wa
ren het religieuze. Bijbelse taferelen vol symbo
liek. Het waren bijzondere figuratieve uitingen: 
de schilders bootsten de zichtbare wereld niet 
precies en natuurgetrouw na, maar gaven er hun 
eigen draai aan. Universele schilderkunstige re
gels die voorschreven hoe optimale driedimen
sionale effecten moesten worden bereikt waren 
er eigenlijk niet. Toch hielden de schilders zich 
aan regels: Egyptische, Griekse, Chinese en 
christelijke afbeeldingen kennen hun eigen 
beeldtaal die vaak heel karakteristiek en herken
baar is. Zo werd het menselijk lichaam door de 
Egyptenaren verbeeld door het gezicht, armen en 
benen en profile en lopend weer te geven, en werd 
de Byzantijnse en vroegchristelijke schilder
kunst gekenmerkt door platte beelden waarin 

10 Bijbelse taferelen en symbolen als vissen, brood 
en kruizen werden afgebeeld.

In de Westerse schilderkunst traden in de 
loop van de zestiende en zeventiende eeuw fun
damentele veranderingen op in de manier 
waarop figuratie gestalte kreeg. Met de versprei
ding van het Verlichtingsdenken dat de nadruk 
legde op de menselijke rede werd ook de schil
derkunst langzamerhand gerationaliseerd: de 
schilderkunst kon zich niet langer ontrelcken 
aan welhaast wetenschappelijke regels die ten

aanzien van Ideur, plasticiteit, vorm en composi
tie voorschreven hoe het optimale effect kon 
worden bereikt, hoe de echte wereld zo natuur
getrouw mogelijk op het platte vlak afgebeeld 
kon worden. Tot ver in de negentiende eeuw 
maakten schilders natuurgetrouwe schilderijen, 
in hun ateliers en met de grootst mogelijke (am
bachtelijke) expressie. De regels bepaalden ook 
welke voorstellingen wel en niet acceptabel wa
ren. Al te volkse of uitdagende scènes konden 
voor de nodige opschudding zorgen. Maatschap
pelijk verankerde normen en waarden bepaal
den zowel de vorm als inhoud van de schilder
kunst, wat overigens niet betekende dat indivi
duele creativiteit uitgesloten was. In de langdu
rende figuratieve fase probeerden schilders de 
regels op te reldcen of naar hun hand te zetten — 
alleen al omdat economische, sociale en politieke 
omstandigheden veranderden — en zijn zowel 
losse (Rembrandt, Ruebens) als strakke (Ruys- 
dael) kunstenaars aan te treffen.

Emotie

In de tweede helft van de negentiende eeuw be
reikten de maatschappelijke veranderingen hun 
voorlopige hoogtepunt: voortgesmwd door 
nieuwe technologische toepassingen (stoomma
chine, en dergelijke), nieuwe produktiemetho- 
den en nieuwe produktieplekken (fabrieken) 
werden agrarische samenlevingen definitief om
gevormd tot industriële samenlevingen. Steden, 
werk, sociale verhoudingen en maatschappelijke 
waarden veranderden daardoor van gedaanten, 
en in die veranderende maatschappelijke ver
houdingen konden nieuwe technologische vin
dingen op hun beurt goed gedijen. Belangrijk 
voor de ontwiklceling van de schilderkunst is de 
verspreiding van fotografie en later film ge
weest. Dat was de meest direkte aanleiding voor 
het verlies van de representatieve functie van de 
schilderkunst, al ging dat niet zonder slag of 
stoot.

Nieuwe technologische toepassingen en ver
anderde maatschappelijke verhoudingen had
den een gecombineerde invloed op de schilder-
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kunst: ze beïnvloedden zowel de gehanteerde 
vorm als de inhoud. Allerlei schilders verlieten 
hun ateliers en legden buiten de nieuwe wereld 
vast, met spoorlijnen en steden. Bovendien gin
gen allerlei schilders nieuwe expressiemogelijk
heden verkennen. Sociaal realisten als Millet 
schilderden de werkende mens, veelal op het 
boerenland, en Barbizon-schilders als Corot en 
Courbet, die schilderden landschappen met een 
nieuw gevoel voor kleur en sfeer, waardoor de 
weg werd vrijgemaakt voor Impressionisten als 
Manet, Monet, Sisley, Degas en Pissarro. Indivi
dualisten als Van Gogh, Gaugain en Cézanne 
werden daardoor beïnvloed en beïnvloedden het 
Impressionisme, maar hielden toch vooral vast 
aan hun eigen herkenbare stijl. Zij maakten de 
weg vrij voor nieuwe experimenten met kleur, 
zoals de Fauvisten, de ‘wilde beesten’ als Matisse, 
Duly en Van Dongen. Daarmee werd de weg vrij - 
gemaakt voor de opkomst van de Expressio
nisten die langzamerhand de figuratie naar de 
achtergrond drukten en een eigen, door primaire 
kleuren gedragen, beeldtaal ontwikkelden. In 
Duitsland werd het Expressionisme vooral ont- 
wilckeld door Kandinsky en Mare en door Beck- 
mann, Dix, Grosz en Kokoschka.

Andere schilders, zoals Dali en de vroege Pi- 
casso, gingen hun eigen weg, waarbij ze respec
tievelijk door middel van paranoïde kritische 
(dubbel)afbeeldingen enldeurgebruikhun eigen 
stempel op de schilderkunst drukten. In schil
derkunstig opzicht kunnen deze ontwikkelin
gen als ‘revolutionair’ worden beschouwd. In re
latief korte tijd werden eeuwenoude tradities, 
voorschriften en principes overboord gezet:
> Het streven naar plasticiteit werd gerelati

veerd. Met name Fauvisten en Expressio
nisten hanteerden een ‘platte’ beeldtaal: de 
platheid van het platte vlak kwam tot uitdruk
king in de platheid van de objecten, figuren 
en taferelen. Het subtiele spel met licht en 
donker verdween.

> De wetten van het perspectie/werden met voe
ten getreden: verdwijnpunten verdwenen; 
het subtiele spel met ‘voor’ en ‘achter’ boette 
aanbelang in.

> Primaire kleuren werden direkt uit de mbe op 
het doek gesmeerd, kleurmenging was er niet 
langer op gericht levensechte kleuren te ver
krijgen, en er werden kleuren die voorheen als 
strikt gescheiden werden gezien naast en door 
elkaar gebruikt. Het subtiele spel met pri
maire en secundaire kleuren werd verlaten.

> In termen van compositie werden de eigen 
compositorische inzichten van de schilder tot 
uitgangspunt verheven. Het subtiele spel met 
links en rechts, en boven en onder nam 
nieuwe vormen aan.

Het revolutionaire gehalte van deze ontwikkelin
gen is begrijpelijk: de samenleving, waarin de 
schilders woonden en werkten, maakte zelf revo
lutionaire veranderingen door: de toenemende 
industrialisatie en de verspreiding van nieuwe 
technologieën (auto en trein), veranderden de 
schaal waarop het maatschappelijke leven zich 
voltrok, alsook de aard van het maatschappelijke 
leven. Mensen werden mobieler, trokken naar de 
stad, menselijke relaties werden anoniemer, het 
bestaan werd onzekerder en hectischer, de rust 
van het platte land en de geborgenheid van de tra
ditionele familie werden naar de achtergrond ge
drukt en nieuwe normen en waarden (groei, effi
ciency, winst) wonnen terrein. De ontwikkelin
gen zijn daardoor ook dubbelzinnig. Schilders kre
gen steeds meer ruimte naar eigen inzicht te 
schilderen, ze hoefden zich minder van oude ze
kerheden aan te trelcken, maar tegelijkertijd laten 
hun schilderijen de worsteling met de moderne 
tijd en een zoektocht naar nieuw houvast zien.
De vrijheid moet bovendien niet overdreven 
worden: de druk om te voldoen aan heersende 
principes is altijd groot gebleven en de zoektocht 
van avant-garde schilders, de grensverleggers, 
naar nieuwe schilderkunstige uitingen was ook 
een zoektocht naar nieuwe institutionele inbed
ding. Zij werden bijvoorbeeld genoodzaakt hun 
eigen ‘salons’ op te richten, zoals de ‘Salon des In- 
dépendants’, omdat hun schilderijen niet werden 
toegelaten in de gevestigde salons.
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Abstractie

Het impressionisme en expressionisme hebben 
tot een aardverschuiving geleid, omdat beide be
wegingen de eigenheid van het platte vlak onder
streepten: geen één-op-één afspiegeling van een 
driedimensionale ruimte, maar een eigen in
druk (impressie) of intensivering (expressie) 
van de realiteit. In de twintigste eeuw gingen 
allerlei schilders, zoals Mondriaan, Malevitsj of 
Kandinsky, nog een stap verder: de realiteit 
speelde een steeds geringere rol en werd soms zo 
onherkenbaar dat op het platte vlak een nieuwe 
realiteit werd geschapen. In andere abstracte 
stromingen werd ook een eigen wereld gescha
pen, maar werden de banden met de omrin
gende wereld niet zo drastisch doorgesneden als 
bij genoemde kunstenaars. Diverse schilders 
probeerden de moderne tijd op eigen wijze af te 
beelden, waarbij schilderijen ontstonden die 
met tijd en ruimtelijkheid speelden teneinde de 
d yn am iek  e n fra g m e n ta tie  van moderne maat
schappijen te symboliseren — of om de ontoe
reikendheid van de klassieke beeldtaal of 
gewoon de eigenzinnigheid van de kunstenaar 
te onderstrepen (Picasso, Braque, Delaunay,
Klee, Italiaans Fumrisme, Léger). Andere 
schilders, zoals de D adaïsten  (Ernst), zoeken naar 
een nieuwe beeldtaal. Opnieuw zien we dat ver
anderende condities doorwerken in zowel de 
vorm als de inhoud van schilderkunstige uitin
gen.

Tijdens en na beide wereldoorlogen verplaat
ste het epicentrum van de avant-gardistische 
schilderkunst zich naar New York. Daar zien we 

12 de opkomst van het Amerikaanse Abstract-
Expressionisme met vertegenwoordigers als 
De Kooning, Pollock, Rothko, Newman, Kline en 
Motherwell. Hoe uiteenlopend zij ook schilder
den, ze hadden verschillende dingen gemeen: ze 
schilderden op grote doeken, waardoor ze het 
klassieke formaat van schilderijen negeerden; ze 
werkten vaak met grote kleurvlakken en legden 
veel nadruk op het schilderproces zelf (‘action 
painting’). Al waren hun werken soms relatief 
concreet, er was sprake van een tweevoudige ver

schuiving (vergelijk ook werk van Bacon, Dubuf- 
fet. Klein, Richter):
> Hun schilderijen zijn onbegrijpelijk . Het effect 

is paradoxaal: we moeten het platte vlak in 
(we moeten er onze eigen ruimte van maken) 
om het te ‘begrijpen’.

> Het schilderen zel/is onderdeel van het schilde
rij geworden. Bij het kijken naar sommige 
schilderijen kan het schilderen alsnog wor
den beleefd.

Evolu tie  va n  de schilderkunst.

Figuratie Emotie Abstractie
Driedimensionale Impressie van de Representatie van
representatie van de realiteit of expres- een nieuwe, tweedi-
realiteit op het plat- sieve intensivering mensionale realiteit
te vlak van de realiteit op het platte vlak

IM P L IC A T IE S

De evolutie van de schilderkunst is relevant voor 
politiek en bestuur. De worsteling in de politiek 
gaat over representatie: is ‘de politiek’ een één-op- 
één afspiegeling van het volk, of iets anders? Ver
tegenwoordigt de politiek het algemeen belang, 
het gemeenschappelijke, de gedeelde waarheid, 
of niet? Dat de traditionele rol van politieke orga
nen ter discussie staat is het bewijs van de pro
blemen die zich rondom het idee van representa
tieve democratie voordoen. De evolutie van de 
schilderkunst leert ons een aantal belangrijke 
dingen. In de eerste plaats moet de relativering 
van representativiteit tegen de achtergrond van 
maatschappelijke en technologische veran d erin 
g e n  worden beschouwd. Er ontstaan nieuwe ex
pressiemogelijkheden (fotografie en film) en de 
nieuwe maatschappelijke constellatie — anonie
mer, sneller, hectischer, onzekerder — maakt 
eenduidige representaties lastiger en minder 
interessant. In de tweede plaats gaat de relative
ring van representatie niet vanzelf Daar zijn zo- 
wel'eigenwijze’ of vooruitstrevende in d iv id u en  
als nieuwe in stitu tion ele  circuits voor nodig die de 
nieuwe expressievormen legitimiteit en bekend
heid verschaffen.

s&D 3 I 2003



Het primaat van de politiek Mirko Noordegraaf Na abstracte kunst nu ook abstracte politiek?

O nverm ijdelijke relativering

De samenleving is te complex, te veelvorming, te 
veranderlijk om vanuit één punt en op grond van 
hiërarchische sturing beïnvloed te worden. Die 
constatering is niet nieuw, sterker, ze is in de af
gelopen jaren al zo vaakbenadrukt dat de over
tuigingskracht aan intensiteit heeft ingeboet. De 
parallel met de schilderkundige aardverschui
ving biedt evenwel mogelijkheden om de consta
tering nogmaals te onderstrepen. Aan het einde 
van de negentiende eeuw kwam een nieuwe, ge
varieerde beeldtaal op omdat schilders de maat
schappelijke variëteit niet langer met behulp van 
traditionele voorschriften en principes konden 
verbeelden. Dat w ild e n  ze niet — waarom zou je 
je laten beperken als er zoveel mogelijk is? —, 
dat konden  ze niet — hoe beeldje de dynamiek 
en complexiteit van de moderne samenleving uit 
met klassieke middelen? — en ze h o e f  den  het o o k  
niet: de opkomst van de fotografie nam de figu
ratieve taak van de schilderkunst over. Het debat 
over politiek en besmur bevat dezelfde drie com
ponenten.

Waarom wil je je  laten beperken door traditio
nele opvattingen over de rol van de politiek? Als 
burger, maar ook als ambtenaar en besmurder, 
ben je vrij en autonoom, dat wil zeggen, is het 
recht van anderen om de legitimiteit van watje 
denkt en doet ter discussie te stellen, ingeperkt. 
Dat betekent automatisch dat ook politici een be
perkt recht hebben de legitimiteit van watje 
denkt en doet ter discussie te stellen. Naarmate 
burgers meer hoogopgeleide experts o f  professio
n a ls zijn, is die houding sterker.®

Je kunt je niet langer laten beperken door klas
sieke opvattingen over het bedrijven van poli
tiek: er gebeurt zo veel dat complex is, snel veran
dert en zich buiten je grondgebied afspeelt, bij
voorbeeld op het Internet, datje dat op basis van 
vierjaarlijkse verkiezingen en strakke regeerak
koorden niet allemaal kunt regelen. In dit ver
band kan ook worden gewezen op de groei van 
expertdom einen  en van ‘infranationale’ netwerken, 
zoals het netwerk van aandelenmarkten, die 
goeddeels ongrijpbaar zijn voor nationale staten

en die zich aan democratische besluitvorming 
onttrekken.7

Je hoejf je niet te laten beperken door klas
sieke noties omdat maatschappelijke en techno
logische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden 
scheppen, net zoals fotografie en film nieuwe 
mogelijkheden schiepen voor het afbeelden van 
de realiteit. De voortgaande professionalisering  
van de meeste kennisintensieve beroepen zorgt 
ervoor dat beroepsbeoefenaren zelf hun werk af
bakenen, waarbij ze zelf hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen (moderne ge
dragscodes) . Dat betekent dat politici die bewe
ging kunnen stimuleren en dat ze hun positie 
op een andere manier kunnen vormgeven en 
legitimeren: ze kunnen zich vooral tot doel stel
len de afstemming tussen professionele expert
domeinen te versterken. In form atie- en co m m u n i
catietechnologieën  (ic t) maken het mogelijk om 
expertdomeinen toegankelijk te maken en op 
nieuwe manieren met burgers in contact te tre
den.

Deze componenten zijn niet nieuw, maar 
voor velen is het een brug te ver om er aan toe te 
geven. Ze hebben er, allereerst, moeite mee om 
zichzelf een beperkt recht op interventie toe te 
kennen, wat begrijpelijk is tegen de achtergrond 
van zwaarwegende maatschappelijke problemen 
en hoge maatschappelijke verwachtingen. Ze 
zijn er, ten tweede, van overmigd dat maatschap
pelijke processen manipuleerbaar zijn; er wordt 
op z’n minst verwacht dat ze retorische daad
kracht tonen. Ze zijn, ten derde, van mening dat 
icT-toepassingen de werking van het politiek 
primaat versterken. Zo was er het gevoelen dat 
chatsessies met w w w .rogervanboxtel.n l de staats
secretaris van BZK in staat stelden om effectiever 
beleid te voeren. Tegelijkertijd moeten we echter 
constateren dat politici en bestuurders in vele 
opzichten in een achterhoedegevecht verzeild 
zijn geraakt. De rol van de politiek is, niettegen
staande het op behoud van het politiek primaat 
gerichte retorische geweld van de afgelopen ja
ren, d efacto  aan verandering onderhevig. Wan
neer we de evolutie van de schilderkunst op
nieuw als referentiepunt hanteren, dan moeten
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we vaststellen dat deze veranderingen zich op 
twee manieren voltrekken;
> De overgang naar e m o tiep o litiek is  al enige tijd 

geleden ingezet: individuele politici zijn als 
personen belangrijk geworden.

> Er is thans een voorzichtige overgang naar ab
stracte p o litiek  waar tenemen, nietomdatde 
rolopvatting van politici verandert, maar om
dat de samenleving zo veranderd is: politiek 
en samenleving zijn twee gescheiden, niet 
langer met elkaar corresponderende werel
den geworden.

VAN FIG U R A T IE-  NAAR E M O T IE P O L IT IE K

Binnen een emotiepolitiek kunnen, in overeen
stemming met de schilderkunstige evolutie, zo
wel impressionistische als expressionistische 
elementen worden aangetroffen. In beide geval
len wordt het belang van politieke systemen 
naar de achtergrond verdrongen en wordt de po
litiek gepersonaliseerd: staatsrechtelijke regels 
en procedures zijn niet langer een garantie op 
soepel verlopende politieke processen; politiek 
wordt een zaak van aansprekende en te vertrou
wen politici. In termen van respresentatie vindt 
dan een radicale omkering plaats: sterke politici 
representeren de wil van het volk niet, maar zijn 
drijvende krachten achter het creëren of constru
eren van de wil. Als wat gerepresenteerd moet 
worden onduidelijk is (wat willen we eigenlijk?) 
of vol van tegenstrij digheden is, niet alleen tus
sen mensen, maar ook in mensen,^ dan kan het 
juiste verhaal niet gevonden worden, maar moet 
het worden gemaakt en verteld, en wel zo dat het 

14 betekenis heeft. Dat is wat in een emotiefase ge
beurt (terwijl de schijn van figuratie overeind 
wordt gehouden). Dit ligt dichtbij de esthetische 
representatie-opvatting van Ankersmit:^ 'Repre- 
sentation finds its purpose and meaning in the 
indeterminate and interpretable character of the 
“reality” that is to be represented.’

In het geval van im pressionistische emotiepoli
tiek is er sprake van wijze politici, van staatsman
nen die op grond van hun ervaring, wijsheid en 
leidinggevende capaciteiten in staat zijn leiding

en smring te geven. Zij hebben het vermogen de 
grote lijnen te zien, incidenten in een breder ka
der te plaatsen en om anderen daarvan te over- 
migen. Goede politici zijn zij die niet blindelings 
de wil van het volk volgen, maar die de wil van 
het volk (mede)maken. Het zijn ook geen bange 
politici; zij nemen verantwoordelijkheid binnen 
en voor de publieke ruimte. In Nederland zijn we 
gecharmeerd van zulke verantwoordelijke, rede
lijke bewindslieden. Dat betekent dat ons poli
tiek stelsel in vele opzichten niet langer door de 
negentiende eeuwse fundering wordt gedragen, 
maar door 'sterke' politici die kunnen signaleren 
en overtuigen. In het geval van expressionistische  
emotiepolitiek is er sprake van opvallende  politici 
die op grond van uiterlijk vertoon indruk maken 
en die door glitter en glamour op de been wor
den gehouden. Het is de veramerikaniseerde po
litiek die gekenmerkt wordt door sterke per
soonlijkheden die met behulp van veel geld, 
grote verkiezingscampagnes en opvallende me- 
diaspekakels de aandacht op zich weten te vesti
gen en die niet zozeer inhoudelijk richting bepa
len, alswel de identiteit van een volk vertegen
woordigen en de bevolking het gevoel geven dat 
de mooiste dromen te verwezenlijken zijn.

VAN E M O TIE-  NAAR ABSTRACTE P O LIT IE K

In het geval van abstracte politiek is de politiek 
een op zichzelf staande realiteit geworden (ala 
het twee-dimensionale vlak) die geen duidelijke 
afspiegeling is van de haar omringende wereld. 
In staatsrechtelijke zin hebben we het ontbreken 
van een correspondentie tussen politiek en 
samenleving nog lang niet bereikt — de meeste 
politici, inclusief de wijzen en aansprekenden, 
geloven in klassieke politieke principes, zelfs als 
hun eigen analyse van de maatschapelijke situa
tie weinig aanleiding geeft dat geloof overeind te 
h o u d e n .In  maatschappelijke zin wordt het 
echter steeds onvermijdelijker om het Neder
landse politieke systeem in meerdere opzichten 
als abstract te kenschetsen, niet in de laatste 
plaats omdat wat er in politieke kringen gebeurt 
in allerlei gevallen in empirische zin eenvoudig-
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weg geen afspiegeling meer vormt van wat zich 
in de samenleving voltrekt. De politiek heeft 
zich verplaatst,”  de samenleving is haar eigen 
weg gegaan: in geval van complexe maatschap
pelijke vraagstukken als criminaliteit, zinloos 
geweld, milieuvervuiling, filevorming, en derge
lijke, is het verleidelijk om van twee werelden te 
spreken.

De maatschappelijke wereld van real Ufe- 
vraagsmkken en de politiek-besmurlijke wereld 
van debat, nota’s en beleidssmkken, waarbij 
oude woorden in ambtelijke en politieke krin
gen worden herkauwd en nieuwe woorden wor
den geïntroduceerd teneinde de mythe van het 
algemeen belang levend te houden. Sterker nog, 
keer op keer wordt krampachtig benadrukt dat 
de mythe levend moet worden gehouden. Terwijl 
de maatschappelijke wereld, met incidenten, on
verwachte gebeurtenissen, uiteenlopende erva
ringen en voorkeuren en onderlinge strijd, zijn 
eigen weg gaat, proberen politici mooie teksten 
politiek geaccordeerd te krijgen.^^ Zo worden al 
jarenlang fileplannen gepresenteerd, maar blij
ven de files groeien, worden er enorme bedragen 
de zorg ingepompt om de wachttijden te bekor
ten, maar groeien de wachttijden, en wordt het 
Groene Hart beschermd, maar groeien de steden 
in het Groene Hart naar elkaar toe. De politieke 
produktie van een welhaast oneindige tekstuele 
stroom — en zelfs pogingen de stukkenstroom 
in te dammen worden via stukken geïnitieerd — 
krijgt meer en meer weg van een abstracte exer
citie met hoge museale waarde. Alsof politiek al
leen daar is waar politici zijn.

Politiek — als ‘afweging van waarden’ of ant
woord op de vraag who gets what when and how?
— is overal. De verplaatsingstheseH kent ver
schillende gedaanten, omdat de maatschappe
lijke transformatie gedifferentieerd is. Voor nu is 
het zinvol om er twee centrale elementen uit te 
halen, omdat zij het abstracter worden van het 
politieke spel inzichtelijk maken en houvast bie
den voor de welbewuste ontwikkeling van een 
nieuwe politiek.^ Aangedreven door moderne 
informatie- en communicatietechnologieën 
wordt onze samenleving, in de eerste plaats, een

informatiesamenleving; informatie wordt de 
voornaamste produktiefactor; de meeste werk
nemers vormen informatie om tot kennis ten
einde toegevoegde waarde te genereren. De in
formatiesamenleving, in de tweede plaats, pro
fessionaliseert: informatiewerkers zijn hoogop
geleid; de nieuwe professionals, die veelal lid zijn 
van beroepsgroepen, mastersopleidingen volgen 
en de vakbladen bijhouden, weten wat ze moe
ten (horen te) doen, niet doordat de produktie- 
factoren, zoals machines, hun gedrag voorstruc
tureren, maar doordat ze over het ‘juiste’ referen
tiekader beschikken. Deze professionaliserings- 
tendens'5  holt het politieke machtscentrum op 
twee manieren uit. In de eerste plaats weten po
litici niet langer wat er in desbetreffende maat
schappelijke sectoren speelt, tenzij ze zelf profes
sionals zijn geworden, tenzij ze zelfde beroeps
groepen kennen en de vakbladen lezen. Dat is de 
enige manier om de vluchtige, complexe en 
grenzeloze issues die zich in de diverse sectoren 
voordoen, te begrijpen. Ten tweede zal de legiti
miteit van politieke keuzen welhaast per defini
tie ter discussie staan, omdat een hoogopgeleide 
en kritische professional niet zo maar alles pikt. 
Als hem dan toch iets overkomt dat hem niet 
zint, is de gang naar de rechter snel gemaakt. De 
zogenaamde juridisering van de samenleving en 
de ontwiklceling van een ‘claimcultuur’ zijn wei
nig verbazingwekkend: de rechterlijke macht is 
op dit moment het diepst gewortelde instimtio- 
nele houvast om met interpretatieverschillen 
om te gaan.

Evolutie van de politiek

Figuratieve politiek
De onpersoonlijke 
politiek als afspiege- 
lingvan de wil van 
het volk, als repre- 
sentantvan het al
gemeen belang

Emotie politiek
Wijze staatsman
nen of opvallende 
media personali- 
ties d ie  kunnen  sig
naleren en interpre
teren

Abstracte politiek
Politieke produktie 
van tekst temidden 
van geprofessionali
seerde praktijk

15

P R O P ES S I ON E L E POLI TI EK?

Bovengenoemde bewegingen in de richting van 
emotie- en abstractiepolitiek zijn begrijpelijk.
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Een terugkeer naar figuratiepolitiek is, gegeven 
reikwijdte en intensiteit van maatschappelijke 
verschuivingen in een zich professionaliserende 
informatiesamenleving, illusoir, met name om
dat de idee van representatie die daarin besloten 
ligt illusoir geworden is. Dit idee van mimeti- 
sche ofjï^uratieve representatie heeft grotendeels 
plaats gemaakt voor een bij emotiepolitiek pas
sende constitutieve representatie, waarbij politici 
de maatschappelijke realiteit niet weerspiegelen, 
maar creëren. Een tweede alternatieve vorm van 
respresentatie, passend bij ‘abstractiepolitiek’, 
zou professionele representatie zijn, waarmee 
twee gedachten worden uitgedrukt. Zij past bij 
een zich professionaliserende samenleving en 
zegt tegelijkertijd iets over de professionaliteit 
van politici. Daarmee kunnen drie vormen van 
respresentatie worden onderscheiden; zie bij
gaande tabel.

V orm en m n  representatie

Figuratie-politiek Emotie-politiek
Figuratieue Constitutieue
representatie representatie

Abstractie-politiek
Professionele
representatie

Dit alles roept de volgende vragen op: moeten we 
de beweging richting emotie- en abstractiepoli
tiek, zoals hierboven beschreven, over ons heen 
laten komen? Moeten we vooral streven naar im- 
pressiepolitiek en de radicale beweging richting 
abstractiepolitiek afdempen? Indien we de bewe
ging richting abstractiepolitiek accepteren, hoe 
moeten we die beweging gebruiken om er ons 
voordeel mee te doen? Bovendien is het belang- 

16 rijk om, overeenkomstig de schilderkunstige 
evolutie, stil te staan bij de aanwezigheid van 
kansrijke nieuwe in stitu tion ele  circuits die de aan
passing van de politieke 'modus operandi’ kun
nen legitimeren en verspreiden.

Om dergelijke vragen te beantwoorden is het 
zinvol om het onderscheid mssen korte en 
(middel)lange term ijn  te hanteren. Gedurende de 
komende jaren zullen we het immers prima 
kunnen redden met wijze politici (impressiepo- 
litiek) die weliswaar de fictie van politiek pri

maat levend houden, maar het politieke spel te- 
gelijkertij d zo spelen dat ze niet uitvinden hoe 
‘het in elkaar zit’, maar er hun eigen geloof
waardige verhaal over heen leggen, zodat ande
ren denken dat het zo in elkaar zit. Het is ook zin
vol om de aard van de issues die worden aange
pakt, te verdisconteren. In sommige gevallen is 
het immers heel wel mogelijk dat de aanpak van 
collectieve vraagstukken via ‘ouderwetse’ poli- 
tiek-bestuurlijke regulering verloopt. Dat geldt 
met name voor die issues die min of meer tast
ba a r  zijn, of waarvan de gevolgen tastbaar zijn, 
die evident risicovol zijn, voor mens, milieu en/of 
economie (zoals vuurwerkfabrieken of chloor- 
transporten), en die met een bepaalde mate van 
u rgentie  aangepakt moeten worden. Zo is de aan- 
pak van vuurwerkopslag of m  k z  thans in allerlei 
opzichten eenvoudiger dan de uitbreiding van 
Schiphol of het veiligheidsvraagstuk of, nog 
lastiger, de genetische modificatie van dier en 
mens. De laatste issues zijn vluchtig, omdat de 
(technische) informatie die erover beschikbaar 
is, vluchtig is, m eervou dig , omdat de achtergron
den en causale relaties meervoudig zijn, en gren 
zeloos, niet enkel in territoriaal opzicht, maar ook 
omdat technisch alles kan. De hang naar profes
sionalisering geldt met name voor dergelijke is
sues: het oprichten van beroepsgroepen, het ma
ken van gedragscodes, het maken van keurmer
ken, het certificeren van processen, het uitloven 
van beroepsprijzen, het ontwikkelen mchtrech- 
telijke procedures bieden immers houvast. Een 
houvast dat vanuit de issues en het veld zelf tot 
stand wordt gebracht — en dat is gegeven de 
complexiteit ervan de enige mogelijkheid.

Langzamerhand onstaan, kortom, institutio
nele circuits die de verspreiding van nieuwe 
praktijken vorm en inhoud kunnen geven. Pro
fessionals spreken met elkaar af wat hun werk 
inhoudt, wat relevante issues zijn, hoe ze het 
beste aangepakt kunnen worden, en wat succes
vol management is. Politici hebben dan twee 
keuzen. Ofwel kunnen ze zelf sectorspecifieke 
professionals worden en op die manier meepra
ten over de complexe materie; op basis van hun 
persoonlijke status en standing kunnen ze pro-

S&D 3 I 2003



Het primaat van de politiek Mirko Noordegraaf Na abstracte kunst nu ook abstracte politiek?

beren het debat in de door hen gewenste richting 
te beïnvloeden — maar ‘onafhankelijke’ politici 
zijn het dan namurlijk niet meer. Ofwel kunnen 
ze voor zichzelf een nieuwe rol weggelegd zien:
> Ze kunnen professionalisering stimuleren en 

alles in het werk stellen om de zelfregulering 
door professionals adequaat vorm en inhoud 
te laten geven. Zelfregulering is immers één 
van de belangrijkste kenmerken van professi
onele gemeenschappen.

> Ze kunnen expertdomeinen transparant (la
ten) maken, niet in de laatste plaats met be
hulp van iCT-ondersteuning.

> Ze kunnen het (inter)professionele debat, het 
debat tussen expertdomeinen, stimuleren en 
op die manier moderne checks and balances ge
stalte geven.

Dit zou een rolverschuiving betekenen die aan 
het politieke systeem een eigenstandige positie 
geeft, met abstract-expressionistische trekken. 
Geen inhoudelijke figuratieve correspondentie, 
maar een indirekte betekenisgevende rol die 
dubbelzinnig is, net als abstracte schilderkunst: 
ambiguïteit accepteren én verwerpen.

De vergelijking tussen de evolutie van de 
schilderkunst en de ontwikkeling van politiek 
en bestuur is er vooral op gericht om ons in staat

te stellen hedendaagse ontwilckelingen beter te 
begrijpen en om de aard en richting van die ont
wikkelingen bewuster te beïnvloeden.

Ons politiek-besmurlijk stelsel rast op de idee 
van mimetische representatie: gekozen volks
vertegenwoordigers weerspiegelen de wil van 
het volk. Dit vertoont grote overeenkomsten met 
de traditionele schilderkunst, diejrguratie/was: 
het platte vlak diende de haar omringende rea
liteit zo precies mogelijk na te bootsen. In de 
schilderkunst is het figuratieve ideaal al lang ver
laten. Onder invloed van laat-negentiende 
eeuwse maatschappelijke en technologische ont
wikkelingen, met name de ontwikkeling van 
fotografie en film, brak eerst een emotie-fase aan 
(impressionisme en expressionisme), met een 
constitutieve vorm van representatie, en later een 
abstractie-fase, met een vorm van professionele re
presentatie. In dit artikel wordt aangetoond dat 
het Nederlandse stelsel overeenkomstige ver
schuivingen doormaakt. Betoogd wordt dat de 
verschuiving van figuratieve via constimtieve 
naar professionele representatie, beïnvloed door 
professionalisering en icT-ontwikkelingen, toe
gejuicht moet worden en er wordt beredeneerd 
hoe een passende professionele politiek eruit 
zou kunnen zien.
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Reanimeer de Grondwet!
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LODEWIJK ASSCHER

De onbeholpen kritiek van Fortuyn op de ver
houding tussen artikel i en artikel 7 van de 
Grondwet en de onthutste reactie daarop van de 
politieke leiders maakten één ding duidelijk.
We zijn in Nederland niet gewend te debatteren 
over de grondwettelijke vrijheden. Ook over de 
onderwijsvrijheid, artikel 23 Grondwet wordt 
het debat niet op niveau gevoerd. Wouter Bos 
heeft gepleit voor een nieuwe invulling van de 
onderwijsvrijheid, zonder artikel 23 te schrap
pen. Andere partijen — vooral de christelijke — 
waren in rep en roer. De vvn gooide nog wat olie 
op het vuur door te stellen dat artikel 23 niet heilig 
is. Niemand lijkt zich af te vragen of een mo
derne interpretatie van het grondrecht niet veel 
meer zou opleveren dan een wijziging van de 
tekst of zelfs schrappen. Over de precieze beteke
nis en interpretatie van de huidige grondrechten 
wordt nauwelijks gesproken — er is geen sprake 
van een grondrechtendiscours. Daardoor lijkt de 
relevantie van de Grondwet allengs af te nemen. 
Pas als een minister iets roept over de doodstraf 
schiet opeens de Grondwet weer te binnen. 
Waarom speelt de nationale constimtie slechts 
een rol in de luwte?

Een belangrijke reden vormt het toetsingsver
bod dat een kille schaduw over de Grondwet 
werpt. Dit verbod houdt in dat rechters wetten 
niet mogen beoordelen op hun grondwettigheid. 
Femke Halsema heeft — toen ze nog gewoon Ka
merlid was — een voorstel ingediend het toet-

Over de auteur Lodewijk Asscher is onderzoeker aan 
het Instituut uoor Informatierecht, UuA en PudA- 
gemeenteraadsUd in Amsterdam 

Noten Zie pagina 21

singsverbod af te schaffen voor wat betreft de 
klassieke grondrechten.^ Dat zijn onder andere 
de vrijheid van meningsuiting, de godsdienst
vrijheid, het recht op privacy en de vrijheid van 
vereniging.^ Ook de onderwijsvrijheid zou er on
der vallen. Vlak voor de verkiezingen van 2002 
hebben de paarse ministers De Vries en Korthals 
een kabinetsstandpunt uitgevaardigd waarin ze 
eveneens (voorzichtig) pleitten voor een vorm 
van constimtionele toetsing.3 Hieronder zal ik 
de belangrijkste argumenten voor en tegen toet
sing bespreken en daarbij aangeven welke 
nieuwe elementen er anno 2003 in de discussie 
zijn in te brengen. In deze bijdrage zal ik betogen 
dat de PvdA juist nu haar verzet tegen toetsing 
moet staken.

Het toetsingsverbod is een van de kenmerkende 
onderdelen van het Nederlandse constitutionele 
recht. Thorbecke, die een verklaard tegenstander 
was van het toetsingsverbod, gebruikte het con
stitutionele argument tegen het toetsingsverbod. 
Volgens hem zou de Grondwet aan juridische 
kracht inboeten als de rechter wetten niet mag 
beoordelen. De Grondwet ‘houdt op Grondwet te 
zijn’. De kritiek op en discussie over het toet
singsverbod in Nederland is sinds de invoering 
in 1848 dan ook nooit verstomd.4-

In de twintigste eeuw is door verschillende 
vernieuwingscommissies het opheffen van het 
verbod bepleit. Toch kwam bij de vorige belang
rijke grondwetsherziening (in 1983) het huidige 
artikel 120 in de Grondwet te staan; ‘De rechter 
treedt niet in de beoordeling van de grondwet
tigheid van wetten en verdragen.’  ̂Daarmee was 
de discussie uiteraard niet gesloten. De Neder-
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landse Juristenvereniging sprak zich bijvoor
beeld nog in 1992 in meerderheid uit voor af
schaffing van het toetsingsverbod.®

Democratische vernieuwing wordt anno 2003 
door alle partijen met de mond beleden, De grote 
doorbraak naar een open, duale, verantwoorde
lijke en leven de democratie is echter bepaald 
niet gegarandeerd met de invoering van een ge
kozen burgemeester. Het invoeren van constitu
tionele toetsing kan een belangrijke modernise
ring betekenen. De Partij van de Arbeid staat tra
ditiegetrouw sceptisch tegenover rechterlijke 
toetsing aan de Grondwet. Het belangrijkste, ja 
bijna dogmatische argument is het d em ocratie  a r
gum ent. Rechters moeten niet op de stoel van de 
wetgever gaan zitten, daar komt het kort gezegd 
op neer. De Partij van de Arbeid stelt principieel 
meer vertrouwen in de democratisch gelegiti
meerde, want gekozen wetgever dan in de voor 
het leven benoemde en welhaast per definitie e li
taire rechter. Het parlement vertegenwoordigt 
nu eenmaal de wil van het volk, en het gaat in de 
klassieke trias p o litica  leer niet aan dat de rechter 
daarin kan corrigeren,

‘ z a c h t e  m a c h t e n s c h e i d i n g ’

De gedachtegang is om een aantal redenen on
juist. Ten eerste kent Nederland geen absolute 
scheiding der machten. Er is juist sprake van een 
‘zachte machtenscheiding’ die door een systeem 
van checks and  halances in evenwicht wordt ge
houden. Daarnaast wordt uit het oog verloren 
dat een invoering van een beperkte toetsingsmo
gelijkheid onder strikte voorwaarden nog iets 
heel anders is dan een vorm van rechterlijk acti
visme waarbij de wetgever zich gepasseerd moet 
voelen. Bovendien toetst de rechter al decennia 
aan internationale verdragen zoals het Europees 
verdrag voor de Rechten van de Mens en het EG- 
verdrag, zonder dat hij met de wetgever van stoel 
gewisseld heeft. Ook het feit dat de rechter lagere 
(lokale) wetgeving wel gewoon kan toetsen aan 
de Grondwet heeft nooit geleid tot zo’n stoelen
dans.

Namurlijk, beslissingen over mogelijke strijd

tussen wet en grondwettelijk grondrecht kun
nen politiek gevoelig zijn. Dat besmet echter nog 
niet onmiddellijkhet gehele rechterlijk apparaat. 
De discussie over de politieke kleur van rechters 
wordt overigens ook onder het regime van 120 
Gw gewoon gevoerd. Ook nu kunnen rechters — 
want mensen — aanhanger zijn van een be
paalde politieke stroming. Ook nu kan dat mak
kelijk leiden tot verontwaardigde reacties. De 
1 PF-fractie in de Tweede Kamer bleek grote be
zwaren te hebben tegen één van de rechters in 
het proces tegen Volkert van der G. Waarom? 
Omdat hij actief lid van de PvdA was en daarmee 
blijkbaar minder geschikt voor die zaak.

Een tweede belangrijk argument tegen toetsing 
is dat van de rechtszekerheid. Immers, zo luidt de 
redenering, de burger kan zich nooit zeker voe
len over zijn recht als tegen de wetgeving nog 
rechterlijk ingrijpen openstaat. Daar tegenover 
staat dat het beperkte toetsingsrecht juist be
doeld is om de burger extra waarborgen te geven.

Waarom is het juist nü zaak het toetsingsver
bod te heroverwegen? Allereerst is het eenvou
digweg zonde als de Grondwet een bestaan leidt 
in de marge. De Grondwet is een document van 
hogere rechtskracht dan de andere nationale 
wetten, en moet de fundamentele beginselen, ja 
zelfs de fundamenten zelfvan de Nederlandse 
rechtsstaat bevatten. Natuurlijk speelt de Grond
wet ook een rol bij het wetgevingsproces. Het is 
de taak van het parlement de wetten te controle
ren op grondwettigheid. Maar zijn kamerleden 
daar wel mee bezig?

Daarnaast verschuift het primaat van de wet
gever steeds meer richting primaat van het be
stuur. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van 
kaderwetten die door de uitvoerende macht wor
den uitgewerkt. Dit betekent dat het systeem van 
machtsevenwicht zoals voorzien in de trias poli
tica daarmee uitgehold wordt. Rechterlijke toet
sing kan mede worden gezien als bescherming 
tegen bestuurlijke willekeur, en in die zin als 
herstel van de verhoudingen mssen de drie 
machten, gelden.

De rechter moet zich nu verlaten op interna-
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tionale mensenrechtenverdragen, terwijl in 
onze eigen Grondwet de grondrechten ook een 
lokaal en nationaal element kunnen bevatten. 
Die verdragen beschermen vaak slechts het mi
nimumniveau. Bijvoorbeeld in het geval van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(e v r m ) was hetuitdruklcelijk de bedoeling dat 
Lidstaten zouden kunnen kiezen voor een hoger 
nationaal beschermingsniveau. Zo is het aloude 
censuurverbod een typische verworvenheid van 
de Nederlandse grondwettelijke traditie die niet 
is opgenomen in de internationale verdragen. 
Zonder toetsingsrecht dreigt de Grondwet te 
worden gemarginaliseerd temidden van alle 
internationale ontwildcelingen, aldus de w r r .7

N O O D ZA AK  VAN IN TE RPR ET A T IE

Behoefte aan rechterlijke toetsing is voorts ster
ker toegenomen door de snelle maatschappelijke 
veranderingen. Daarvan schets ik er twee. De 
eerste verandering die in het oog springt is de in
formatierevolutie. In onze Grondwet wordt ge
sproken van de vrijheid van drukpers (artikel 7) 
en van het briefgeheim (artikel 13) terwijl de 
Internettoepassingen inmiddels over elkaar 
heen buitelen. Bij de laatste modernisering wer
den de communicatiemiddelen radio, televisie 
en telegrafie in de Grondwet geïntroduceerd. In
middels is dat weer hopeloos ouderwets. Volgens 
het kabinet gaan de technologische ontwikkelin
gen zo snel dat thans niet kan worden overzien 
welke telecommunicatietoepassingen er over 
enkele jaren op de markt zijn. In die zin is, vol
gens het kabinet, de noodzaak van interpretatie 

2 o toegenomen.^ Immers, ten tij de van het opstel
len van de normen is niet te voorzien hoe de fei
telijke simatie er later uit zal zien en ook niet hoe 
de nieuwe situatie in grondrechtelijke zin moet 
worden gewaardeerd. Dit wordt immers pas dui
delijk wanneer de technische mogelijkheden ten 
volle zijn ontwildceld, in de praktijk worden toe
gepast en de maatschappelijke effecten ervan 
zich hebben gemanifesteerd. Het volstaat dus 
niet de Grondwet te wijzigen en aan te passen 
aan de informatiemaatschappij. De rechter kan

nu eenmaal sneller reageren dan de wetgever, en 
een Grondwetswij ziging duurt al helemaal lang.

Het tweede kabinet Kok vroeg een commissie 
te adviseren over de problematiek rond grond
rechten in het digitale tijdperk. Die commissie, 
onder leiding van de Leidse hoogleraar Franken 
beperkte zich echter niet tot het doen van con
crete wijzigingsvoorstellen met betrekking tot 
vrijheid van meningsuiting en briefgeheim. De 
Commissie Franken adviseerde ook in de grootst 
mogelijke meerderheid (slechts één lid van de 
commissie stemde tegen, te weten de latere mi
nister van justitie mr J. P. H. Donner) tot afschaf
fing van het toetsingsverbod. Juist in een inter
nationale omgeving waar de bescherming van 
communicatievrijheid door zeer veel verschil
lende facetten wordt beïnvloed, is voor een daad
werkelijke betekenis van de Grondwet als neer
slag van lokale normen van belang, dat ook onze 
constitutie een ‘living instrument’ wordt. Voor 
deze uitgebreide interpretatietaak is de rechter 
volgens (een overgrote meerderheid van) de 
Commissie Franken beter toegerust dan de wet
gever. De internationale mensenrechten blijven 
door voortdurende interpretatie acmeel en dat is 
niet het geval bij de nationale grondrechten in de 
Grondwet. ‘Het risico bestaat dat de bepalingen 
in de Grondwet, vergeleken bij de verdragsrech
ten, vooral als soft law of als symboolwetgeving 
worden gezien, hetgeen niet in overeenstem
ming is met de waarde die een nationale Grond
wet in het rechtsbewustzijn van een democrati
sche rechtsstaat behoort te hebben.’^

Een tweede belangrijke maatschappelijke ver
andering is de komst van de multiculturele 
samenleving. Botsingen tussen grondrechten zo
als tussen onderwijsvrijheid en discriminatie
verbod, tussen vrijheid van meningsuiting en 
privacy zijn aan de orde van de dag en krijgen 
steeds vaker een multiculmrele component. De 
samenleving wordt steeds pluriformer van be
volkingssamenstelling, culturen en opvattingen. 
Dit versterkt de noodzaak het individu of de 
minderheidsgroepering te beschermen tegen de 
meerderheid. De wetgever die het collectieve be
lang vertegenwoordigt zou tot onrechtvaardige
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afwegingen ten opzichte van de minderheid 
kunnen komen. Een rechter kan dat corrigeren. 
Bij een snelle wisseling van dominante meerder
heden is het des te belangrijker dat de democrati
sche minderheid zich beschermd weet tegen de 
tyranny of the majority. De onvervreemdbare indi
viduele grondrechten moeten met de Grondwet 
in de hand verdedigd kunnen worden tegen de 
wetgever, waar die laatste de grenzen van het 
recht overschrijdt. Door nu toetsing aan de 
Grondwet mogelijk te maken worden zulke af
wegingen van de rechter onderdeel van het 
openbare debat en kunnen ze worden bediscus
sieerd in defi'ee market place ofideas. De rechts
zaal kan het forum bieden waar traditionele 
waarden geconfronteerd worden met nieuwe 
waarden zonder dat de logge wetgever het debat 
domineert, dicteert en stagneert. Zo kan de 
Grondwet veranderen van symboolwetgeving 
tot een dynamisch document van alle Nederlan
ders.

Hoe groot is nu de kans dat een wijziging van 
artikel 120 Gw er daadwerkelijk komt? Het ‘stra

tegisch aldcoord’ van het kabinet Balkenende 
wijdde er de volgende ietwat mystieke passage 
aan: ‘De constitutionele toetsing van wetten aan 
de grondwet wordt bezien in het kader van de 
discussie over de introductie van grondrechten 
in het Europese Unieverdrag.’ Wat zou dat bete
kenen? Wat heeft ons toetsingsverbod in he
melsnaam te maken met de discussie over de 
constitutionele inbedding van grondrechten in 
de Europese Unie? Er moet iemand zijn die er 
een bedoeling mee heeft. De cd A-Minister van 
Justitie wellicht, tevens informateur, tevens lid 
van de commissie Franken en daar als enige te
gen toetsing, mr J.P.H. Donner?

Om nu een doorbraak te forceren, zal een gele
genheidscoalitie nodig zijn van Paars en Groen
links en wellicht de lpf — het lijkt erop dat het 
CDA voorlopig tegen blijft. De grondrechten ver
dienen niet buiten de samenleving te staan, 
maar juist er middenin. Schrap artikel 120 en 
reanimeer de Grondwet!

Noten

Kam erstukkenIIzooi/oz, 28 331, 
nrs. 1-3.
Om precies te zijn: de artikelen 1 
tot en met 17 (de klassieke 
grondrechten) Aan deze opsom
ming zijn bepalingen toege
voegd die naar hun aard onver
vreemdbare rechten (behoudens 
de in de Grondwet reeds voor
ziene beperkingen) aan burgers 
toekennen. Deze bepalingen 
vertonen de trekken van een 
grondrecht — zoals de Hoge 
Raad het verwoordde — en ver
dienen dezelfde rechterlijke be
scherming als de klassieke 
grondrechten. Kort gezegd be
treft het, het recht op rechtsbij

stand (artikel 18, eerste lid) het 
recht van iedere Nederlander op 
de vrije keuze van arbeid en 
daarmee het verbod op dwang
arbeid (artikel 19, derde lid), de 
vrijheid van onderwijs (artikel 
23, derde lid), het kiesrecht (arti
kel 54), het recht op vrijstelling 
van militaire dienstplicht 
wegens ernstige gewetens
bezwaren (artikel 99), de garan
tie dat een vrijheidsbenemende 
straf slechts door de rechter mag 
worden opgelegd (artikel 113, 
derde lid), het verbod op de 
doodstraf (artikel 114) en het 
recht op openbare terechtzittin
gen en gemotiveerde, openbare 
rechterlijke vonnissen en uit
spraken (artikel 121).

Kamerstukken I I 2 0 0 1/0 2 ,28  355, 
nr. 2.
C.A. J. M. Kortmann, Constitutio
neel recht, Deventer: Kluwer, 
200i,p.3s6-358.
Van der Pot-Donner e.a.. Hand
boek van het Nederlandse Staats
recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wil
link, 2001.
Handelingen van de Nederlandse 
Juristen Vereniging 1992, p. 47. 
Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, De toekomst 
van de nationale rechtsstaat, Den 
Haag: SDU, 2002.
Kamerstukken II, 2 0 0 0 /0 1,27 
460, nr.i,p. 43-44.
Kamerstukken II, 2000/01,27 
460, nr. i,p. 45.
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Een campagne van angst
Sinds nine-eleuen beheerst angst de wereld, aldus Jean Tillie en hij ziet die 

angst weerspiegeld in de Nederlandse politiek. Bij de laatste verkiezings

campagne stond een angstige elite tegenover een angstig electoraat.

Twee songs van de popgroep Queen geven volgens Tillie het beste de actuele 
Nederlandse, naar binnen gekeerde, welvaartscultuur weer: No time for losers 
en I Luant it all.

22

J EAN TILLIE

De campagne in aanloop naar de Tweede Kamer 
verkiezingen van januari 2003 was er een van 
angst. De politieke partijen waren bang en het 
Nederlandse electoraat was bang. De angst van 
partijen en kiezers was echter niet dezelfde. De 
politieke partijen waren vooral onzeker over de 
voorkeuren van de Nederlandse kiezer. Waar 
zouden de stemmen van de voormalige Lpr-kie- 
zers heengaan? Zou de PvdA haar grote verlies 
van mei 2002 kunnen goed maken? Zouden cda 
en VVD samen een meerderheid in de Tweede 
Kamer halen? Met de komst van de Nieuwe Poli
tiek leek het politieke landschap definitief veran
derd. Niets was meer vanzelfsprekend en de zwe
vende LPF-kiezerhing als een donkere wolk bo
ven de campagne. De angst van het Nederlandse 
electoraat was (en is) echter van een geheel an
dere orde. Sinds 11 september 2001 is een groot 
deel van de Nederlandse bevolking bang gewor
den. Deze angst heeft veel facetten en is moeilijk 
in een paar woorden te vangen, maar een belang
rijk onderdeel ervan is het gevoel dat de onge
kende welvaart van Nederland bedreigd wordt.
Ik zal hieronder betogen dat de interactie mssen 
een angstige elite en een angstig electoraat heeft

Over de auteur jeon Tillie is verbonden aan de Uniuer- 
siteit van Amsterdam, Afdeling Politicologie

geleid tot een saaie maar tegelijkertijd extreme 
verkiezingscampagne. Om dit punt te maken 
moet ik eerst de angst van de kiezers en de angst 
van de partijen nader toelichten.

Nederland is één van de rijkste landen ter 
wereld. Ik denk dat over deze stelling weinig dis
cussie zal ontstaan. Vijftigduizend Nederlanders 
kunnen in 10 minuten een concert van Bruce 
Springsteen in de Rotterdamse kuip uitverkocht 
laten zijn, wat neerkomt op een investering van 
om en nabij € 100.000. Ons Bruto Nationaal Pro
duct is een van de hoogste in de wereld. Bijna 
iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. We 
kunnen allemaal eten, drinken en Ideren kopen. 
Er bestaat namurlijk armoede in Nederland, 
maar die is relatief. Een Amerikaanse professor 
die werd rondgeleid in de Nederlandse achter- 
standsbuurten, vond ze erg lijken op Ameri
kaanse suburbs waar de middenklasse woonde. 
Nederland is ook een betreklcelijk rustig land. Er 
heeft al 5 8 jaar geen oorlog gewoed binnen onze 
staatsgrenzen. Hele generaties zijn opgegroeid 
zonder directe ervaringen met grootschalig ge
weld. Afgezien van de watersnoodramp van 1953, 
is ons land gevrijwaard van grootschalige na
tuurrampen. Kortom, vergeleken met de meeste 
landen in de wereld is er in Nederland weinig 
aan de hand. Een rijkland waar, zeker als je het
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met een heleboel landen in de wereld vergelijkt, 
betreklcelijk weinig gebeurt. Toch slaagde een 
politicus als Pim Fortuyn erin Nederland als een 
puinhoop af te schilderen. Het Nederland van 
Forruyn was er één van ellenlange wachtlijsten 
in de gezondheidszorg; getto’s in de grote steden; 
moslims die de Nederlandse cultuur aan het 
ondermijnen waren en een overheid die hier he
lemaal niets aan deed. Dit blij ft voor mij het 
grootste raadsel rond de opkomst van de l p f .

Hoe is het mogelijk dat een man als Fortuyn 
Nederland als een of andere bananenrepubliek 
wist neer te zetten. Namurlijk, de politiek was 
saai en had de schijn van vele achterkamertjes. 
Maar de onvrede die Fortuyn wist te mobiliseren 
stond in geen enkele verhouding tot de grootte 
van de problemen in ons land. Wat was hier aan 
de hand?

Sinds nine-eleven beheerst angst de wereld. De 
impact van de gebeurtenissen in New York op de 
Amerikaanse en mondiale samenleving kan nau
welijks onderschat worden. De Amerikanen zijn 
nog steeds niet van hun besef van kwetsbaarheid 
bekomen. Men dacht veilig door oceanen om
ringd te zijn. Dat bleek niet het geval. De wereld 
is verdeeld in moslims en niet moslims en wie 
weet woedt er op het moment dat u dit artikel 
leest een oorlog in Irak. De Nederlandse variant 
op die angst kan het beste worden beschreven 
aan de hand van twee liedjes van de popgroep 
Queen: 'We are the Champions’ en T want it all’.

‘We are the champions of the world. No time 
for losers, because we are the champions.’ zong 
Freddy Mercury en miljoenen Nederlandse 
kelen zingen het hem na. Het is een lied dat niet 
alleen door Ajax supporters gekoesterd wordt, 
maar ook gezongen wordt door mensen in een 
Feyenoord-shirt tijdens de finale van de open 
Nederlandse kampioenschappen darts of in een 
ijsstadion als Gianni Romme wereldkampioen 
schaatsen is geworden. Meer dan het volkslied 
lijkt het een nationale hymne te zijn geworden. 
Nederland is rijk en wil dat weten ook, maar bo
ven alles willen wij niet geconfronteerd worden 
met mensen die niet delen in die welvaart of met 
wie het allemaal iets minder gaat. De Neder

landse tolerantie die vaak naar onverschilligheid 
neigt, bestaat uit een groot besef van rijkdom en 
uit het ontwijken van mensen die niet in die rijk
dom delen: no timeJor losers. Waar ergert de 
Nederlander zich het meeste aan? Ik noem: jun
kies die op straat lopen; alcoholisten die op een 
stoeprand zitten; bedelaars bij de uitgang van 
een concertgebouw; asielzoekers; mensen die ge- 
brekldg Nederlands spreken; vijf Marokkaanse 
jongens op een bankje en tien verstandelijk ge
handicapten die luidruchtig een museum bezoe
ken. De confrontatie met de minderbedeelde 
wordt ervaren als een direct gevaar voor de eigen 
welvaart en het persoonlijke geluk. Alle vormen 
van ziekte, imperfectie of armoede worden zo 
veel mogelijk uit de publieke ruimte geweerd.

NA A R B I N N E N  GERICHTE C U I T U U R

Wij Stoppen ieder beeld dat in tegenspraak is 
met onze welvaart zoveel mogelijk weg en willen 
niet weren dat er ook mensen zijn die niet rijk, 
succesvol en gezond zijn. Is dit een overdreven 
beeld van de Nederlander? Nee, ik vrees van niet.
De Nederlandse cultuur van vandaag is een naar 
binnen gerichte culmur. Populaire Nederlandse 
films zijn Ja Zuster, Nee Zuster en PiepeBdl. Hier 
wordt teruggegrepen op een wereld die nog dui
delijk en overzichtelijk was. Een wereld in de vo
rige eeuw waar onze welvaart is opgebouwd en 
waar de buitenstaander nog bestond uit de 
Griekse overbuurman van zuster Klivia.

Dit brengt mij op het tweede lied van Queen:
‘I want it all (and I want it now)’. De Nederlandse 
welvaart heeft geleid tot een onbegrensde vraag 
naar alles. Dit heeft veel te maken met een ver 23 
doorgevoerde individualisering waardoor de so
ciale grenzen aan individuele wensen niet meer 
gevoeld worden. We willen bij wijze van spreken 
allemaal twee auto’s en geen files; we willen als 
het nodig is morgen een open hart operatie en 
geen wachtlij sten in de gezondheidszorg; we 
willen twee keer per jaar met het vliegmig op va
kantie en geen milieuvervuiling. Het is een on
gelimiteerd pakket aan levenswensen die als in
dividuele rechten worden ervaren. En hier zit
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hem de crux. Omdat wij onze wens op een ge
zond en rijk leven als een individueel recht zon
der sociale plichten zijn gaan ervaren, willen we 
dat de overheid onze wensen vervult. Het is de 
taak van de overheid om een file vrij Nederland 
te arrangeren zonder dat wij ons rijgedrag veran
deren. Het is de taak van de overheid de wacht- 
lijsten in de gezondheidszorg weg te nemen ter
wijl de vraag naar gezondheidszorg alleen maar 
toeneemt. Iedere vorm van reflectie op het eigen 
consumenten gedrag en de eigen opvattingen is 
nagenoeg uitgebannen. Wij hebben als Neder
landse burgers recht op alles en een overheid die 
dit niet kan regelen maakt er een puinhoop van. 
Wie in Amerika arm is geeft zelden anderen de 
schuld. De Amerikaanse droom is onlosmakelijk 
verbonden met de eigen verantwoordelijldieid. 
Wie arm is in Amerika heeft dat aan zichzelf te 
danken. De Nederlandse droom is extreem de 
andere kant op: wie in Nederland arm is heeft 
dat nooit aan zichzelf te danken. Het is altijd de 
schuld van iemand anders, in de eerste plaats de 
overheid. Nederland is een land dat niet gecon
fronteerd wil worden met de ongelijlcheid in de 
wereld en waar iedere grens aan de eigen con
sumptie ervaren wordt als een begrenzing van 
de individuele vrijheid. Op het moment dat de 
WTC-torens vallen denkt zo’n land: ‘Help de 
Derde Wereld komt naar ons toe’ en ‘Het is voor
bij met onze welvaart’. Dit verklaart ook de 
enorme opschudding in Nederland na ii septem
ber 2001 en dit verklaart ook de opkomst vaneen 
politicus als Pim Formyn. De angst van de Neder
landse kiezer is vertaald in de voorkeur voor een 
centrum-rechtse politicus die verklaarde dat de 

24 overheid er een zooitje van maakte. Het was een 
ongekende vorm van rechts idealisme: we kun
nen allemaal twee auto’s hebben en geen files; 
we kunnen allemaal naar het ziekenhuis rennen 
zonder dat er wachtlij sten ontstaat en we kun
nen met een strikt immigratiebeleid de boze bui
tenwereld buitensluiten.

Het grootste deel van de Nederlandse kiezers 
is in het politieke centrum terechtgekomen. Wie 
bijvoorbeeld de links-rechts zelfplaatsingen van 
de Nederlandse kiezers in de tijd volgt ziet dat

steeds meer mensen in het politieke midden ge
lokaliseerd kunnen worden. In de Nationale Kie
zers Onderzoeken wordt links-rechts zelfplaat- 
sing vaak gemeten met behulp van een schaal die 
loopt van 1 (links) naar 10 (rechts). Het blijkt dat 
mensen zichzelf steeds meer op de posities 4,5,6 
of 7 plaatsen. Nu zijn begrippen als ‘links’ en 
‘rechts’ al vaak dood verldaard, maar toch blijken 
zij steeds weer doorslaggevend in het verklaren 
van het stemgedrag van de Nederlandse kiezers.

De onvrede die Fortuyn wist 
te mobiliseren stond in geen 
enkele verhouding tot de 
grootte van de problemen in 
ons land. Wat was hieraan de 
handi

Wij stemmen vaak op de partij die we in links- 
rechts termen het dichtst bij onze eigen positie 
percipiëren. Het is dan ook niet gek dat een hele
boel politieke partijen zich rond het politieke 
midden bewegen. Daar vallen immers de meeste 
stemmen te halen. De PvdA, het c d a , de v v d  be
ginnen steeds meer op elkaar te lijken en de con
currentie om de grootste groep kiezers wordt 
steeds groter. De opkomst van de lpf valt voor 
een groot deel te verklaren uit het feit dat deze 
partij door de kiezers rechts van het midden 
werd gezien. Dit betekende dat zij kon vissen uit 
de grote vijver van centrum-kiezers. Er zijn ech
ter nog twee andere factoren die het gedrag van 
politieke partijen in de campagne hebben be
paald: invloed op het publieke debat en het 
strijdpunt van migratie en integratie. Naast ideo
logie is de grootte van een partij een belangrijke 
determinant in het stemgedrag. De bijna Idas- 
sieke afweging om bijvoorbeeld Groenlinks of 
PvdA te stemmen kan hier als voorbeeld dienen. 
Veel Nederlanders zijn pragmatici. Zij prefereren 
niet alleen een partij die hen ideologisch na
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staat, maar ook een partij die politieke invloed 
heeft. Veel kiezers die een voorkeur hebben voor 
zotvel Groenlinks als de PvdA zullen dan ook 
voor de sociaal democraten stemmen. Niet al
leen omdat de PvdA meer zetels in de Tweede Ka
mer bezit, maar ook omdat de partij meer in
vloed op het publieke debat heeft. Naar Wouter 
Bos wordt, met alle respect, meer geluisterd dan 
naar Femke Halsema. Ook partij eenheid is zo’n 
variabele die de ‘macht’ van een partij kan beïn
vloeden. Een partij die voortdurend verdeeld 
naar buiten treedt wordt al snel als minder 
machtig gezien en zal daarom stemmen verlie
zen.

HET P O LITIEK E KRAC H TEN VELD

Hier is de l p f  een mooi voorbeeld. Formyn kon 
mede dankzij zijn enorme invloed op het pu
blieke debat veel pragmatische centrum-kiezers 
mobiliseren. Hij was vrijwel continu in de media 
en overal werd op zijn stellingnamen gerea
geerd. Hij was een charismatisch leider die de 
mensen het gevoel gaf de ‘problemen’ in dit land 
eigenhandig te kunnen oplossen. Na zijn dood 
draaide dat proces zich om: de l p f  raakte ernstig 
verdeeld, kwam dus als minder ‘machtig’ over en 
verloor ook in een rap tempo het grootste deel 
van haar aanhang. Deze aanhang haakte niet ide
ologisch af, maar vond de l p  f geen belangrijke 
speler meer in het politieke krachtenveld. De 
kiezers die de l p f  nog overheeft zijn zeer waar
schijnlijk idealisten die uitsluitend vanuit hun 
ideologie op de l p f  hebben gestemd. In een elec
torale markt waar de kiezers ideologisch zeer op 
elkaar lijken wordt de ‘macht’ van een partij dus 
een belangrijke factor in de campagne. Dit zagen 
we voortdurend in de media terug. De verschil
lende lijsttrekkers struikelden over elkaar heen 
met puntige one-liners. Ieders hoop was dat de 
andere lijsttrekkers op hen zouden reageren. Dat 
zou immers de invloed van de partij op het pu
blieke debat doen toenemen en pragmatische 
kiezers kunnen overtuigen. Ik denk dat de drie 
grote partijen PvdA, c d a  en v v d  uiteindelijk 
niet weinig voor elkaar hebben ondergedaan

wat betreft het sturen van de discussies tijdens 
de verkiezingscampagne. Wouter Bos bleef op de 
inhoud van zijn partijprogramma hameren en 
benadrukte ook voortdurend de eenheid binnen 
de partij. Dit werd nog eens versterkt door een 
bescheiden opstelling in de media (‘We moeten 
eerst maar eens onze kiezers terugwinnen’).
Maar steeds zag je Bos in gezelschap van anderen 
voor een goede zaak vechten. Het nieuwe verkie
zingsaffiche sprak wat dat betreft boekdelen.
Was het eerst alleen Ad Melkert, nu zagen we 
Wouter Bos samen met zijn fractieleden de in
houd van het partijprogramma verdedigen. Bal
kenende bleef het voordeel van het premier
schap houden. Zalm probeerde met harde uit
spraken (‘Nederland is vol’) de aandacht naar 
zich toe te trekken. Ookhet inzetten van joker 
Ayaan Hirsi Ali moest de aarzelende l p  F-kiezers 
naar de v v d  treklcen.

Een kiezersmarkt waarin politieke partij en 
niet veel verschillen in de kenmerken die voor de 
meeste kiezers van belang zijn in hun stemge
drag, is voor politieke partijen erg onzeker. Het 
zijn dan kleine verschillen tussen partijen die 
het verschil mssen winst of verlies bepalen. In ja 
nuari 2003 bestond het Nederlandse electoraat 
voor het grootste gedeelte uit kiezers die rond 
het centmm gegroepeerd waren en die gecon
fronteerd werden met min of meer drie even 
grote partijen, die ook nog eens ideologisch erg 
op elkaar leken. De keuze kan dan niet op basis 
van links-rechts of ‘macht’ worden gemaakt om
dat deze factoren min of meer constant zijn. In 
dit soort situaties komen meestal specifieke 
strijdpunten om de hoek kijken die de uiteinde
lijke keuze bepalen. In de campagne van de afge- 25
lopen Tweede Kamer verkiezingen zagen we dit 
terug: iedere partij probeerde zich ferm te profi
leren op het punt van een strenger immigratie- 
en integratiebeleid. Iedere politieke partij heeft 
minimaal éénmaal gezegd dat immigranten 
moeten inburgeren, dat ze Nederlands moeten 
leren en dat het nu gedaan is met het doodknuf
felen van allochtonen. Er waren wel nuance ver
schillen maar de boodschap was vrijwel bij ie
dere politieke partij dezelfde. De v v d  heb ik al
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genoemd. Mat Herben zei tijdens het slotdebat 
dat wij in Nederland binnenkort voor 'twee mil
joen moslims moeten zorgen’. Maar ook de SP, 

Groenlinks en de PvdA legden de nadruk op in
burgering en assimilatie als uitgangspunten 
voor het minderhedenbeleid. Ook hier leken de 
politieke partijen dus erg veel op elkaar. En dit 
verklaart de angst van de politieke partijen. Poli
tici werden geconfronteerd met een uiterst onze
kere simatie. Want tel maar op: een angstig elec
toraat dat vanuit die angst ideologisch gezien 
nauwelijks meer van elkaar verschilt; drie poli
tieke partijen die door vrijwel iedereen als 
‘machtig’ worden gezien, wat het dus niet meer 
mogelijk maakt om op grond van dit criterium 
een keuze te maken en, tenslotte, partijen die 
min of meer dezelfde standpunten innemen ten 
aanzien van een strijdpunt dat zo’n belangrijke 
rol speelde bij de aanhang van de l p f : immigra
tie en integratie. Dit is een situatie waarbij ratio
nele kiezers, beroofd van de drie belangrijkste 
criteria om een keuze te maken gaan ‘zweven’. In 
deze situatie kunnen de kleinste dingen de uit
eindelijke keuze bepalen. Niet omdat de kiezer 
het niet zou weten, maar omdat iedereen op de 
dingen die ertoe doen zoveel op elkaar lijkt. Als je 
twee zonnige vakantiebestemmingen hebt, met 
twee even mooie hotels waar het water even zui
ver is, en waar de vliegprijs ook dezelfde is dan 
wordt kiezen knap lastig.

EEN REGELREC HTE LEUGEN

En ZO ben ik weer teruggekomen op de stelling 
waar ik mee begon: de interactie tussen een ang
stige elite en een angstig electoraat heeft geleid 
tot een saaie maar tegelijkertijd extreme verkie
zingscampagne. De saaiheid lag besloten in de

uniformiteit van zowel kiezers als partijen. Het 
overgrote deel van de Nederlandse kiezers deelt 
dezelfde angst en dezelfde ideologische stand
punten, zeker als je die standpunten in termen 
van ‘links’ o f ‘rechts’ wilt samenvatten. De be
langrijkste politieke partijen zien zich gecon
fronteerd met een electoraat dat nauwelijks een 
onderscheid kan maken tussen partij en omdat 
ze zoveel op elkaar lijken. En het is juist deze 
combinatie die de laatste campagne extreem 
heeft gemaakt. Om zich toch van elkaar te onder
scheiden zijn politieke partijen standpunten 
gaan innemen die tien jaar geleden ondenkbaar 
waren. Ze zijn die standpunten vervolgens gaan 
verkondigen in de taal van de Nieuwe Politiek. 
‘Nederland is vol’ was een uitspraak die alleen ge
reserveerd was voor politici als Hans Janmaat of 
Joop Glimmerveen. Nederland moet binnenkort 
‘voor twee miljoen moslims zorgen’ is een regel
rechte leugen. En zelfs Groenlinks pleitte voor 
een streng inburgeringsbeleid, bang als zij wa
ren zich te vervreemden van de ‘autochtone’ kie
zers. En dan zwijg ik nog maar over Emile Ratel
band; Leefbaar Nederland, Winnie de Jong en de 
Integratiepartij. De campagne van 2003 was een 
campagne waar de politiek afwezig was. Ik kan 
helaas geen andere conclusie trekken. Er werden 
geen inhoudelijke standpunten uitgewisseld, 
maar partijen overschreeuwden elkaar, bang als 
zij waren om een uiterst labiele aanhang te ver
liezen. Politieke partijen willen tijdens verkie
zingen maar één ding: zoveel mogelijk stem
men. Zij zullen hun gedrag dus pas veranderen 
als de angst uit het Nederlandse electoraat is ver
dwenen en niet iedereen meer veilig in het poli
tieke centrum bij elkaar kruipt.
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Welvaartsverdeling in 
internationaal perspectief
Het is vreemd dat er in de wereld nog geen oplossing is gevonden voorde 

ongelijke verdeling van welvaart. Hoe komt dat? Door deze vraag werd een 

groep jonge economen geïnspireerd, mede door de ontwikkelingen van 
nieuwe informatie- en communicatiemiddelen. Kan het breder beschikbaar 

komen van kennis ertoe leiden dat de klooftussen de haues en de haue-nots 

wordt verkleind?

EDDY BEKKERS,  JACO DEVILEE,  S J OERD VAN DOMMELEN,  
MICHIEL MULDER EN VEYSEL UGUR

DE OORZAKEN

De inkomensverschillen in de wereld hangen 
samen met de opbrengst per arbeidskracht. Uit
gaande van het zogenaamde Solow-model kan de 
groei van de opbrengst per arbeidskracht ge
splitst worden in een kapitaalcomponent en een 
residu. Dit model blijkt de groei van geïndustria
liseerde landen over een lange periode goed te 
kunnen beschrijven en wordt derhalve als basis 
voor dit artikel gebruikt. De afgelopen decennia 
is veel onderzoek gedaan naar de determinanten 
van dit model: kapitaal, het aantal arbeidskrach-

Over de auteurs Eddy Bekkers is student economie en 
econometrie,-Jflco Deuilee is student economie,
Sjoerd uan Dommelen is econoom, luerkzaam bij het 
Ministerie uan Financiën; Michiel Mulder is student 
economie en beleidsm edewerkergemeenteraadsftactie 
PudA; Veysel Uyur is student bestuurskunde.
Zij waren jon ge  Socialisten en uormen nu een 
studieclub uan tiuintigers bij de Wiardi Beekman 
Stichting. Geïnteresseerden tuelkom.

Noten Zie pagina 36

ten en de rest in de vorm van een residu. Dit re
sidu bepaalt de effectiviteit van arbeid.

De kapitaalcomponent blijkt maar een klein 
deel van de welvaartsverschillen te kunnen ver
klaren. De kapitaalelasticiteit' van de opbrengst 
per arbeidskracht is ongeveer een derde. Op 
grond van vergelijking van de inkomens van de 
vijf rijkste landen en de vijf armste landen die 
Hall en Jones hebben gemaakt, komt men dan tot 
de conclusie dat de kapitaalintensiteit slechts 
voor een zesde deel de inkomensverschillen ver
klaart. Het is het ‘residu van Solow’, de effecti
viteit van arbeid, dat verantwoordelijk moet zijn 
voor het andere deel van de inkomensverschil
len. Waaruit bestaat dit residu?

Allereerst gaat het om verschillen in mense
lijk kapitaal. Hall en Jones hebben berekend dat 
verschillen in het aantal jaren dat mensen in een 
land scholing genieten bijna een kwart van de in
komensverschillen verldaren. Maar er zijn nog 
meer factoren die het menselijk kapitaal bepa
len. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit 
van een school, on the job training en de infor
mele acquisitie van menselijk kapitaal. Een ma-

27

s & D  3 I 2003



Eddy Bekkers e.a. Weluaansuerdeling in internationaal perspectief

28

nier om dit te onderzoeken is het vergelijken van 
het loon dat mensen uit verschillende landen 
zouden verdienen als ze op dezelfde arbeids
markt zouden participeren. Borja heeft dit 
onderzocht voor Amerikaanse immigranten van 
verschillende nationaliteiten. Anderen komen 
op basis van Borja’s gegevens tot de conclusie dat 
in totaal een derde van de inkomensverschillen 
verklaard kan worden uit verschillen in mense
lijk kapitaal (Klenow en Rodriguez-Clare).

CoenTeulings meent dat de inkomensver
schillen op mondiaal niveau vrijwel geheel door 
verschillen in educatie verklaard kunnen wor
den. Men moet er namelijk rekening mee hou
den dat niet elke arbeidskracht hetzelfde is: er is 
geen perfecte substitutie van arbeidskrachten. 
Bovendien stelt hij dat er niet alleen een causaal 
verband russen scholing en economische groei 
is, maar dat dit causaal verband ook andersom 
aanwezig is. Dit is dus een vicieuze cirkel die de 
welvaartsverschillen in stand houdt.

Een andere belangrijke oorzaak van de wel
vaartsverschillen is gelegen in wat Hall en Jones 
‘sociale infrastructuur’ noemen. Zij definiëren 
dit als instituties die investeringen en productie 
bemoedigen boven consumptie en rent-seeking'. 
Bij 'rent-seeking’ gaat het, om het simpel te zeg
gen, om economische processen die de be
staande koek anders verdelen en niet de koek 
zelf groter maken. De sociale infrastructuur be
helst onder andere:
> De omgeving waarin private beslissingen ge

nomen worden: misdaad, burgeroorlog en de 
zekerheid dat contracten nageleefd worden 
zijn bepalend.

> ‘Rent-seeking’ door de overheid: onteigening 
en corruptie kunnen als voorbeeld genoemd 
worden.

> Fiscale politiek

Deze instituties worden in wezen bepaald door 
de politiek en door de cultuur waarin het poli
tieke systeem opereert. Het blijkt dat landen 
vaak in een vicieuze cirkel zitten wat betreft hun 
sociale infrastrucmur: ook als gebleken is dat een 
bepaald systeem niet deugt blijft het in stand. Dit

is dus een tweede vicieuze cirkel in de welvaarts
verschillen mssen landen.

Er zijn nog meer instimtionele beperkingen 
waar het ‘Idassieke’ model van Solow geen reke
ning mee houdt. Zo blijkt dat in een land de be
sparingen en investeringen bijna perfect zijn ge
correleerd. Met andere woorden: als er in een 
land meer wordt gespaard, dan wordt er ook 
meer geïnvesteerd, terwijl j e zou verwachten dat 
bijna alle besparingen weglekken naar het bui
tenland. Er zijn verschillende verklaringen voor 
deze situatie te bedenken.
> Er bestaan barrières voor de mobiliteit van ka

pitaal. Verschillen in besparingen en investe
ringen hangen in deze benadering samen met 
verschillen in de opbrengsten van kapitaal.

> Onderliggende kenmerken van een land be
ïnvloeden zowel de besparingen als de in
vesteringen. Hoge belastingen reduceren bij
voorbeeld beide.

> Regeringen hebben een hekel aan grote ver
schillen tussen besparingen en investeringen. 
Deze reflecteren namelijk handelstekorten of 
— overschotten. De regering brengt door haar 
eigen besparingen of investeringen te verho
gen of te verlagen beide voortdurend in ba
lans.

Dit is dus een derde vicieuze cirkel die de wel
vaartsverschillen vergroot en die moeilijk te 
doorbreken is.

Een belangrijke institutionele oorzaak van de 
welvaartsverschillen wordt verder gevormd door 
handelsbelemmeringen in de vorm van import- 
heffingen, exportsubsidies, sectorale staatssteun 
en patentrechten. Wellicht dat deze elementen 
onder de term ‘sociale infrastructuur’ vallen, 
maar we willen ze hier apart noemen, omdat het 
hier gaat om zaken waar Westerse landen zoals 
Nederland en andere Eu-landen zelf iets aan 
kunnen doen.

Zo komen we op twee belangrijke peilers 
waar het westen zich op kan richten zodat zij.

Foto Meisje werkt op een rijstuelci ulakbij Battambang, 
Cambodja, 2002 (Mikkel Ostergaard/HH)
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zonder extreme hoeveelheden kapitaal te herver
delen, de welvaartsverschillen in de wereld kan 
verkleinen:
> Human resources en technologische ontwildce- 

ling;
> Institutionele handelsbelemmeringen zoals 

importheffingen, exportsubsidies, staatssub
sidie voor bepaalde sectoren van de economie 
en patentrechten.

De rest van het essay zal op deze pijlers geënt 
zijn en de opstelling van de politiek verantwoor

delijken zal besproken worden. Hiertoe zal eerst 
de internationale arbeidsverdeling worden ge
analyseerd.

DE P IN G P O N G B A L -E C O N O M IE

Het proces van economische mondialisering 
heeft de structuur van de wereldeconomie in de 
afgelopen decennia wezenlijk bepaald. Het be
grip economische mondialisering impliceert een 
toename van de verwevenheid van macro-regio- 
nale en nationale economieën, die daardoor

2 9
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steeds minder op zichzelf functioneren maar in 
toenemende mate externe economische relaties 
onderhouden.

Tussen 1945 en 1980 is met name de handel 
binnen de o e s o -landen (West-Europa, Verenigde 
Staten, Australië enzovoorts) toegenomen. Na on
geveer 1980 is dit patroon doorbroken: globalise
ring werd steeds meer een zaak van de hele 
wereld, met grote delen van Afrika als vergeten 
continent. De meest invloedrijke actoren in het 
economische mondialiseringsproces zijn de zoge
naamde multinationale ondernemingen. Deze 
bedrijven opereren op wereldwijde schaal, zowel 
wat betreft de locatie van hun productieproces als 
wat betreft hun marktpenetratie. De productie
processen van dergelijke ondernemingen hebben 
een aantal kenmerken die van invloed zijn op de 
internationale arbeidsverhouding. Allereerst heb
ben multinationale ondernemingen hun produc
tieproces opgesplitst en geografisch gezien ver 
weg van elkaar geplaatst. In de praktijk gaat het er 
vaak om dat Research- and Development (ro d̂ )- 
activiteiten en de daadwerkelijke assemblage- en 
marketing-activiteiten van een onderneming in 
verschillende delen van de wereld plaatsvinden. 
Deze ontwilckeling is synchroon met de economi
sche theorie van Ricardo: de verschillende acti
viteiten kunnen het beste daar plaatsvinden waar 
de comparatieve kostenvoordelen zo gunstig mo
gelijk zijn om een zo hoog mogelijk niveau van ef
ficiëntie te bereiken. Arbeidsintensieve onderde
len van het productieproces kunnen zodoende het 
beste daar plaatsvinden in gebieden die een com
paratief kostenvoordeel hebben in arbeidsinten
sieve activiteiten (bijvoorbeeld door de aanwezig- 

3 o heid van goedkope, relatief laaggeschoolde en
grote hoeveelheden arbeidskrachten), terwijl voor 
kapitaalintensieve of kennisintensieve onderde
len geldt dat deze het meest efficiënt kunnen wor
den ondergebracht in gebieden die een compara
tief kostenvoordeel voor dergelijke activiteiten 
kennen.

Onder invloed van de economische mondiali
sering is er een internationale arbeidsverdeling 
ontstaan waarin enkele algemene patronen te 
ontdeklcen zijn:

> laagwaardige activiteiten met een arbeidsin
tensief karakter zijn in zogenaamde lage-lo- 
nenlanden terecht gekomen, die daardoor een 
groei van hun economieën hebben gekend. 
Dit zijn met name landen in Latijns-Amerika 
en (de armere landen) in Azië.

> De productie van kennis- en kapitaalinten
sieve goederen en diensten met een hoog
waardiger karakter vindt daarentegen juist 
plaats in het Westen (Noord-Amerika, West- 
Europa en Japan), maar ook in landen als Sin
gapore en Taiwan.

> Reen activiteiten en marketingactiviteiten 
vinden nog altijd voornamelijk plaats in het 
Westen.

> Het management van veel multinationale 
ondernemingen is in Westerse landen geble
ven.

Hoewel het arbitrair is en misschien niet zo ge
nuanceerd, onderscheiden we hier dus vier di
mensies van arbeidsverdeling:
1. arbeidsintensieve productie;
2. arbeidsextensieve productie;
3. Rfr-n/marketing;
4. management.

Een land als Nederland richt zich voornamelijk 
op arbeidsextensieve productie (Hewlett- 
Packard, Dow), R&"D/marketing en management 
(Philips, Ahold).

Het moge duidelijk zijn dat mssen arbeidsin
tensieve en arbeidsextensieve productie ener
zijds en management anderzijds een zekere af- 
hankelijlcheidsrelatie bestaat ten gunste van de 
laatste dimensie. Het management controleert 
en coördineert immers de activiteiten die in lan
den met veel arbeidsintensieve en arbeidsexten
sieve productie plaatsvinden. Het traject r &’D => 
productie => marketing willen we hier aandui
den met ‘de pingpongbal-economie’. In een 
Westers land wordt een concept bedacht en op 
een testmarkt uitgeprobeerd. ‘Lage-lonenlanden’ 
worden vervolgens met de productie belast, 
maar de marketing voor de veelal Westerse 
markt vindt weer plaats in een ‘hoge-lonenland’.
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De rijke landen leggen zich dus toe op die fasen 
in het ontwiklcelingsproces van een product die 
de hoogste toegevoegde waarde opleveren en de 
lage-lonenlanden zijn en blijven de sigaar. We
derom hebben we een vicieuze cirkel ontdekt die 
bepalend is voor de welvaartsverschillen.

Fragmentarisering van productieprocessen is 
in het voordeel van landen met veel R6"D mar
keting- en managementactiviteiten. Verschil
lende stappen in het productieproces hebben 
verschillende toegevoegde waarden. De kennis
intensivering van de economie kan bijdragen 
aan de bevrij ding uit deze onrechtvaardige posi
tie van de landen die nu nog aan het kortste eind 
trekken in de pingpong-economie. Een opval
lend verschijnsel binnen de internationale ar
beidsverdeling is het feit dat veruit de meeste 
multinationale ondernemingen hun oorsprong 
vinden in de Westerse wereld en dat het mana
gement nog steeds daar gevoerd wordt. Bangla
desh is weliswaar zeer concurrerend op de tex
tielmarkt, maar is niet in staat zijn eigen merk te 
voeren. Dit moet veranderen. Doorbreking van 
deze vicieuze cirkel is mogelijk. In het verleden 
is gebleken dat landen die zich voorheen toeleg
den op laagwaardige arbeidsintensieve produc
tie van goederen en diensten zich nu bezig hou
den met hoogwaardige kapitaal- en kennisinten
sieve goederen en diensten. Dit transformatie
proces van lage-lonenland naar hoge-lonenland 
willen we hier aanduiden met 'upgrading’ of 
‘verbetering’ van een economie. Het gaat er daar
bij om dat de effectiviteit van arbeid wordt ver
groot. Dit is dus een andere bron van economi
sche groei dan het benutten van de comparatieve 
voordelen.

DE NO T EN K R A K ER - EC ON O M I E

De geschetste internationale arbeidsverdeling 
kan, zoals gesteld, verklaard worden door de ver
schillen in comparatieve kostenvoordelen van 
landen. Het Westen heeft een comparatief 
kostenvoordeel in de productie van hoog
waardige goederen en diensten door zijn goed 
geschoolde arbeidsmarkt en het innovatief Idi-

maat, terwijl lage-lonenlanden een comparatief 
kostenvoordeel hebben in hun goedkope ar
beidskrachten. Specialisatie kan leiden tot groei.

Maar er is een andere manier om een econo
mie vooruit te krijgen. Economische groei kan 
zoals gezegd ook ontstaan door de ontwikkeling 
van de effectiviteit van arbeid. Paul Romer heeft 
beargumenteerd dat dit uit de economie zelf kan 
komen (endogeen), maar de groeivoet van de ef
fectiviteit van arbeid kan ook exogeen verhoogd 
worden, door ingrepen van buiten de economie. 
Bijvoorbeeld door de overheid. Hiervoor werd 
geanalyseerd dat de effectiviteit van arbeid 
voornamelijk bepaald wordt door de factoren 
human Capital (scholing) en sociale infrastruc
tuur. Als deze twee factoren verbeterd worden 
kunnen landen ontsnappen aan de zogenaamde 
‘poverty traps': hun comparatieve voordeel (lage 
lonen) houdt hen niet langer gevangen in ar
moede.

Hieraan kunnen ze ontsnappen door hun 
comparatieve voordeel aan te passen. Rigoureus 
breken met Ricardiaanse specialisatie kan echter 
ook een bedreiging inhouden. Dit zou betekenen 
dat er niets meer overblijft in de achtergestelde 
landen. Specialisatie leidt er toe dat landen in elk 
geval 'iets’ kunnen doen. Globalisering als zoda
nig moet dan ook niet af worden gewezen. Hoe
wel nog altijd 1,2 miljard mensen rond moeten 
komen van minder dan één dollar per dag, is dit 
aantal de afgelopen twintigjaarmetzoo miljoen 
gedaald.

Het alternatief van globalisering is protectio
nisme. Gebleken is dat de gevolgen van protectie 
(juist voor de arme landen!) desastreus kunnen 
zijn. Ten behoeve van een geforceerde opbouw 
van de eigen industrie werd in Tanzania na 1967 
invoercontrole ingesteld. Door de inefficiënte al
locatie stegen de voorraden. Rond 19 8 o daalde 
het B B p (bruto binnenlands product) en waren er 
tekorten in de winkels, maar de voorraden ble
ven stijgen. Bedrijven konden namelijk niet de 
juiste mix van inputs invoeren en hoopten op 
complementaire inputs in de toekomst. Door de 
schaarste was een prijsbeheersings- en rantsoe- 
neringssysteem nodig. De stadsbevolking werd
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hierdoor bevoordeeld. Dit had twee effecten: de 
inputs in de industrie stegen zonder dat de pro
ductie steeg en een boer op het platteland was er 
niet meer zeker van dat hij zijn geld kon beste
den. Aangezien ook de landbouwprijzen vast la
gen gingen boeren minder produceren. Er ont
stond een neerwaartse spiraal. In bijna alle lan
den waar rond deze tijd een politiek van protec
tie werd gevoerd is dit desastreus verlopen. In 
sommige gevallen kan protectie positief uitpak
ken, maar voor westerse landen is het geen optie. 
Omdat we ons in dit essay richten op wat het 
Westen kan doen, zullen we stil staan bij het po
sitief beïnvloeden van het proces van globalise- 
ring.

Momenteel zijn er landen die zich halver
wege het proces bevinden dat we ‘upgrading’ van 
de economie genoemd hebben. Deze landen, 
waarvan Thailand en Maleisië als voorbeelden 
genoemd kunnen worden, zijn erin geslaagd 
hun technologisch niveau te verbeteren 
waardoor ze niet meer als lage-lonenland be
stempeld kunnen worden. Anderzijds hebben ze 
nog niet het technologisch niveau van Taiwan en 
Singapore kunnen bereiken. Deze landen be
schikken dus niet over uitgesproken compara- 
tieve kostenvoordelen, wat een gevaar voor hun 
investeringsaantrelckelijkheid en dus hun ont
wikkeling kan betekenen. In dit geval wordt ook 
wel gesproken van notenkraker-economie: de 
landen (de noten) worden doorlage-lonenlan- 
den (zoals Indonesië en Vietnam) en door hoog
waardige economieën (aan de andere zijde van 
de notenkraker) bedreigd in hun ontwikkeling, 
waardoor er barsten kunnen ontstaan in hun 

32 ontwildcelingsproces. Er is dus veel aan gelegen 
het verbeteringsproces van economieën te ver
snellen.

De steeds weer terugkerende demonstraties 
van anti- of anders-globalistenbij bijvoorbeeld 
de G 8-top hebben laten zien dat lang niet ieder
een positief staat tegenover de invloed van het 
mondialiseringsproces op de internationale ar
beidsverdeling. Terecht wijzen de betogers op 
forse onevenwichtigheden in het globaliserings- 
proces, die ook vanuit sociaal-democratisch per

spectief reden tot zorg zijn. We hebben deze 
hierboven beschreven in de vorm van vier vi
cieuze cirkels:
> De relatie tussen besparingen en investerin

gen in een land is ongeveer één op één;
> Een slechte sociale infrastructuur houdt zich

zelf in stand;
> Tussen scholing en groei is een causaal ver

band, maar het omgekeerde is ook het geval;
> De internationale arbeidsverdeling werkt in 

het voordeel van de rijke landen.

Doorbreking van deze cirkels is essentieel voor 
het verkleinen van welvaartsverschillen. Aange
zien de kapitaalcomponent slechts een Idein deel 
van de welvaartsverschillen kan verklaren en de 
sociale infrastrucmur grotendeels samenhangt 
met de binnenlands-politieke simatie in landen, 
blijven de laatste twee punten over als onder
werp van westerse politiek. Concreet betekent 
dit dat de politiek zich moet richten op human ca
pita!, technologische ontwikkeling en instimtio- 
nele handelsbelemmeringen zoals staatssubsi
dies voor bepaalde sectoren van de economie.

HET A NTW OORD VAN HET W ESTEN

De welvarende landen in de wereld moeten er 
ten eerste voor zorgen dat het menselijk kapitaal 
en de technologische ontwikkeling van achterge
stelde landen wordt verbeterd. Ten tweede moe
ten zij ernst maken met het wegwerken van in
stitutionele belemmeringen: binnenlandse 
staatssteun, importheffingen, exportsubsidies 
en in sommige gevallen ook patentrechten. Wij 
zijn gesterkt in deze overmiging door de analyse 
van de arbeidsverdeling.

Graag willen we hier nog iets dieper ingaan 
op de factor van het menselijk kapitaal. Vroeger 
was kapitaal in de vorm van geld het participatie- 
middel voor de onderklasse. Door nieuwe econo
mische ontwikkelingen, waardoor de beschik
king over goede informatie- en communicatie
middelen steeds belangrijker wordt, kan het be
lang van de factor kapitaal wel eens minder groot 
zijn geworden, ten gunste van de factor ‘kennis'.
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Maar persoonlijke kenniscapaciteit is begrensd 
per persoon en in tegenstelling tot het feit dat de 
productiecapaciteit door kapitaal vergroot kon 
worden in een zuiver industriële maatschappij 
en door de aanwinst van land in een zuiver agra
rische maatschappij, is de grens in persoonlijke 
kenniscapaciteit niet te verruimen door een 
staat. Aan de andere kant neemt de kansgelijk
heid toe: welvaart is niet meer overerfelijk. Kapi
taal gaat één op één van vader op zoon over; bij 
kennis gebeurt dit in mindere mate. Maar: als ie
dereen rijk genoeg is om te studeren betekent dit 
nog niet dat iedereen kan smderen.

Het bovenstaande leidt tot de paradoxale con
statering dat ‘kennis’ als determinant van wel
vaart zowel een kans als een bedreiging in zich 
heeft: het is moeilijk te verspreiden, maar er kan 
wel veel succes mee behaald worden. Vast staat 
dat het verschil tussen rijk en arm niet meer en
kel met geld is op te lossen. De huidige wel
vaartsverschillen zijn niet op te lossen met geld 
teneinde de situatie te veranderen, wel als 
smeermiddel voor gelijke uitkomsten van onver
anderbare ongelijke processen. Het volgende 
moet opgemerkt worden over die ongelijke pro
cessen, voordat wij verder ingaan op het wegne
men van de belemmeringen voor kennisver
spreiding. De nieuwe economische ontwikkelin
gen op het gebied van informatie en communi
catie leiden tot meer mogelijkheden voor specia
lisatie: de pingpongbal kan namelijk sneller 
heen en weer geslagen worden. Denk aan het in 
het begin gelanceerde concept van de pingpong- 
economie: een Westers land bedenkt een con
cept (r &’d), een lage-lonenland produceert dit en 
de marketing en het management komen weer 
voor rekening van het Westerse land, waardoor 
de meeste toegevoegde waarde daar neerslaat. 
Een versnelling van dit proces behelst het vol
gende: wij bedenken een concept en de volgende 
ochtend kan het in Azië geproduceerd worden in 
plaats van over drie weken. Er zitten twee kanten 
aan een dergelijke versnelling:
> Een negatieve kant: het welvarende Westerse 

land behoudt het monopolie op de informatie 
(in de vorm van patenten bijvoorbeeld).

> Een positieve kant: de achtergestelde landen 
kunnen meer produceren.

HET VOORBEELD TAIWAN

Het is dus zaak om de negatieve kanten van het 
verbeterings- (versnellings-of upgrading-) pro
ces te ondervangen zodat de pingpongbal niet al
leen sneller heen en weer wordt geslagen, maar 
ook voor verbetering zorgt van de economie van 
het meest achtergestelde land. Een dergelijk pro
ces moet immers wel als positief ervaren wor
den. De ontwikkeling van Taiwan is hiervan een 
goed voorbeeld dat ons sterkt in de overtuiging 
dat hierin een oplossing ligt voor de achterstand 
van landen. Men moet zich niet primair ten doel 
stellen de huidige economische relaties te door
breken of te veranderen. Dit lukt namelijk niet 
en bovendien wordt achtergestelde landen de 
mogelijldieid geboden om in ieder geval 'iets' te 
doen. Als het verbeteringsproces op gang komt, 
kunnen zij door de spin-o_ff effecten hun achter
stand inlopen. Een dergelijke ontwikkeling kan 
sneller gaan dan de ontwilckeling die landen 
hebben meegemaakt naar een (laagwaardige) in
dustriële maatschappij, want een patent is mak
kelijker te verplaatsen dan een fabriek.

Maar dan moet er wel iets veranderen aan de 
institutionele beperkingen. Bijvoorbeeld door 
patenten minder lang geldig te laten zijn. Het ri
sico hiervan is dat bedrijven niet meer investe
ren in RceD. Dit verlies kan men voor hef nemen 
als men bedenkt dat een hele nieuwe generatie 
wetenschappers aangeboord kan worden als lan
den zich excessief gaan ontwikkelen. Beter is het 
misschien wanneer de Verenigde Naties paten- 33 
ten zou opkopen en ze ter beschildcing stelt aan 
noodlijdende landen. Patentering moet dus niet 
alleen ter discussie gesteld worden als het om le
ven of dood gaat, zoals bij de recente conferentie 
van de World TradeOrganisation — terecht — 
is gebeurd bij de patenten op o.a. medicijnen 
tegen aids. Erkend moet worden dat patenten er 
ook toe bijdragen dat landen in een vicieuze 
cirkel opwaarts terecht komen, of, bij gebrek 
daaraan, neerwaarts.
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Ook de belasting op goodwill en royalties die
nen te worden verlaagd. Dan kan ‘human capita!’ 
zich beter verplaatsen tussen landen. Het gaat 
hier opnieuw om patenten, maar bijvoorbeeld 
ook om een belangrijk netwerk dat op deze ma
nier goedkoper in handen kan komen van een 
ander land. Nederland valt in dit opzicht weinig 
te verwijten, maar andere Westerse landen moe
ten hier nog veel ambities stellen.

Een andere oplossing voor het tekort aan 
menselijk kapitaal luidt in slogan-vorm: Emsmus- 
beurzen voorEthiopiërs. Gebroken moet worden 
met het beleid dat een braindrain in relatief 
kansarme landen veroorzaakt. In India worden 
weliswaar caUcenters van Amerikaanse bedrijven 
gevestigd, maar tegelijkertijd romen Ameri
kaanse bedrijven de markt van hoger opgeleidde 
werknemers af door ze naar de Verenigde Staten 
te halen. India heeft profijt van haar ontwildce- 
ling als ‘back office to the world’. De schattingen 
van de inkomsten die India met een dergelijke 
functie in potentie kan genereren lopen uiteen 
van zeventien miljard tot één biljoen dollar per 
jaar. De verwachtingen van de kostenreducties 
die Amerikaanse bedrijven met deze outsourcing 
van hun back office activiteiten kunnen bereiken 
zijn echter even spectaculair: het zou gaan om 
kostenreducties tot vijfentwintig procent. Wel
vaartsverschillen worden dus niet spectaculair 
overbrugd als de braindrain niet wordt omge
keerd.

Zeker niet als de braindrain de huidige pro
porties aanneemt. De komst van migranten naar 
Europa leidt tot herverdeling in de vorm van ‘re- 
mittances’, de overmakingen van migranten naar 

34 hun land van herkomst. De omvang van deze in
komensoverdrachten werd halverwege de j aren 
negentig doorbet Internationaal Monetair 
Fonds (iMï) berekend op vijfenzestig miljard 
dollar. Dat is meer dan alles wat er wereldwijd 
aan officiële ontwikkelingshulp wordt gegeven.

Aan de andere kant staat het feit dat migratie 
het meest voorkomt onder de relatief beter opge
leiden. Een kwart van de hoger opgeleide Ghane- 
zen woont in een o ESO-land. Jamaica moet vijf 
doktoren opleiden om er één in eigen land te

kunnen vast houden. In Grenada vertrekken 21 
van de 22 opgeleidde artsen naar het buitenland. 
Sub-Sahara-Afrika verloor tussen 1960 en 1987 
dertig procent van zij n opgeleide bevolking. Als 
migratie een dergelijke omvang krijgt, zijn ‘re- 
mittances’ zelden in staat het negatieve effect 
hiervan ongedaan te maken. Bovendien sturen 
hoger opgeleiden, omdat ze in mindere mate 
verwachten ooit weer terug te gaan, ook minder 
geld naar huis. Westerse landen moeten zich ac
tief inzetten voor de scholing van mensen uit 
minder ontwikkelde landen en stimuleren dat 
deze personen hun kennis in het land van her
komst inzetten. Japan werd een economische 
grootmacht door zich de technologie uit de Vere
nigde Staten eigen te maken. De ontwiklceling 
van digitale wegen kan een dergelijk proces al
leen maar versnellen. Het hangt er dus van af hoe 
dergelijke wegen worden ingezet.

Naast deze focus op menselijk kapitaal en 
technologische ontwikkeling wordt het hoog tijd 
dat de rijke landen serieus werk maken van het 
afschaffen van de door hen opgeworpen handels
belemmeringen. Niet alleen vanwege overwe
gingen van rechtvaardigheid, maar ook omdat 
Adam Smith zich zou omdraaien in zijn graf als 
hij de huidige situatie onder ogen kreeg. Begin 
november publiceerde de Wereldbank een rap
port waarin gesteld werd dat het wegnemen van 
de handelsbelemmeringen de ontwikkelingslan
denjaarlijks vijfhonderd miljard dollar kan ople
veren. Joseph Francois van de Erasmus Univer- 
siteit Rotterdam becijfert alleen al de inkomens- 
voordelen van de nieuwe handelsronde van 
Doha (Qatar) op negentig tot honderd miljard 
dollar.

HANDELSBELEMMERINGEN EN DE WTO

‘Ik heb in Zimbabwe en Zambia gezien wat de ge
volgen zijn als Nederlands gesubsidieerd melk
poeder op de markt komt. De mensen kiezen 
voor het goedkoopste product en de lokale boe
ren worden uit de markt gedrukt,’ aldus Gerard 
Doornbos, voorzitter van de Land- en Tuinbouw
organisatie Nederland in het Financieele Dagblad.
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Het gaat hier over de exportsubsidies voor de 
landbouw. In 2006 zullen deze in de Europese 
Unie nog altijd 21 procent van de productprijs 
bedragen. In de OESO-landen betalen de consu
menten één miljard dollar per dag aan land
bouwsubsidies, terwijl per jaar slechts 45 miljard 
dollar aan ontwilckelingslanden wordt gegeven. 
Hoewel ook de Verenigde Staten veel kritiek heb
ben op het Europese landbouwbeleid, ontkomen 
zij er niet aan de hand in eigen boezem te steken. 
De subsidie in Europa is al jarenlang constant op 
zo’n vijfduizend dollar per boerderij, terwijl deze 
in de Verenigde Staten explosief gegroeid is tot 
bijna vijftienduizend dollar per boerderij in 
2000. Ook Japan subsidieert de eigen landbouw.

De Franse handelsminister Frangois Huwart 
heeft op de meest recente wio-top gesteld dat 
agendering van afschaffing van Europese export
steun voor de landbouw een breekpunt zal zijn 
in de onderhandelingen. Door de Franse verkie
zingskoorts zijn er uiteindelijk toen geen be
langrijke concessies gedaan op dit punt. De uit
eindelijke tekst die geaccordeerd werd door de 
conferentiegangers kan geïnterpreteerd worden 
als: eigenlijk zou de landbouwsteun afgeschaft 
moeten worden, maar het hoeft niet per se. Een 
gemiste kans. Hopelijk kan de uitbreiding van de 
Europese Unie en de enorme kosten die dit met 
zich mee gaat brengen bij ongewijzigd land
bouwbeleid ervoor zorgen dat de Europese Unie 
zich anders gaat opstellen in deze kwestie. De 
voorstellen van de Eu-landbouwcommissaris 
zijn wat dit betreft interessant, maar niet af
doende.

‘De Amerikanen dumpen hun rijst in Ghana. 
Voor boeren in noord-Ghana heeft het geen zin 
om nog rijst te verbouwen. De gevolgen uiten 
zich in bodemerosie, droogte, ziekte en honger,’ 
aldus een Ghanese afgevaardigde op de w t o - 

conferentie in Qatar. Hij wijst haarfijn op het 
tweede probleem dat besproken werd in Qatar. 
De Verenigde Staten beschermen hun eigen 
markt met een anti-dumpingsbeleid. Een goed 
voorbeeld is de bescherming van de Ameri
kaanse staalindustrie, De Amerikanen zelf daar
entegen brengen tegen dumpingprijzen hun ei

gen producten op de buitenlandse markt. Ook 
Nederlandse bedrijven als Corus en Philips 
ondervinden hiervan hinder. De Amerikaanse 
handelsdelegatie heeft in Qatar niets toegezegd 
op dit punt.

De ontwilckelingslanden kregen wel de toe
zegging dat afspraken die reeds in 1994 in Mar- 
rakech (Marokko) gemaakt zijn worden geïmple
menteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ta- 
riefmuren voor textiel. Met name de Verenigde 
Staten en Portugal weigeren hun markten te ope
nen voor textiel uit ontwildcelingslanden. De 
vraag is hoeveel waarde gehecht moet worden 
aan dergelijke toezeggingen, als deze keer op 
keer niet na worden gekomen. Geconcludeerd 
kan worden dat er wel iets is gebeurd in Qatar. 
Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de afspraak dat 
arme landen voortaan goedkope toegang kun
nen krijgen tot medicijnen tegen aids, hiv, tbc en 
malaria, hoewel het verdrag over handels gerela
teerde intellectuele eigendomsrechten (Trips) 
niet wordt aangepast. Onderdeel van deze over
eenkomst is dat landen tot 2016 de tijd hebben 
om hun octrooirecht op orde te krijgen. Bepaalde 
landen mét een octrooirecht mogen bij nationale 
gezondheidscrises nog tot 2006 afwijken van het 
Trips-verdrag. Maar zoals gezegd: het huidige pa
tentrecht draagt bij aan een steeds minder ge
lijke welvaartsverdeling en deze ontwiklceling 
zal zich voortzetten. Ook de andere determinan
ten van deze ontwikkeling die in dit essay zijn 
geschetst blijven voortbestaan. Gelukkig zijn de 
landen, sinds de mislukking destijds van de top 
in Seattle, in ieder geval weer met elkaar aan het 
praten in WTO-verband.

VICIEUZE CIRKELS DOORBREKEN

We begonnen dit essay met het stellen van de 
vraag hoe het komt dat welvaart internationaal 
zo scheef is verdeeld. Uit de economische analyse 
blijkt dat de belangrijkste oorzaken hiervan de 
verschillen in human capita! en sociale infrastruc- 
mur zijn. Deze verschillen worden in stand ge
houden door vicieuze cirkels, dus het is belang
rijk deze actief te doorbreken. Het rijke Westen
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dient zich in te zetten voor een betere spreiding 
van ‘human Capital’. Dit is effectiever dan het 

herverdelen van kapitaal.
Het instrumentarium dat zij hierbij tot haar 

beschikldng heeft is het minder lang geldig ver
klaren van patentrechten of het opkopen van pa
tentrechten door de Verenigde Naties. Ook het 
verlagen van de belasting op royalties en good
will en het ter beschikking stellen van studie
beurzen voor mensen uit ontwikkelingslanden 
kan soelaas bieden. Verder wordt het hoog tij d 
dat Europa, Amerika en Japan stoppen met het 
subsidiëren van de eigen landbouw. De invoer

rechten die de Westerse landen heffen vormen 
nog steeds een grote institutionele belemmering 
voor gelijke kansen op de wereldmarkt.

Hopelijk praten de afgevaardigden bij de vol
gende bijeenkomst van de w to  ook over de be
dreigingen en oplossingen die in deze bijdrage 
aan de discussie over internationale ongelijk
heid zijn besproken. En hopelijk doen ze dat niet 
alleen als een koopman in domineesvermom- 
ming, maar uit de oprechte overtuiging dat een 
ongelijke welvaartsverdeling eenvoudigweg on
ethisch is.
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Hoe prikkelbaar is de sociaal- 
democratie!
De Belgische socialistische minister Frank Vandenbroucke promoveerde 
tijdens zijn onvrijwillig gekozen politieke ballingschap in Oxford op een 
proefschrift over sociale rechtvaardigheid. Hij heeft zich willen buigen over 
de kwestie of de rechtvaardigheidstheorie van John Rawls een bruikbaar 
fundament vormt voorsociaal-democratische politiek. Paul de Beerstelt in 
zijn bespreking dat Vandenbroucke erin geslaagd is aan te tonen dat 
financiële prikkels een ook voor sociaal-democraten te verdedigen sociaal- 
economisch instrument zijn.

PAUL DE BEER

In de jaren negentig van de vorige eeuw is ook 
onder sociaal-democraten de opvatting gemeen
goed geworden dat financiële prikkels een be
langrijke rol dienen te spelen in het sociaal-eco- 
nomische beleid. Vermindering van de inko
mensverschillen — in dejaren zeventig een van 
de hoofddoelstellingen van sociaal-democrati- 
sche politiek — werd in dejaren negentig 
ondergeschikt aan bestrijding van de werkloos
heid en bevordering van een gezonde economi
sche ontwildceling. En daarvoor zijn welgerichte 
financiële prikkels een noodzakelijke voor
waarde. Uiteindelijk zullen ook de armsten daar
van profiteren. Werk biedt immers het beste 
perspectief om structureel uit de armoede te 
ontsnappen en alleen bij voldoende economi
sche groei en een evenwichtige verhouding ms-

Over de auteur Paul óe Beer is verbonden aan de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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sen het aantal werkenden en niet-werkenden 
kan ook voor degenen die niet kunnen werken 
een behoorlijke uitkering worden gegarandeerd. 
Deze gedachtegang is niet alleen geheel in lijn 
met het dominante economische denken, maar 
kan zich bovendien beroepen op een toonaange
vende politiek-filosofische stroming, namelijk 
die van John Rawls. Met zijn beroemde boek 
A xheory o/jusriceluidde deze in 1971 een nieuwe 
bloeiperiode van de politieke filosofie in, waarin 
het ontwerpen van een rechtvaardige samenle
ving centraal staat.

Rawls is vooral bekend geworden vanwege 
het ‘difference principle’ dat hij daarvoor voor
stelde. Dit principe houdt in dat het inkomen op 
zodanige wijze moet worden verdeeld, dat de 
minst bevoorrechten het beste af zijn. Anders 
gezegd, een rechtvaardige verdeling vereist dat 
het inkomen van de minst bevoorrechten wordt 
gemaximaliseerd. Vandaar dat dit ook wel het 
‘maximin’-principe wordt genoemd. Op het eer-
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ste gezicht betekent dit principe dat iedereen 
hetzelfde inkomen moet krijgen. Want als van 
twee willekeurige personen de één een hoger in
komen heeft dan de ander, kan het inkomen van 
de laatste (de minst bevoorrechte) worden ver
hoogd door een deel van het inkomen van de 
eerste aan hem over te dragen. Rawls onderkent 
echter dat inkomensverschillen nodig zijn om 
de meer bevoorrechten te prildcelen om zich in 
te spannen. Als alle inkomensverschillen wor
den wegbelast, zal niemand meer willen werken 
en worden we niet allemaal even rijk, maar even 
arm. De minst bevoorrechten hebben er dus be
lang bij dat de meer bevoorrechten een hoger in
komen ontvangen, omdat daardoor ook een gro
ter bedrag via de belastingen en de sociale zeker
heid naar hen kan worden overgeheveld.

Het aardige van de Rawlsiaanse rechtvaardig
heidsopvatting is, dat ze een combinatie vormt 
van liberale en sociaal-democratische principes. 
De prioriteit voor de armsten, de minst bevoor
rechten is kenmerkend voor sociaal-democra- 
ten; inkomensverschillen als prilckel voor indi
viduele inspanningen passen uitstekend in het 
liberale gedachtegoed. Het 'difference principle’ 
is in het verleden dan ook zowel door liberale als 
door sociaal-democratische denkers omhelsd.'
Er valt veel voor te zeggen dat ook de paarse coa
litie in belangrijke mate het product was van het 
Rawlsiaanse gedachtegoed, al verwezen paarse 
politici zelden naar Rawls. Dat liberalen zich met 
even veel recht op Rawls kunnen beroepen als 
sociaal-democraten, lijkt voor de laatsten echter 
ook een belemmering op te werpen om hem als 
sociaal-democratisch denker te 'claimen’.

Rechtvaardigheidstheorie Rawls bruikbaar?
De Belgische socialistische minister van Sociale 
zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke, 
heeft zich hierdoor niet laten weerhouden. Hij 
heeft zich grondig willen verdiepen in de vraag 
of de rechtvaardigheidstheorie van Rawls een 
bruikbaar fundament vormt voor sociaal-demo
cratische politiek. Hij heeft er zelfs een opmer
kelijk proefschrift over geschreven, waarop hij

in 1999 in Oxford is gepromoveerd. Bij Springer 
Verlag verscheen later een handelseditie onder 
de titel Socialjustice and individual ethics in an 
open sociep/. Dit proefschrift was het resultaat 
van een retraite van driejaar uit de actieve poli
tiek, nadat hij in 19 9 6, naar aanleiding van de 
Augusta-affaire, zijn functie als leider van de sp- 
fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers had neergelegd. Anders dan men wellicht 
van een politicus zou verwachten, gaat Vanden-

Inkomensverschillen die 
voortvloeien uit verschillen 
in capaciteiten zijn 
onrechtvaardig, inkomens
verschillen ten gevolge van 
verschillen in inspanning 
zijn rechtvaardig

broucke in zijn proefschrift niet in debat met an
dere politici of met politieke ideologen, maar 
met de academische wereld van politiek-filoso
fen. Zijn proefschrift is in feite een zeer consci
ëntieus commentaar op het Rawlsiaanse den
ken. Dat betekent helaas wel dat zijn betoog 
vooral voer is voor vakspecialisten. Ik denk al
thans dat weinig actieve politici de moeite (en de 
tijd!) kunnen en willen opbrengen om de vele 
subtiele en abstracte discussies waarin Vanden
broucke zich mengt, te doorgronden. Mijn be
wondering voor de zeer zorgvuldige betoogtrant 
werd bij lezing van het proefschrift dan ook af
gewisseld met lichte ergernis over het hoge ab
stractieniveau en de theoretische scherpslijperij. 
‘Waar gaat het nu eigenlijk over?’, was ik af en 
toe geneigd te verzuchten.

Aan het begin van het boek is Vandenbroucke 
daar overigens duidelijk genoeg over. Hij wil 
twee vragen proberen te beantwoorden. (1) In 
hoeverre zijn inkomensverschillen onvermijde
lijk als je het economische belang van financiële
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prildtels onderkent? (2) Zou het belang van die fi
nanciële prikkels niet ook zelf deel moeten uit
maken van een (sociaal-democratische) visie op 
sociale rechtvaardigheid?

Gelijkheid in het land 'Simpiia'
Een van de belangrijkste redenen waarom soci- 
aal-democraten aarzelen om het difference princi- 
ple te omarmen is, dat dit principe in theorie on
beperkt grote inkomensverschillen toelaat. Im
mers, als de meer bevoorrechte groepen in de 
samenleving erg gevoelig zijn voor financiële 
prildtels, kan men slechts een klein deel van hun 
inkomen via belastingen afromen om aan de 
minder bevoorrechten ten goede te laten ko
men. Anders zullen zij hun inspanningen — en 
daarmee hun bruto-inkomen — zo sterk ver
minderen dat er nog minder valt af te romen.
Dit geldt echter alleen onder de veronderstelling 
dat alleen het verdiende inkomen als basis dient 
voor belastingheffing. Vandenbroucke wijst 
erop dat er in het algemeen twee oorzaken zijn 
voor inkomensongelijldreid, namelijk verschil
len in capaciteiten en verschillen in inspanning. 
Iemand kan een hoog inkomen verdienen door
dat hij bijzonder getalenteerd is of doordat hij 
hard werkt. Rawls’ 'difference principle’ maakt 
geen onderscheid russen beide oorzaken van in
komensongelijldreid. Vandenbroucke vindt dit 
onbevredigend en formuleert, in navolging van 
politiek-filosofen als Ronald Dworkin en Gerald 
Cohen, als alternatief het principe van 'responsi- 
bility-sensitive egalitarian justice’ (verantwoor- 
delijkheidsgevoelige egalitaire rechtvaardig
heid). Dithoudt in dat alleen inkomensverschil
len die voortvloeien uit verschillen in capacitei
ten onrechtvaardig zijn, terwijl inkomensver
schillen ten gevolge van verschillen in inspan
ning juist rechtvaardig zijn. De gedachte hier
achter is dat mensen alleen de gevolgen mogen 
ondervinden van factoren en omstandigheden 
waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Inspan
ning is een vrije keuze en dus een eigen verant
woordelijkheid — vandaar de term ‘responsibi- 
lity-sensitive’.

Verschillen in capaciteiten beschouwt Van
denbroucke echter niet als een eigen verant- 
woordelijldieid. De talenten of handicaps waar
mee men geboren wordt, heeft men immers 
niet zelf in de hand. In beginsel kan men dan 
een belastingpolitiek ontwerpen waarmee men 
alle inkomensverschillen ten gevolge van de 
‘niet-verantwoordelijke’ factoren wegbelast, 
zonder de prildtels om zich in te spannen weg te 
nemen. Vandenbroucke illustreert dit met een 
eenvoudig voorbeeld (dat zich dan ook in het 
land ‘Simpiia’ afspeelt), waarin mensen alleen 
verschillen in productiviteit en in het aantal 
uren dat zij werken. Voor hun productiviteit 
worden zij niet verantwoordelijk gehouden, 
voorhun werktijd wel. Product!viteitsverschil- 
len zijn dus geen bron van rechtvaardige inko
mensverschillen, verschillen in werktijd wel. 
Stel nu, dat men in Simpiia over het verdiende 
inkomen 100% (sic!) belasting moet betalen en 
dat de opbrengst daarvan wordt uitgekeerd als 
een voor iedereen gelijk subsidiebedrag per ge
werkt uur. Als iedereen even gevoelig is voor fi
nanciële prildtels, heeft dit systeem van inkom
stenbelasting en arbeidssubsidies^ tot gevolg 
dat iedereen evenveel uur werkt en netto even
veel inkomen overhoudt (namelijk het aantal 
uren maal de arbeidssubsidie). Voldoende prik
kels om te werken gaan in dit geval samen met 
een volkomen egalitaire inkomensverdeling! Al
leen wanneer de gevoeligheid voor financiële 
prikkels uiteenloopt, ontstaan er inkomensver
schillen. Mensen die veel waarde hechten aan 
vrije tijd en daarom een hoge beloning wensen 
om aan het werk te gaan, zullen minder uren 
werken en dus netto minder verdienen dan die
genen die werken leuk vinden en minder finan
ciële prildtels nodig hebben. Maar deze inko
mensverschillen zijn het resultaat van verschil
len in voorkeuren en die zijn in de visie van Van
denbroucke een eigen verantwoordelijldieid.

De combinatie van inkomstenbelasting en 
arbeidssubsidie komt erop neer dat werkenden 
met een laag uurloon een toeslag op hun loon 
ontvangen, terwijl de beter betaalden belasting 
over hun loon moeten afdragen. Dit lijkt veel op
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de voorstellen die momenteel in discussie zijn 
om in de loon- en inkomstenbelasting een inko
mensafhankelijke arbeidskorting in te voeren, 
naar het voorbeeld van de Amerikaanse ‘earned 
income tax credit’ ( e i t c ). Het is opmerkelijk dat 
Vandenbroucke deze parallel met een actuele po
litieke discussie niet signaleert. Daarmee laat hij 
niet alleen een kans voorbijgaan om de prakti
sche politieke relevantie van zijn theoretische 
betoog te onderstrepen. Maar bovendien dreigt 
daarmee een belangrijk principieel argument 
vóór een arbeidskorting op basis van het uur
loon en tegen een arbeidskorting op basis van 
het maand- of jaarloon onopgemerkt te blijven. 
De keuze tussen deze beide opties is namelijk 
een van de belangrijkste discussiepunten ten 
aanzien van de vormgeving van zo’n arbeidskor
ting.

Inkomen of vrije tijd
Keren we weer terug naar de overzichtelijke 
wereld van Simplia, dan staat nog niet vast dat 
een belasting van i o o % over het brutoloon ook 
het optimale belastingtarief is. Moet het streven 
in een rechtvaardige samenleving alleen gericht 
zijn op een zo hoog mogelijk netto-inkomen 
voor de minst bevoorrechten? Als sommige in
woners van Simplia (Simplisten?) veel waarde 
hechten aan vrije tijd, zoals we zojuist veronder
stelden, dan is inkomen blijkbaar niet het enige 
dat hen interesseert. Vandenbroucke veronder
stelt daarom dat het welzijn van burgers zowel 
van hun inkomen als van hun vrije tijd afhangt. 
Afhankelijk van het gewicht dat men aan beide 

40 aspecten toekent, zullen de optimale inkom
stenbelasting en arbeidssubsidie variëren. Naar
mate men inkomen belangrijker vindt en vrije 
tijd minder belangrijk (of werk minder een last), 
zijn het optimale belasting- en subsidietarief ho
ger, zo toont Vandenbroucke aan. Als men daar
entegen relatief veel belang hecht aan vrij e tij d, 
dient zich echter nog een derde instrument van 
inkomenspolitiek aan. Dit is een onvoorwaarde
lijke uitkering, ofwel een basisinkomen. Naar
mate men vrije tijd belangrijker vindt, dient

men, in het optimale regime, van de belastingin
komsten een groter deel aan te wenden om een 
basisinkomen te financieren en een Ideiner deel 
voor de arbeidssubsidie. Ook een stelsel be
staande uit inkomstenbelasting en een basisin
komen (eventueel geïntegreerd in de vorm van 
een negatieve inkomstenbelasting) kan dus vol
doen aan het criterium van ‘responsibility-sensi- 
tive egalitarianjustice’.

Een interessante vraag is nu waarop men de 
keuze tussen een stelsel met een arbeidssubsidie 
en een stelsel met een basisinkomen moet base
ren. Over deze prangende vraag hebben zich de 
afgelopen decennia al heel wat politiek-filosofen 
het hoofd gebroken (in Nederland bijvoorbeeld 
Robert van der Veen en LoekGroot^). Helaas 
blijft ook Vandenbroucke een bevredigend ant
woord op deze vraag schuldig. Uit andere publi
caties van zijn hand weten we dat hij veel belang 
hecht aan de integratieve functie van arbeid en 
een warm pleitbezorger is van een ‘actieve wel- 
vaartsstaat’.+ Het ligt dus voor de hand dat zijn 
sympathie uitgaat naar een combinatie van in
komstenbelasting en arbeidssubsidie. In zijn 
proefschrift verschuilt de politicus Vanden
broucke zich echter achter de objectieve weten
schapper en stelt deze slechts vast, dat de over
heid zal kiezen voor een hogere arbeidssubsidie 
en een lager basisinkomen naarmate zij werk 
minder als een last beschouwt (en dus minder 
belang toekent aan vrije tijd) en naarmate zij de 
burgers in sterkere mate zelf verantwoordelijk 
acht voor hun werktijd. Volgens Vandenbroucke 
is er echter geen fundamentele reden waarom de 
ene keuze rechtvaardiger zou zijn dan de andere. 
Of een onvoorwaardelijk basisinkomen bij
draagt aan een rechtvaardiger inkomensverde
ling, is dus een vraag die volgens hem niet op 
principiële gronden met ja of nee kan worden 
beantwoord.5 Gezien de vele principiële discus
sies die de wenselijkheid van een basisinkomen 
in het verleden heeft opgeroepen, is dat een ont
nuchterende, maar ook wat onbevredigende 
conclusie.
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'Onvemnrwoordelijke'werkloosheid 
Het nadeel van een beschouwing aan de hand 
van een wereld als Simplia is, dat de praktische 
betekenis ervan niet zo groot is — iets wat Van- 
denbroucke overigens zelf onderkent. Zo staat 
de cruciale veronderstelling dat mensen niet 
verantwoordelijk zijn voor hun productiviteit, 
maar wel voor hun arbeidstijd erg ver af van de 
realiteit. Voor zover productiviteit het resultaat 
is van aangeboren talenten en handicaps en van 
het milieu van afkomst, is het terecht om men
sen daarvoor niet zelf verantwoordelijk te hou
den. Maar productiviteit is natuurlijk ook afhan
kelijk van de gevolgde opleiding en beroeps
keuze en de inspanning die men zich daarvoor 
heeft getroost. Welk deel van het uurloon (dat 
bij Vandenbroucke de maat is voor de producti
viteit) het resultaat is van deze laatstgenoemde 
factoren, is een empirische kwestie, maar het 
staat buiten kijf dat de hoogte van het uurloon 
mede wordt bepaald door factoren waarvoor 
men wel degelijk zelf verantwoordelijk is. De 
negatieve prikltel (disincenrive) die van loonbe
lasting uitgaat op de individuele inspanning kan 
men dus niet volledig compenseren door een 
subsidie per gewerkt uur. Men zou dan ook een 
subsidie moeten toekennen voor de opleiding 
die men heeft gevolgd en voor andere inspan
ningen die men verricht (heeft) om de producti
viteit te verhogen. Een subsidie voor scholing 
bestaat weliswaar al (in de vorm van studietoe
lagen en een korting op de kostprijs van onder
wijs), maar het is praktisch onmogelijk om 
alle factoren die de productiviteit verhogen 
waarvoor men zelf verantwoordelijk is, te sub
sidiëren. Zo hangt de productiviteit ook af van 
het soort beroep of baan dat men kiest.

Als het voor het netto-inkomen niet zou uit
maken welkberoep men uitoefent, zou de be
roepskeuze alleen nog door de intrinsieke aan
trekkelijkheid van het werk worden bepaald en 
niet meer door de extrinsieke opbrengst (lees: 
het loon). Dat zou de allocatiefunctie van de ar
beidsmarkt danig verstoren en ongetwijfeld ne
gatieve repercussies hebben voor het welvaarts

niveau van het land. Het is dus onvermijdelijk 
dat op zijn minst een deel van de loonverschillen 
die onder invloed van de marktkrachten tot 
stand komen, door het belastingstelsel onge
moeid wordt gelaten. Welk deel van de loonver
schillen via de belasting kan worden afgeroomd 
zonder de welvaart te schaden, is uiteindelijk 
een empirische kwestie, waar de politiek-filoso- 
fische analyse van Vandenbroucke helaas geen 
antwoord op kan geven.

De andere belangrijke veronderstelling, na
melijk dat de werktijd een volledig vrije keuze is, 
is evenmin erg realistisch. Het gaat dan nog niet 
eens zozeer om het gegeven dat men niet altij d 
vrij is om de exacte arbeidsduur te kiezen. Die 
keuzevrijheid is, met de groei van deeltijdwerk 
en de wet op de aanpassing van de arbeidsduur, 
in de loop van de tij d beduidend groter gewor
den. Belangrijker is dat een aanzienlijk deel van 
de (potentiële) beroepsbevolking min of meer 
gedwongen een arbeidsduur van nul heeft: (on
vrijwillig) werldozen en arbeidsongeschikten. 
Een stelsel bestaande uit een inkomstenbe
lasting en een arbeidssubsidie zou hen geen en
kele inkomensaanspraak bieden. Een basisinko
men zou voor hen verre de voorkeur verdienen. 
Maar zijn zij eigenlijk niet beter af met het be
staande stelsel van sociale zekerheid, waarin het 
recht op een uitkering afhankelijk is van de 
vraag of zij onvrijwillig zonder werk zitten? Dat 
lijkt beter aan te sluiten op het principe van 'res- 
ponsibility-sensitive egalitarian justice’, maar 
deze vraag wordt door Vandenbroucke helaas 
niet behandeld.

Financiële prikkels als clmmagei 
Nadat Vandenbroucke in het eerste deel van zijn 
proefschrift heeft proberen aan te tonen dat de 
gevoeligheid van mensen voor financiële prik
kels een rechtvaardige inkomensverdeling niet 
in de weg hoeft te staan, gaat hij in het tweede 
deel in op de vraag of die ‘prikkelbaarheid’ niet 
ook zelf onderwerp van een theorie van sociale 
rechtvaardigheid zou moeten zijn. Daarmee 
onderwerpt hij een belangrijk uitgangspunt van
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Rawls, dat in de drie decennia na het verschijnen 
van A rheoiy ofjustice opvallend weinig aandacht 
heeft gekregen, aan een kritisch onderzoek. Vol
gens Rawls dient een rechtvaardigheidstheorie 
zich alleen bezig te houden met de ‘basisstruc
tuur’ van de samenleving. Daarmee bedoelt hij 
het geheel aan formele, wettelijke regels waar
aan burgers (en de overheid) dienen te voldoen.

Zolang men zich maar aan die regels houdt, 
kan individueel gedrag niet strijdig zijn met de 
rechtvaardigheid. Dit geldt dus ook voor de reac
tie van burgers op (veranderingen in) financiële 
prikkels. De belasting ontduiken mag niet, maar 
belastingbetaling ontwijken door minder (hard) 
te gaan werken en dus minder te gaan verdie
nen, is wel in overeenstemming met de regels 
van rechtvaardigheid. Dit betekent echter dat de 
meer bevoorrechte burgers de politieke besluit
vorming over belastingtarieven kunnen chante
ren. Immers, als zij aannemelijk maken dat ho
gere belastingen hun inspanningen aantasten, 
waardoor de totale belastingopbrengst zal terug
lopen, kunnen zij een voorgenomen belasting
verhoging effectief blolckeren. In feite is dit pre
cies wat de afgelopen tien jaar is gebeurd. De 
verlaging van het toptarief in de inkomstenbe
lasting werd immers beargumenteerd met het 
feit dat hoge belastingen een belemmering vor
men voor een gezonde economische ontwildce- 
ling. Volgens Rawls is dit een strikt legitiem ar
gument.

Vandenbroucke plaatst daar echter vraagte
kens bij. Volgens hem spreekt het geenszins 
vanzelf dat de ‘basisstructuur’ wordt gevormd 
door formele, wettelijke regels. Waarom zouden 
informele (niet-wettelijke), sociale regels daar
van niet even goed deel kunnen uitmaken? In 
een doorwrochte en complexe redenering — 
meer iets voor politiek-filosofische fijnproevers 
dan voor praktiserende politici — beargumen
teert Vandenbroucke overtuigend waarom die 
informele, sociale regels niet zomaar buiten een 
rechtvaardigheidsconceptie kunnen worden ge
houden. De druk die de meest bevoorrechte bur
gers uitoefenen om de belastingen te verlagen, 
kan dan niet langer zonder meer als recht

vaardig worden aangemerkt. Vandenbroucke 
geeft zelf overigens een ander voorbeeld, name
lijk het belang van een ‘verantwoordelijke’ loon- 
ontwiklceling in verband met een effectieve 
werkgelegenheidspolitiek. En passant lijkt hij ■ 
daarmee dus een politiek-filosofische recht
vaardiging van het Hollandse poldermodel te le
veren!

Het is echter jammer dat zijn betoog daarmee 
stopt. Als informele sociale regels een belangrijk 
onderdeel vormen van een rechtvaardige 
samenleving, rijst onmiddellijk de vraag hoe die 
regels moeten luiden en wie daarvoor verant
woordelijk is. Informele regels laten zich im
mers — per definitie — niet voorschrijven door 
de overheid. Ook op dit punt volstaat Vanden
broucke echter met een abstract politiek-filoso
fisch betoog en laat hij de concrete uitwerking 
over aan de praktiserende politici.

Frank Vandenbroucke heeft een knappe po
ging gedaan om een politiek-filosofisch funda
ment te leggen onder een van de belangrijkste 
politieke dogma’s van de j aren negentig. Het ge
bruik van financiële prikkels als sociaal-econo- 
misch instrument kan ook in een egalitaire soci- 
aal-democratische visie heel goed worden ge
rechtvaardigd. Tegelijkertijd heeft hij aanneme
lijk proberen te maken dat dit allerminst een 
vrijbrief biedt voor ongebreidelde zelfverrijking 
en een onbeperkte toename van inkomensver
schillen. Wat dit concreet betekent voor het soci- 
aal-democratische inkomensbeleid van dit mo
ment, is echter een open vraag, waarop de poli- 
tiek-filosoof Vandenbroucke het antwoord 
schuldig blijft.

Aangezien de politiek-filosoof inmiddels 
weer plaats heeft gemaakt voor de politicus Van
denbroucke, is het misschien slechts een 
kwestie van tijd voor de politicus de draad van 
de politiek-filosoof oppakt en de praktische con
sequenties van deze abstracte politiek-filosofi
sche beschouwing zal schetsen. In diverse lezin
gen en artikelen heeft Vandenbroucke hiertoe 
de afgelopen jaren al aanzetten gegeven. Het 
wachten is nu op het tweede grote boek, waarin 
hij de verschillende lijnen bij elkaar brengt en
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een samenhangende visie op de sociaal-demo- 
cratische politiek van de eenentwintigste eeuw 
uiteenzet.

Bespreking van Frank Vandenbroucke, Social jusrice and 

individual ethics in an open sociely: eqiialirp, vesponsibiUl^ and 

incentives, Berlin/Heidelberg/New York, Springer Verlag, 2001

Noten

Bijvoorbeeld in Een liberale visie 
op de verdeling van  in k o m en  en 

verm ogen v a n  d e  Prof. Mr. B.M. 
Teldersstichting (Den Haag, 
1979) en door Michel Rocard in 
zijn Den Uyl-lezing, Een nieuwe 
sam enleving op 'm en selijk e  sch aa l’ 

(Amsterdam, 1992). 
Vandenbroucke spreekt van een 
loonsubsidie (w age subsidy) in 
plaats van een arbeidssubsidie. 
Aangezien de term loonsubsidie

bedrag afhankelijk is van de 
hoogte van het loon, terwijl 
het om een vast bedrag per 
gewerkt uur gaat, geef ik de 
voorkeur aan de term arbeids
subsidie.
R. J. van der Veen, B en veen  exploi- 

tation  a n d  communism. Explora- 

tions in  the M a rx ia n  theory o f  

jusrice a n d jr e e d o m  (proefschrift), 
Wolters-Noordhoff, Groningen, 
1991, en L.EM. Groot, Basicin- 
com e a n d  u n em p lo y m e n t (proef
schrift), Thela-Thesis, Utrecht, 
1999.

4. Zie met name zijn Den Uyl-le- 
zing, De actieve welvaartsstaat: 
een Europees p ersp ectie f Amster
dam, 13 december 1999.

5. Zie daarvoor ook de bijdrage van 
Vandenbroucke en Tom Van Pu- 
yenbroeck, ‘Activation and the 
burden of working: on instru
ment choice by a responsibility- 
sensitive egalitarian govern- 
ment' in R. van der Veen en L. 
Groot (red.), Basic incom e on the 

agenda. Policy objectives a n d  politi- 
cal chan̂ es, Amsterdam Univer- 
sity Press, Amsterdam, 2000.

(advertentie)

De Wiardi Beekman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, fungeert als inter
mediair tussen de wereld van de wetenschap en de sociaal-democratie. Zij draagt door studie en analyse bij aan 
de vernieuwing van programma en beleid van de PvdA en is een vrijplaats voor het debat over de koers van de 
sociaal-democratie. De WBS vraagt op korte termijn een

WETENSCHAPPELIJK 
MEDEWERKER (m/ v )
Voor 28 uur (0,8 fte) per week

Functie - De wetenschappelijk medewerker zal tot 
taak krijgen om, op uiteenlopende terreinen, de 
deskundigheid in en rond de PvdA te helpen 
organiseren, experts bij hun werk voor de WBS 
intensief terzijde te staan en eigen bijdragen aan het 
wetenschappelijke en politieke debat te leveren.

Vereisten - De wetenschappelijk medewerker heeft 
een voltooide academische opleiding of staat op het 
punt af te studeren. Zij/hij heeft grote belangstelling 
voor politiek-maatschappelijke vraagstukken; 
beschikt over intellectuele onafhankelijkheid en een 
‘generalistische' instelling; en heeft aantoonbare 
organisatorische en redactionele capaciteiten.
Eigen publicaties op wetenschappelijk of aanverwant 
terrein zijn daarbij van belang. Zij/hij heeft affiniteit 
met de Partij van de Arbeid.

PROJECTMEDEWERKER (m / v ) 
INTEGRATIE EN IMMIGRATIE
Voor 28 uur (0,8 fte) per week

Functie -  Het betreft een tijdelijke functie voor een 
periode van één jaar. De projectmedewerker zal tot 
taak krijgen om, met medewerking van een werk
groep van experts op dit gebied, een internationaal 
vergelijkende studie te maken over succesfactoren en 
belemmeringen m.b.t. de integratie van immigranten. 
De positie van vrouwen in het integratieproces zal 
een belangrijk onderdeel van het studieproject zijn.

Vereisten - De projectmedewerker heeft een vol
tooide academische opleiding of staat op het punt af 
te studeren; beschikt over intellectuele onafhanke
lijkheid en een uitgebreide kennis van het betreffen
de terrein; en heeft aantoonbare organisatorische 
en redactionele capaciteiten. Eigen publicaties zijn 
daarbij van belang. Zij/hij heeft 
affiniteit met de Partij van de Arbeid. QQ

Arbeidsvoorwaarden -  Het bruto maandsalaris op basis van 28 uur (4 dagen) arbeid per 
week ligt voor beide functies tussen € 2.0 0 0 ,- en € 2.6 9 7 ,- per maand, afhankelijk van leeftijd 
en ervaring. De vakantietoeslag bedraagt 8 %.

Reacties - Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 31 maart 2003  worden gericht aan de Wiardi 
Beekman Stichting, t.a.v. F.H. Becker, Postbus 1310 , 1000  BH Amsterdam.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de heer Becker, tel. 020-5512 255 . o z z
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Schrijver in deDDR

Veertigjaar, verslag van een leven
Giintherde Bruyn, Amsterdam, Arbeiderspers

SIMON GROEN

4 4

In de DDR waren schrijven en politiek onlosma
kelijk met elkaar verbonden. Het spook van de 
censuur stelde schrijvers voor het levensgrote 
dilemma artistieke vrijheden te verkennen in 
een land waar vrijheid een schaars goed is of be
wust binnen de onduidelijk gedefinieerde speel
ruimte te blijven die je in ieder geval in staat 
stelde om gepubliceerd te worden. Dat is voor
waar geen sinecure. Er waren dan ook schrijvers 
die eieren voor hun geld kozen en die hun lite
raire vaardigheden volgens het partijboekje tot 
druk lieten komen. Dat bood in ieder geval twee 
voordelen: de garantie dat jouw boeken versche
nen en de mogelijkheid om op internationale 
schrijverscongressen te komen. Andere schrij
vers probeerden bewust de d d r  van binnenuit 
te veranderen en zij lieten in hun teksten kritiek 
op de partij doorschemeren.

Günter de Bruyn (1926) was schrijver in de 
DDR en dus kreeg ook hij met bovenstaand di
lemma te maken. Over de periode van zijn ont
luikende schrijversbestaan tot de val van de 
Muur schreef hij zijn tweede autobiografie, sim
pelweg getiteld Veertigjaar, verslag van een leven. 
De Bruyn’s eerste levensbeschrijving, Zwischen- 
balanz (1992), ging over zijn Berlijnse jeugd in

Over de auteur Simon Groen is medewerker uan het
Duitsland Instituut Amsterdam

het nationaal-socialistische Duitsland en werd 
onthaald als een literaire sensatie. Over die peri
ode in zijn leven zegt hij zelf dat zijn drang tot 
schrijven, de noodzaak tot bespiegeling, is ge
vormd. Dat heeft een aantal veelgeprezen ro
mans en biografieën opgeleverd, die tot meer
dere prijzen en eredoctoraten hebben geleid.

De veertigjaar van zijn leven die De Bruyn 
beschrijft zijn de veertigjaar dat de d d r  heeft 
bestaan. Op 7 oktober 1949 was de Russische 
zone van Duitsland omgedoopt tot de Deutsche 
Demokratische Republik. In Moskou waren alle 
voorbereidingen al getroffen en op bevel werden 
Walter Ulbricht en negen andere opgeleide com
munisten naar Berlijn gestuurd. Geheel naar 
Russisch model ontstond een planeconomie met 
zware industrie en gecollectiviseerde landbouw. 
Alle eigendommen kwamen in handen van de 
staat. De Sozialistische Einheitspartei Deut- 
schlands (s e d ) van Ulbricht trachtte de schande 
van het nationaal-socialistische verleden weg te 
werken door de nadruk te leggen op het antifas
cisme. De wederopbouw moest vooral tot stand 
worden gebracht door de boeren en de arbeiders. 
Omdat de ministerraad op 28 mei 1953 de verho
ging van de arbeidsnormen met tien procent 
doordrukt, ontstaat in juni 1953 eerst een alge
mene staking die al snel uitgroeit tot de bekende 
grote volksopstand op 17 juni van dat jaar. Russi-
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sche troepen slaan de opstand in 373 steden en 
dorpen met geweld neer.

Bmindmin
De inlichtingendienst wordt hervormd en draait 
vanaf 1957 onder leiding van Erich Mielke op 
volle toeren. Deze Staatssicherheitsdienst, kort
weg de Stasi, zorgde door het rekruteren van zo
genaamde Inoffizielle Mitarbeiter ( i m ’s ) voor een 
grote controle op het dagelijks leven. Deson
danks dreigt een braindrain. Om de stroom van 
intellectuelen naar het Westen tegen te gaan 
wordt op de avond van 13 augustus 1963 begon
nen met de bouw van de Muur in Berlijn en een 
streng bewaakte grens tussen Oost- en West- 
Duitsland. Volgens partijpropaganda dient de 
Muur tegen de dreiging van het imperialistische 
Westen en heet de Muur de amifaschistische 
SchittzwaU. De bouw van de Muur werkt als een 
schok. Eerst wordt gereageerd met angst, schrik 
en opwinding, daarna volgt radeloosheid, on
macht, teleurstelling en woede. Krap een j aar la
ter wordt de bouwvakker Peter Fechter bij een 
vluchtpoging neergeschoten en hij bloedt dood.

De Koude Oorlog komt tot een hoogtepunt in 
oktober 1962 met de Cuba-crisis. Op Chroesj- 
tows plannen om in Cuba raketten te statione
ren reageert Kennedy hard en compromisloos: 
hij verldaart deze plannen tot de ultieme bedrei
ging voor het Westen. Op 3 mei 1971 wordt Erich 
Honecker de opvolger van Walter Ulbricht als 
partijsecretaris. Hoewel in eerste instantie een 
periode van relatieve ontspanning aanbreekt, 
krijgt dichter en zanger Wolf Biermann op 17 
november 1976 na een tournee door West- 
Duitsland een verbod om terug te keren. On- 
middelijk ondertekenen bekende schrijvers als 
Christa Wolf, Sarah Kirsch, Günter Kunert, 
Heiner Müller en Volker Braun een protestver- 
klaring. Günter de Bruyn hoort niet tot de eerste 
ondertekenaars, maar hij sluit zich later aan bij 
de protesterende schrijvers en dichters. De Aus- 
hürgemng van Biermann is een dieptepunt in de 
geschiedenis van de DOR-literatuur.

In 19 82 breekt een periode van ontspanning

aan in de betrelckingen russen Oost en West. 
Ondertussen verslechtert de economische sima- 
tie in de d d r  dramatisch. De druk op de partij
leiding wordt enorm. In januari van 1989 ver
klaart Honecker dat de Muur nog 100 jaar zal 
blijven staan. Zijn gezondheid wordt slecht en 
zijn macht slinkt. In Leipzig vinden demonstra
ties plaats, waarin om vrijheid van menings
uiting en persvrijheid wordt geroepen. Op 9 ok
tober van dat jaar grijpt de politie niet in bij een 
massale demonstratie in Leipzig. Nadat de gene- 
raalsecretaris van de s e d  in Berlijn Günter Scha- 
bowski op 9 november soepelere reisregelingen 
aankondigt, stroomt de Oost-Duitse bevolking 
massaal naar de Muur. Bij de overgang in de 
Bornholmerstrasse verlenen verbouwereerde 
grenswachten de eerste burgers een vrije door
tocht naar het Westen. Op 3 oktober 1990 is de 
Duitse eenheid een feit.

Minstens zo belangrijk als te ontdekken 
welke positie De Bruyn als schrijver in de d d r  

innam, is te weten hoe hij daarop terugkijkt. Im
mers, na de val van de Muur hebben vele voor
aanstaande Oost-Duitsers hun positie in de d d r  

opnieuw gedefinieerd. Zeker voor schrijvers, die 
geacht worden de samenleving eens flink op de 
schop te nemen, was het van groot belang om 
zijn of haar rol in het real exisnierende Sozialismiis 
van alle onduidelijlcheden te ontdoen en te me
ten naar hedendaagse opvattingen over het d d  r - 

verleden. In Das erzdhlte Ich, over het schrijven 
van een autobiografie, schrijft De Bruyn dat er 
meer aan de hand is dan het verwoorden van 
herinneringen*. Zo kunnen gemaldcelijk ver
schillende versies van levensbeschrijvingen ont
staan: het hangt alleen af van het perspectief.
Alle versies zijn waar, het zijn deelwaarheden, 
net als een halfleeg en een halfvol glas. Een 
schrijver kan zijn autobiografie eenvoudig ma
nipuleren door net even iets meer gewicht aan 
de ene deelwaarheid te geven en minder aan het 
andere. Voor De Bruyn gaat het vooral om een 
zelfonderzoek en een zelfverldaring om uitein- 
delijkte kunnen beantwoorden wie hij nu ei
genlijk is. Dat hij dat voor een publiek doet, die
nen we hier niet te vergeten. Weliswaar is een
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van zijn drijfveren het plaatsen van zijn ‘ik’ in de i' 
historische context, maar dan wel temgkijkend 
met alle wetenschap van vandaag de dag. Boven
dien moet rekenschap aan de literatuur worden 
afgelegd, de schrijver moet verhalen distilleren 
uit feiten. Daar blij ft nog genoeg ruimte over 
om, weliswaar nietsverhullend, maar toch inter
pretatief ten gunste van het zelfbeeld dat nu be
staat, te werk te gaan.

Vanaf zijn bibliotheekopleiding, die moest 
leiden tot een brede bibliografische kennis ter 
voorbereiding op het schrijverschap, kreeg De 
Bruyn te maken met wat hij noemt politieke pe
dagogen. Zijn eerste docente toonde hartstocht 
voor haar vak, maar de jonge aanstaande schrij
ver was allerminst onder de indruk van haar ver
stand, vooral omdat ze zich liet leiden door haar 
politieke overtuiging. Hij vond haar sympa
thiek, ja, maar serieus kon hij haar niet nemen. 
Daarmee laat hij zien dat hij zich al vroeg (hij is 
dan 23 j aar) bewust was van partijloyaliteit, niet 
zo gek overigens als iemand de grondslagen van 
Stalins werk de bron van het leven noemt. Bij het 
Centraal Instituut voor het Bibliotheekwezen 
was de leider een planningsstrateeg, die slaafs de 
partijlijn volgde en dus in de ogen van De Bruyn 
duidelijk geen genade vond. Het felst is de 
schrijver van HohJweg (1963) en Bundans Esel 
(1968) over de literatuurwetenschapper Wolf
gang Harich, die ook over een van De Bruyn’s 
literaire helden, Jean Paul, schrijft.

Halfhartigheid
Anders dan zijn goede vriend Herbert, die nooit 
iets schriftelijks afleverde om zich niet als die
naar van het systeem te presenteren, preva
leerde bij De Bruyn de drang te publiceren boven 
een leven buiten het systeem. Hij komt eerlijk 
uit voor zijn eerzucht, ambitie en zijn doel car
rière te maken. Het lijkt erop alsof hij alles daar
aan ondergeschikt maakt. De nogjonge De 
Bruyn wil geen lid worden van de partij en te
gelijkertijd doet hij er liefst het zwijgen toe.

De Bruyn begint zelf over zijn halfhartigheid, 
wat zijn hoogtepunt bereikt als hij in zijn Stasi- 
dossiers terugleest over zijn houding ten op
zichte van een poging hem in 1973 als Stasi- 
medewerker te werven. In zijn herinnering had ■ 
hij de twee bezoekers binnen enkele weken af- 
gewimpeld, maar uit de docuraen ten bleek dat 
het contact met de Stasi twee j aar liad geduurd 
voordat de schrijver definiti ef ‘nee’ had gezegd. 
Het lezen hierover bezorgt hem koud zweet en 
hartldoppingen. De herinnering is vaker onder
werp in zijn gedachten en hier komt ook de op
vatting over het schrijven van een autobiografie 
als een daad van zelflcennis wer om de hoek kij
ken. Schaamte, schande, zelfve „ijten en een 
wantrouwen ten opzichte van n eigen geheu
gen spelen hem parten. Hij w ' vroeg in zijn 
carrière dat hij alleen met cor missen, met 
tekstveranderingen en zelfce r, schrijver
kon worden. Uiteindelijk wa ehoefte aan
rust om ongestoord te kunn- rijven het 
sterkst, waarbij zijn moedem ■ 1., vistische kijk 
op het leven hem waarschijr k veel heeft ge
holpen.

Temidden van de onrust e de censuur in de 
DDR bracht voor schrijvers, is de berusting 
voor Günter de Bruyn de w  overwogen keuze 
die hem in staat stelde eer. /en als schrijver te 
leiden. Hij kijkt op tegen Christa Wolf en haar 
man Gerhard die zich veel actiever opstellen dan 
hijzelf. In zijn door hedendaagse ideeën ge
vormde herinnering, zijn continue zelfontdek
king, is een dynamiek gaande tussen zelftwijfel 
over reageren op de dwang van boven en be
rusting in zijn schrijverslot. De noodzaak tot be
spiegeling van de nu 75-jarige schrijver, die dit 
jaar de Nationalpreis ontving, heeft een meer dan 
interessant boek over herleven en overleven van 
een schrijver in de DDE opgeleverd.

* ‘Das erzahlte Ich. Über Wahrheitund Dichtung in 
der Autobiogmphie’ (] 9 95) Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag.
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De Groene rari 1 8 7 7

Ontgoocheld over het 
vrije westen
De Groene van 1877
Rob Hartmans, Amsterdam, Uitgeverij Mets & Schilt, 2002.

G ER VERRIPS

Historicus Rob Hartmans heeft zich gewaagd 
aan de studie van het verleden van de Groene Am
sterdammer, het oudste, thans 126 jaar bestaande, 
opinieblad in ons land. Hij heeft de gecompli
ceerde geschiedenis zeer knap in beeld weten te 
brengen: zorgvuldig, overzichtelijk en kleurrijk, 
zowel in de grote lijnen als in de vele close-ups. 
‘Altijd dwars’ is de karakteristiek waar hij op uit
komt.

Johannes de Koo (1841-1909), de eerste hoofd
redacteur — ‘een dienaar van het Woord die niet 
meer in het Woord gelooft’ —, een predikant die 
onder invloed van het toenemend rationalisme 
begon te twijfelen aan hetgeen hij van de kansel 
verkondigd, bereikte voor het eind van de 19*̂ - 
eeuw al dat De Groene een respectabel weekblad 
was dat in het verzuilde Nederland een unieke 
plaats innam. Het stond in beginsel open voor 
elke politieke richting, iedere levensbeschou
wing en elke culturele stroming; een podium 
voor de vernieuwende opvattingen over politiek 
en culmur van kritische liberale en andere links 
gerichte intellectuelen.

Terwijl velen in Nederland na de machts
greep van Hitler in 1933 vaakhelemaal niet on
gelukkig waren met dit anti-communistische re-

Over de auteur Ger Verrips ivas lid van de
redactie(raad) van S&D en is schrijuer

gime in Duitsland en de kat uit de boom keken, 
toonde De Groene zich een militant verdediger 
van de democratie. ‘Geen vage neutraliteit, geen 
beginselloze tolerantie. Geen blad voor randfi
guren of extremisten.’ Het blad organiseerde in 
1937 een interessant referendum over enkele 
hoofdthema’s uit het publieke debat, bedoeld als 
een poging om de oude religieuze en levensbe
schouwelijke scheidslijnen te doorbreken, wat 
uiteindelijk tijdens de Duitse bezetting tot de 
Nederlandse Unie, en na de bevrijding tot de 
Nederlandse Volksbeweging zou leiden.

Na de Duitse inval in 1940 ontbrak enkele 
maanden elke politieke bijdrage en werd het 
Duitse beleid verdedigd noch bekritiseerd. Op
eens, in strijd met Duitse voorschriften, staakte 
men de verschijning. De tamme redactionele 
slottekst luidt: ‘Met de realiteitszin, die door de 
eeuwen heen een van de grootste Nederlandse 
krachten was, zullen wij in moeten zien, dat ie
dere voortzetting, direct of indirect, van poli
tieke strijd onder de gegeven omstandigheden 
slechts redeloos en voor ons volk schadelijk kan 
zijn. Ook deze strijd dient loyaal te worden opge
geven, zoals ook de militaire strijd is opgegeven.’ 
Een boodschap waarvan men toentertijd heel 
wat minder zal hebben opgekeken dan in de 
roes van de verzetsretoriek na de bevrijding.

In het eerste nummer van De Groene in de
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zomer van 1945 kiest de redactie opnieuw 
krachtig voor de politieke- en een daarmee ver
bonden economische democratie. Dit nummer 
moet drie keer worden herdrukt, de abonnees 
stromen toe. De Groene voedt de hoop dat com
munisten en niet-communisten gezamenlijk 
ten strijde kunnen trelcken. Men acht de Sovjet
unie niet verheven boven kritiek, maar is ‘heel 
sterk geneigd haar het voordeel van de twijfel te 
gunnen’ en ‘in de koudste j aren van de Koude 
Oorlog meende het dat de schuld aan het Oost- 
West-conflict voor verreweg het grootste deel op 
het conto van de Amerikanen geschreven kon 
worden.’ Tekenend is de uitspraak van de poli
tiek toonaangevende redacteur, Sem Davids: ‘Ik 
ben even vaak voor rotte communist uitgeschol
den als voor anti-communist. Voor anti-commu- 
nist vind ik een beetje erger.’ Hartmans beoor
deelt dergelijke pogingen zich een ‘objectieve’ 
houding aan te meten als ‘onverantwoord veel 
begrip voor het communisme’.

Eind 1951 maakte De Groene zich op haar 75- 
jarig bestaan te vieren en de reputatie te bevesti
gen het intellectueel weekblad te zijn dat door de 
maatschappelijke en culturele elite wordt gele
zen. De feestvreugde wordt verstoord door Het 
Parool dat in een kort commentaar het blad in 
beeld brengt als ‘een gevaar’ dat schuilt in de ‘po
litieke voorlichting die te intelligent is om zich 
als communistisch te onthullen’ maar dat niette
min duidelijk is. ‘[...] Lijnrecht in strijd met de 
eigen traditie heeft het blad gekozen tégen de 
vrijheid en tégen de menselijke waardigheid.’ 

Socialisme er'Democratie publiceerde in die tijd 
een dieper gravende beschouwing van de histo
ricus E. Jansen Perio, 'Het groene van De Groene’, 
waarin wordt gesteld: ‘Zelfs als men al zo net één 
en ander van het communisme [...] afweet, is het 
moeilijk zich na de lectuur van een paar maan
den De Groene niet enigszins gedemoraliseerd 
te voelen, ontgoocheld over het vrije westen, en 
bereid om voor Stalin, zo al niet door het vuur, 
dan toch wel door de knieën te gaan.’

Het antwoord op de vraag waarom het aantal 
Groene-abonnees na de Tweede Wereldoorlog,

ondanks een verdubbeling van de bevolking, ge
staag terugliep van 36.000 in 1948 tot nauwe
lijks meer dan een kwart ervan en zich in de ja- 
ren negentig pas weer stabiliseerde rond het be
scheiden aantal van 14.000, wordt in Hartmans 
betoog gevonden in de opstelling tijdens de 
Koude Oorlog toen De Groene zich verzette te
gen het gangbare anti-communisme. Het is geen 
volledige en afdoende verldaring. Eindjaren ze
ventig komen de kolommen bol te staan van de 
discussies over het‘reëel bestaande socialisme’ 
en de vraag naar alternatieve wegen naar een so
cialistische samenleving. Hartmans: 'Onder so
cialisme wordt over het algemeen heel iets an
ders verstaan dan waar de PvdA en haar zuster
partij en voor staan. Aan de debatten wordt deel
genomen door mensen die zich baseren op een 
of andere interpretatie van het werk van Marx, 
door mensen die zich als leninist, trotskist, 
maoïst of eurocommunist beschouwen, door be
wonderaars van het Albaanse, Joegoslavische of 
Roemeense model, door Marcuse, Althusser of 
Gramsci-adepten, door mensen die verwachten 
dat in derdewereldlanden een heel nieuwe vorm 
van socialisme zal opbloeien, en door dames die 
van mening zijn dat het met het socialisme al
leen iets kan worden als het geïnjecteerd wordt 
met radicaal feministische denkbeelden.’ In 
1986 is de oplaag dan nog amper negen duizend.

In het Ideurrijk relaas van Hartmans komt 
dan ook het gepassioneerde ‘activisme’ van 
Groene-redacteuren aan bod, met inbegrip van 
hun soms hooglopende onderlinge conflicten. 
Hij stelt niet zonder merkbare verbazing vast: 
‘Wie in De Groene schrijft, moet voor alles kri
tisch zijn, en als gevolg daarvan wordt soms een 
wel erg gemalckelijke prooi uitgezocht. Meestal 
druipen verontwaardiging en venijn van de arti
kelen af. Het lijkt af en toe op masochisme als je 
ziet hoe intellecmelen zich bezighouden met za
ken die hen absoluut niet kunnen boeien, waar 
ze geen enkel plezier aan beleven, maar die ze 
blijkbaar toch naar boven moeten halen.’ ‘Dwars’ 
is niet altijd een deugd.

S & D  3 I 2003
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1. G ortzak  VS. W ijn e

In zijn reactie op het proefschrift van Bart Tromp haalde Johan Wijne nogal wat 

oud beginselzeeruit de sociaal-democratie boven. Wouter Gortzak, betrokken bij de 

opstelling van het program van 1977, stoorde zich aan zijn voorstelling van zaken 

van de totstandkoming van dat program en geeft hier zijn visie.

Wijne's kletskoek en 
defeiten
WOUTER GORTZAK

Johan S. Wijne, bjengt zijn opvattingen graag 
even ondubbelzinnig als ferm naar voren. Dat 
past de publicist. Zo pakt hij ins&'D (2003,n r i/ z , 
blz. 9 6/9 8) uit over de beginseldiscussies in de 
PvdA. Maar voor de historicus Wijne is het wat 
slordig dat hij in de verte wel eens een Idok heeft 
horen luiden maar niet weet waar de klepel hing.

Wijne is een zwartgallig heer. Bart Tromp, die 
promoveerde op een studie over sociaal-demo- 
cratische beginselen, krijgt de mantel uitge
veegd. Lolle Nauta, in 1977 lid van de Beginsel- 
programcommissie, had Tromps’ boek niet mo
gen recenseren. En de lezer worden mijn streken 
onthuld: ik zou een ontwerp-program hebben 
geschreven dat de Commissie aflceurde maar dat 
ik, met steun van het Partijbestuur, niettemin de 
partij instuurde. Daardoor zou ik ertoe hebben 
bijgedragen dat een ontgoochelde Henk van 
Stiphout zijn wBS-directeurschap neerlegde, zo
dat Wijne kan concluderen dat de ideologisch ge
domineerde PvdA wist hoe met ketters als Van

Over de auteur Wouter Gortzak was lid uan de Tweede 
Kamer uoor de PutiA, hoofdredacteur uan ‘Het Parool’ 
en directeur uan de Wiardi Beekman Stichting

Stiphout af te rekenen. Omdat ik er weinig voor 
voel dat via het serieus te nemen blad s fr-D deze 
karikatuur in een voetnoot terecht komt hieron
der een beknopte weergave van de feitelijke gang 
van zaken.

Beginselprogramma. Het PvdA-besmur startte het 
werk aan het beginselprogramma 1977 met de 
instelling van een voorbereidingscommissie. 
Deze startte haar werk in januari 1974 en rondde 
dit af met de publicatie, eind 1974, van de door 
mij geschreven notitie 'Socialisme tussen Nu en 
Morgen’. De eigenlijke Beginselprogrammacom- 
missie had hiermee niets van doen, de notitie is 
door niemand afgekeurd en is de partij, langs 
normale kanalen, als discussiestuk aangeboden.

De Wiardi Beekman Stichting. Er was, anders dan 
Wijne suggereert, geen enkele relatie tussen het 
ontslag dat w b  s -directeur Van Stiphout in de zo
mer van 1974 aanbood en mijn notitie. Zijn be
langrijkste reden lag in de door hem ervaren be- 
trelckelijke irrelevantie van het w b  s-werk voor 
de feitelijke partijpolitiek. Zijn ideeën over de 
maakbare samenleving maakten weinig indruk, 
zelfs met concreter smdies waartoe de partij de 
WB s opdracht verschafte werd weinig tot niets 
gedaan. Van Stiphout concludeerde daarom dat 
zijn sterk-abstraherende denk-en redeneertrant 
beter paste binnen de wetenschap dan op het 
snijvlak van wetenschap en politiek, waarop het 
de WB s per definitie moeilijk is het evenwicht te

4 9
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bewaren. Dankzij bemoeienissen van bestuur
der Bram Peper en premier Den Uyl werd van 
Stiphout benoemd tot lid van de Wetenschappe
lijke Raad van het Regeringsbeleid. DathetWBS- 
curatorium mij per januari 1975 tot Van Stip- 
houts’ opvolger benoemde heb ik mede te dan
ken aan een door hem uitgebracht positief ad
vies.

Pwgramcommissie. Al verliet Van Stiphout de 
WB s , hij bleef aanvankelijk aan als voorzitter van 
de inmiddels ingestelde Programcommissie. 
Binnen dit grote gezelschap, waar zo’n beetje alle 
partij stromingen van toen waren verenigd, tui
melden de opvattingen in bonte mengeling over 
elkaar. Van Stiphout, die zijn taak buitengewoon 
serieus opvatte, lukte het niet deze tijger te berij
den. De aanhoudende chaos op deze Poolse Land
dagen waren voor Van Stiphout aanleiding zijn 
voorzitterschap op te geven, al motiveerde hij 
dat vooral door te spreken over onverenigbaar
heid met zijn WRR-lidmaatschap.

Werd Henk zo het eerste slachtoffer van de 
chaos, ik werd het tweede. Als WB s -directeur en 
secretaris van de commissie kreeg ik de op
dracht, in de zomer van 1975, in een principieel 
stuk inhoudelijk lijn te brengen in de wirwar van 
zienswijzen. Het heeft me een mislukte vakantie 
en de commissie een lamentabel stuk opgele
verd, dat in het najaar van 1975 terecht als onvol
doende is afgewezen (en dat ik uit gêne zo diep 
heb weggestopt dat ik het nooit meer heb kun
nen vinden).

Om uit de impasse te komen is toen uit de 
Commissie een zgn. ‘kopgroep’ geformeerd, 
waarvan ik voorzitter werd en o.a. Hilda Verwey-

Jonker, Sicco Mansholt, Lolle Nauta, Ed van 
Thijn, Hedy d’Ancona, Hariy de Lange en... Henk 
van Stiphout deel uitmaakten. Ook de vergade
ringen van deze Kopgroep waren dikwijls verhit, 
maar de overzichtelijke omvang en de wil van 
alle leden het werk tot een goed einde te brengen 
hebben geresulteerd in een stuk dat, hoe verou
derd inmiddels ook, destijds voornamelijk posi
tief is ontvangen.

Conclusie. De notitie Socialisme tussen Nu en Mor
gen was geen door de programcommissie afge
wezen stuk dat ik toch de partij heb ingezonden, 
die notitie geen reden voor Van Stiphout de w b  s 
de rug toe te keren, Van Stiphout bleef bij de tot
standkoming van het Beginselprogramma nauw 
betrokken.

Of hoe de ideologische preoccupaties van 
Wijne zijn zicht op de werkelijlcheid kunnen 
vertroebelen.

NASCHRIFT JOHAN WIJNE

Mijn weergave van de gang van zaken rond de 
beginselprogramcommissie voor het program 
van 1977 is gebaseerd op, zoals dat in de ge
schiedschrijving vanzelfsprekend is, onderzoek 
in de archieven vandePvdA inhetiiscenniet 
op persoonlijke herinneringen. Uitvoeriger heb 
ik hierover geschreven in De Bergrede en het socia
lisme (de pagina’s 83-115). Wat i k  in Sfr’D schreef is 
een enigszins gepolemiseerde samenvatting, 
maar inhoudelijk wel op bronnenonderzoek ge
baseerd.
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Nieuwste publikatie uan Friedrich Ebeit Stiftung, Alfred Mozer Stichting en Wiardi Beekman Stichting

S O C I A L  D E M O C R A C Y  
I N C E N T R A L A N D  E A S T E R N  E U R O P E

door N I C K  C R O O K ,  M I C H A E L  D A U D E R S T A D T  & A N D R É  G E R R I T S

Niet ZO lang ge leden werden bij na alle landen 
van West-Europa door sociaal-democraten 
geregeerd, terwijl tegelijkertijd in de voormalige 
communistische landen conservatieve partijen 
aan de macht waren. Nu lijkt de situatie 
geheel omgedraaid: sociaal-democraten in de 
Europese Unie leden verkiezingsnederlaag op 
verkiezingsnederlaag, terwijl ze juist in landen als 
Polen, Hongarije en de Tsjechische republiek aan 
de macht kwamen.

I N T E G R A T I E  —  Inde toetredingslanden, staat 
het vraagstuk van het lidmaatschap van 
de Europese Unie bovenaan de politieke 
agenda. Wel is er sprake van een kloof tussen 
afnemende steun onder de bevolking voor 
toetredingtot de eu en de politieke partijen 
die juist pleitbezorgers daarvan zijn, de 
sociaal-democraten voorop.

V E R Z O E N  I N G  — In de opvolger-staten van 
voormalig Joegoslavië en in Albanië, de 
Stabiliteitspact-landen, hadden sociaal
democratische partijen niet alleen te maken 
met de erfenis van het regio-specifieke 
communisme, maar evenzeer met de 
verwoestende gevolgen van een burgeroorlog 
en met de noodzaak tot wederopbouw.

S T A G N A T  I E —  Het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (c is) is een geheel 
ander verhaal. Het gaat hier om een bonte 
verzameling van stabiele democratieën, naast 
repressieve regimes en dictaturen aan de ene 
kant en de Russische Federatie aan de andere 
kant. Er zijn hier tal van zichzelf sociaal

democratisch noemende partijen te vinden, 
maar op een paar uitzonderingen na, zijn 
ze politiek van weinig waarde.

Social Democracy in Central and Eastern Europe 
is het vervolg op het eerdere boek Troubled 
Transition. Social Democracy in East-Central Europe 
uit tggg. Het bevat geactualiseerde overzichten 
van verkiezingsresultaten en partijpolitieke 
ontwikkelingen in de regio.

N. Crook, M. Dauderstadt en A. Gerrits 
Social Democracy in Central 
and Eastern Europe
Een uitgave van Friedrich Ebert Stiftung, 
Alfred Mozer Stichting en Wiardi Beekman 
Stichting. Te bestellen door overmaking 
van € 17,50 (inch verzendkosten) op 
girorekening 347g700 ten name van 
PvdA Brochures, Amsterdam, onder 
vermeldingvan bestelnummer 777.
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C O L U M N

Een zegen voor de vernieuwing
Het succes van Wouter Bos zat hem volgens mij 
in zijn openheid; de erkenning dat de PvdA fou
ten had gemaakt en dat de PvdA méér mssen de 
mensen moest staan (al nam hij mij dat met zijn 
optredens iets te vaak te letterlijk). Bos was zich 
ervan bewust dat de verkiezingsoverwinning 
vanjanuari broos was, dat de partij nog moest 
bewijzen dat ze het voorzichtig herwonnen ver
trouwen waard was en hij stelde zichzelf verant
woordelijk voor het noodzakelijke vernieuw
ingsproces.

Voor veel mensen kwam de formatie wat dit 
betreft als een koude douche. Het ging weer pre
cies zoals vroeger: geheime onderhandelingen, 
woordvoerders die niets zeggen, gedraai met 
standpunten. Was dit nu de vernieuwing van 
de PvdA?

Nu is het een misvatting om te denken dat 
openheid betekent dat j e op ieder moment aan 
iedereen volstrekte opening van zaken moet ge
ven. Dat heeft niets te maken met een terugkeer 
naar de ‘oude achterkamertjespolitiek’. De toets
steen voor openheid zit in de manier waarop het 
bereikte resultaat wordt voorgelegd aan de 
achterban. Wordt het verkocht als een resultaat 
waar we trots op mogen zijn of wordt eerlijk aan
gegeven wat we hebben moeten slildcen en wat 
daar tegenover staat? We weten niet hoe Wouter 
Bos dat gedaan zou hebben. De formatie-onder- 
handelingen zijn mislukt. Dat is treurig voor de 
mensen die op de PvdA stemden om een v v d - 
CDA kabinet te voorkómen, maar het is een ze
gen voor het vernieuwingsproces van de partij.

Vernieuwen is altijd moeizaam. Niet in het 
minst omdat je wel weet hoe het niet moet, maar 
het veel minder duidelijk is hoe het dan wel 
moet. Sommige inzichten vergen een langere 
tijd dan de paar maanden die sinds de verkiezin
gen verstreken zijn. Dat geldt niet alleen voor de

vraag wat openheid naar de kiezer betekent en 
hoe zich dat verhoudt tot onderhandelingen, 
maar ook voor veel fundamentelere vragen als: 
hoe organiseer je een grotere toegankelijkheid 
van de partij, hoe geef je in deze tijd vorm aan 
een rechtvaardige samenleving? De discussie 
over dit soort vragen wordt moeilijker als die ge
voerd wordt onder de druk van regeringsdeel
name. Die wordt ook zonder deze druk trouwens 
al lastig genoeg.

Er bestaat in onze partij weinig oog voor de 
noodzaak van het 'borgen’ van resultaten en de 
tij d die dat kost. Er is een grote neiging tot snelle 
zwart-wit oordelen en er is weinig ruimte voor 
nuance en meedenken. Soms is er zelfs sprake 
van vilein leedvermaak. De vernieuwing die 
door Felix Rottenberg in gang is gezet en door 
zijn opvolgers nooit is afgemaakt geldt voor 
sommigen als bewijs dat de ideeën van Rotten
berg nergens op sloegen; sommige mensen die 
eerst als één man achter Melkert stonden zagen 
met genoegen zijn val aan en keurden hem ver
volgens geen blik meer waardig. In reacties op 
het optreden van Bos hoor ik nu soms ook weer 
zo’n ‘zie je wel’-reactie. Dat is niet alleen onte
recht — Bos heeft de verkiezingscampagne fan
tastisch geleid; of hij ook goed was omgegaan 
met een bereikt regeeralckoord weten we niet; 
het is ook funest voor het vernieuwingsproces. 
Bos zal ongetwijfeld fouten maken. Maar laten 
we onze partijgenoten nu eens waarderen om 
waar zij goed in zijn en ze ondersteunen op 
onderdelen daar waar verbetering mogelijk is. 
Dat lijkt mij vruchtbaarder dan binnensmondse 
kritiek, verborgen leedvermaak en het opnieuw 
afserveren van een ‘idol’.

MARIJ KE LIN T H O R S T
Redacteur S&D
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I N T E R V E N T I  E

Steun de muiterij ucin 
de bounties
Onlangs kreeg een vriendin van mij te horen dat 
het Turkse consulaat haar geen uittreksel uit het 
geboorteregister wil verstrekken omdat ze met een 
‘oorspronkelijke’ Nederlander wil trouwen. Zij is 
Nederlands staatsburger, maar moet nu de gang 
naar haar geboortedorp maken om dat papiertje op 
te halen, alvorens te kunnen trouwen. Na zich aan 
de sociale dwang van haar omgeving te hebben 
ontworsteld, tracht nu de overheid van haar ge
boorteland haar ‘assimilatie’ te dwarsbomen.

Voor mij was dit nieuw. Uiteraard was mij de be
ruchte‘namenlijst’ bekend. Koerden met de Turkse 
nationaliteit mogen hun kinderen geen Koerdische 
voornamen geven, maar ook gemengd gehuwden 
of‘gewone Turken’ mogen hun kinderen geen Jan 
of Marietje noemen. Mijn vriendin was verbaasd 
over mijn naïveteit. ‘Iedere Turk weet dat hij door 
het stof moet als hij iets van het consulaat gedaan 
wil krijgen. Zeker als je de nationaliteit van het mi
gratieland hebt aangenomen.’ En dan is, naar ik 
vermoed, Turkije waarschijnlijk één van de meest 
liberale ‘donorlanden’.

Het is op zich verhelderend datjan Lunsingvan 
de Groningse PvdA-werkgroep ‘Interculturele 
Samenleving’ in het vorige nummervan s&D ver
schil maakt tussen ‘integratie’ en ‘assimilatie’. Het 

4 laatste, aanpassing aan de Nederlandse mores, zou 
volgens zijn werkgroep niet het doel van de PvdA 
(moeten) zijn. Lunsing heeft het, zo blijkt tussen de 
regels door, vooral over eerste generatie migranten 
uit Islamitische landen. Integratie, impliciet ge
definieerd als ‘wegwijs raken in de Nederlandse 
samenleving’, zou de enige eis kunnen zijn die de 
Nederlandse samenleving aan deze groep migran
ten zou mogen stellen. Hiernaast zouden ‘weder
zijdse terechtwijzingen’ op grond van gelijk
waardigheid, bijvoorbeeld met betrekkingtot het

slaan van vrouwen, de dialoog op gang moeten 
houden. Lunsing geeft overigens geen voorbeeld 
van de ‘wederzijdsheid’ in dezen. Los van dit slecht 
gekozen voorbeeld — migranten dienen zich ge
woon aan de wette houden — heeft Lunsing ui
teraard gelijk dat voor veel eerste generatie mi
granten een zekere mate van integratie (taal!) het 
hoogst bereikbare streven is.

Mijns inziens is dit echter niet, of veel minder, 
van toepassing vanaf de tweede generatie. Die zijn 
namelijk wel opgegroeid met Ajax en Feijenoord en 
ze weten op zijn minst van het bestaan van spruitjes 
af en datje geacht wordt die vies te vinden. ‘Soeve
reiniteit in eigen kring’ is geen PvdA-, maar een 
CDA-gedachte. De PvdA kan daarop zijn minst de 
kanttekening bij zetten dat dit op vrijwillige basis 
dient te geschieden. De zich emanciperende mi
grant, die zich trachtte ontworstelen aan de beper
kende aspecten van zijn achtergrond, zoals eens de 
arbeider, dient echter de doelgroep te zijn. Sociale 
druk, pregnant verwoord in het vooral onder Suri- 
namers gangbare verwijt aan assimilanten dat ze 
‘bounties’ zijn — zwart van buiten, maarwitvan 
binnen — mag niet versterkt worden door groeps
gerichte opvattingen bij politieke partijen en over
heidsinstanties. De SDAP/PvdA is niet voor niets al
tijd de partij geweest waar‘geassimileerde’ joden, 
katholieken die zich niet veel van hun bisschoppen 
aantrokken, vrijzinnige christenen en atheïsten el- 
kaartroffen.

Doorde onheldere houdingvan de PvdAop dit 
punt oefent de partij grote aantrekkingskracht uit 
op groeperingen als Milli Görüs. Nu heb ik op zich 
niets tegen Milli Görüs, alleen is het niet bepaald 
een sociaal-democratische beweging. Het effect 
hiervan is dat (in potentie) sociaal-democratische 
migranten zich niet in de PvdA herkennen en naar 
de VVD uitwijken. Uiteraard bepleit ik niet dat de 
PvdA dezelfde xenofobe trekken gaat vertonen als 
CDA en VVD. Wat dat betreft kan de electorale aan
trekkingskracht van de PvdA op de meer traditio
nele moslims, zolang het cda deze ‘natuurlijke

s & D  4 I  2003



I N T E R V E N T I E

achterban’ niet wil bedienen, of niet weet te berei
ken, blijven bestaan. We moeten echter stoppen 
met het rekruteren van vertegenwoordigers uit de 
Moslimzuiltjes, maar de kant kiezen van de dissen
ters. Bovendien wordt het tijd dat de PvdA er bij de 
regering op aandringt dat de diplomatieke ver
tegenwoordigingen van de donorlanden gemaand 
wordt hun (ex-)onderdanen op een fatsoenlijke 
wijze te behandelen. Ook als ze ‘geassimileerd’ 
zijn.

Steun de muiterij van de bounties!

W ILLEM M IN D ER H O U T
Consultant Atos Ori în

Amerika: en^el en ploert
Er zijn twee saga’s over Amerika. De ene saga 
speelt zich afin Europa. Daar, op dat continent, zijn 
de Verenigde Staten als engel verschenen, met 
name in het verhaal over de Holocaust. Zonder 
Amerika had Europa zich niet kunnen bevrijden van 
Hitler’s nazibewind, zoals eerder al in de Eerste 
Wereldoorlog Amerikaanse troepen nodig waren 
om een einde te maken aan de Europese Burger
oorlog. Amerika geldt in Europa terecht als bevrij
der, als bestrijder van het kwade en brenger van het 
goede. Dat is een onuitwisbaar beeld voor Europe
anen met historisch besef Europe bless America.

Maar er is een andere saga, en die speelt zich af 
in Zuid- en Midden Amerika. Binnen de westelijke 
hemisfeer treffen we Amerika in een geheel andere 
gedaante aan. Ik kom net terug uit Guatemala, een 
wrede bananenrepubliek in Centraal Amerika. Dat 
is zo’n beetje het meest gewelddadige land ter 
wereld. Waar de zittende president gekozen werd 
omdat hij ooit het lef had twee mensen te vermoor
den, een populair verkiezingsthema. Waarde in
heemse bevolkingals minderdan tweederangsbur
gers wordt behandeld en feitelijk in een staat van 
apartheid leeft, systematisch lijdend aan ernstige 
ondervoeding. Een land waar je geadviseerd wordt 
om na zes uur ’s avonds niet meer buiten te komen 
omdat de kans datje vooreen luttel bedrag ont

voerd wordt te groot is. Een land waarin de afge
lopen decennia een genocide op hele Indianen
dorpen plaatsvond en politieke tegenstanders 
stelselmatig werden geliquideerd. (Voor de totale 
burgeroorlog berekent men een getal van 100.000 
slachtoffers) De hoofddadervan de genocide — 
Generaal Rios Montt —  is vandaag de dag voorzit
ter van het parlementen een van de populairste po
litici van het land.

Het niM D, het Netherlands Institute for Multiparty 
Democracy, doet in dat land uiterst moedige po
gingen om tegen de hardvochtige, moorddadige 
politieke cultuur van dat land in, te werken aan 
democratisering en normaliseringvan de politieke 
verhoudingen. Zij ondersteunt de politieke partijen 
waarin de getraumatiseerde aartsvijanden na de 
Vredesakkoorden uit 1996 samenkwamen. Oud- 
guerrilla-strijders naast vertegenwoordigers van de 
staatsterreur, allen met bloed aan de handen. Het 
vergt tact om ze zonder wapens bij elkaar in een 
ruimte te krijgen.

Bij zo’n perverse samenleving zakt de moed je in 
de schoenen. Waar liggen de aangrijpingspunten 
voor moraliteiten beschaving? Bij de schatrijke po
litieke en economische elite? Die is drukker met 
corruptie dan met het algemeen belang. Bij de ker
ken? De katholieke kerk was daar de guerrilla-kerk; 
de protestants-evangelische kerken de partnervan 
de staatsterreur. Bij de buitenwereld? Het enige 
land met invloed, de Verenigde Staten, heeft zich 
hiervan zijn slechtste kant laten zien en was rond
uit medeplichtig aan de staatsterreur.

En dat geldt, zoals bekend, voorde Amerikaanse 
rol in geheel Midden Amerika, haar beruchte 
Achtertuin. Van Nicaragua tot El Salvador, van Hon
duras tot Guatemala. Zoals de Amerikaanse histori- 5 
cus Walter Lafeber in zijn standaardwerk Ineuitable 
Reuolutions.The United States in Central America con
cludeert; ‘Washington officials helped right-wing 
militarists fight (civil) wars that were not for demo
cratie objectives, but instead aimed at perpetuating 
the wide class differences between rich and poor 
that had triggered the revolutions originally’.

Het is hier dat we Amerika tegenkomen als 
ploert. Als opleider van militaire dictators, als cia 
aanwezig in folterkamers, als multinationaal be-
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drijfsleven dat koste wat kost zijn belangen veilig 
stelt of als leverancier van fundamentalistische pro
testantse sektes.

En dan nu de Oorlog in Irak. Welke van de twee 
saga’s moet hierop van toepassing worden ver
klaard? Het gaat, zo taxeer ik, om een mix van de 
twee gedaantes van Amerika. Zonder twijfel heeft 
Amerika door het militair omverwerpen van de per
verse dictatuur van Saddam Hoessein het Irakese 
volk (en de wereld) een grote dienst bewezen. ‘Re
gime change’ staat hier in dienst van mensenrech
ten en democratie. Tegelijk is waar dat Amerika in 
deze niet geheel belangeloos is. Verontrustend or
dinair vond ik dat gehakketak op de talloze TV-ka- 
nalen voor de internationale zakenelite over wie de 
contracten zal bemachtigen voorde kostbare we
deropbouw van Irak. Een cynicus zou gaan denken 
dat dit het belangrijkste motief voor de oorlog was, 
nog belangrijkerdan de olie. Je weet het maar 
nooit in onze huidige business ciuilisation.

Maar de minder nobele gedaante van Amerika
— toeval of niet, niet zelden parallel lopend met de 
aanwezigheid van een Republikeinse administratie
— komt sterker naar voren in het autistisch unilate- 
ralisme van de Verenigde Staten aan de vooravond 
van de oorlog — de minachting voor de internatio
nale rechtsorde — en bij de controverse over de rol 
van de v n  in Irak na de oorlog.

De vrees is dat Amerika na nine eleuen de wereld 
als geheel als zijn Midden-Amerikaanse Achtertuin 
is gaan beschouwen en zich gemachtigd voelt om, 
zonder internationale samenwerking, overal zijn 
belangen veilig te stellen.

Het is, kortom, weerde hoogste tijd voor Demo
craten in het Witte Huis.

REN É CU PER U S
Medeiuerker W B S

Zijn PudA-ers 
verenigingsmensen?
De PvdA-fractie van de gemeente Amsterdam ging 
een weekendje naar Friesland. Ik ben als bestuurs
lid van de afdelingzeerwelkom. Op het pro
gramma staan een discussie over integratie en zei
len. Ik reis terug naar huis met een wethouder en 
een fractielid. Deze twee heren vinden elkaar in de 
opmerking dat zij beiden geen verenigingsmensen 
zijn.

Tja, namens zo’n vereniging — de PvdA in dit 
geval — was ik nu juist als bestuurslid daarin Fries
land aanwezig. In een gesprek met een ander frac
tielid komt aan de orde dat het bestuurde fractie 
gaat beoordelen. Zij reageert zeer boos. Zij legt zelf 
wel verantwoording aan haar kiezers af In haar op
tiek is de vereniging overbodig.

In mijn afgelopen bestuursperiode waren twee 
kandidaatstellingscommissies actief De eerste, on
der leidingvan Jos de Beus, stelde een lijst voorde 
gemeenteraad op; de tweede onder leidingvan 
Egbert de Vries kwam met een lijst bestuursleden 
voorde afdelingAmsterdam. De commissies en het 
bestuur stonden beide keren moeizaam tegenover 
elkaar. Het bestuur was opdrachtgever en tegelij
kertijd waren de bestuursleden onderwerp van be- 
oordelingdoorde commissies. Een situatie die 
beide keren tot conflicten leidde met als gevolg 
boze en aftredende bestuursleden.

Het begrip vernieuwing werd, hoewel niet de 
opdracht, de absolute leidraad voor beide commis
sies bij de opstelling van de lijsten. In de praktijk 
hield die vernieuwing vooral in dat nieuwe mensen 
die zich enthousiast aanmeldden veel kans maak
ten. Zittende raadsleden, wethouders en bestuur
sleden met ervaring werden laagofnietopde 
lijsten geplaatst. Tijdens de lijstsamenstellingvoor 
de gemeenteraadsverkiezingen bemoeide zowel 
het dagelijks bestuur, als de leidende politici in 
Den Haagzich met de persoon die lijsttrekkerzou 
worden in Amsterdam. Ook de voorgedragen voor
zitter van het nieuwe bestuur is onder invloed van 
deze politici als kandidaat neergezet. Zij communi-
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ceren op zo’n moment niet met het bestuur, maar 
met de voorzitter van de commissie.Verantwoor
ding legden beide commissies publiek aftijdens 
zelfbelegde persconferenties. De communicatie 
met de PvdA-leden in Amsterdam vond plaats via 
Het Parool en a t s . Voor beide commissie leek het 
zittende bestuur, en daarmee de vereniging, 
slechts bijzaak.

Bovengenoemde commissieleden, wethouder 
en raadsleden zien geen ruimte voor de PvdA als 
vereniging in het model van de parlementaire de
mocratie. Voor hen bestaan er slechts kiezers en 
gekozenen. De vereniging wordt daardoor steeds 
zeer gemakkelijk gepasseerd. En dat geldt zelfs 
voor het landelijk (verenigings)bestuur. Bij proble
men wordt het plaatselijke bestuur niet gehoord en 
niet gesteund. Het enige contact met het partijbu
reau, wat ik als zinvol heb ervaren, was met de 
medewerkervan de ledenadministratie.

Na afloop van de laatste ledenvergadering ver
zuchtte een van de Tweede Kamerleden tegen me 
‘waarom leiden jullie deze bijeenkomst niet strak
ker en waarom werken jullie niet toe naar een uit
spraak namens de afdeling Amsterdam?’. Hoe kun 
je als bestuuronderdeze omstandigheden kracht 
ontwikkelen? Door de twee kandidaatstellingscom- 
missie zijn we als bestuursleden, al dan niet be
wust, tegen elkaar uitgespeeld. Een aantal stede
lijke politici en landelijke PvdA-ers vindt de Amster
damse vereniging en haar bestuur er niet toe doen. 
Mijn antwoord op de vraag ‘Zijn PvdA-ers vereni- 
gingsmensen?’ luidt dan ook: de politieke leiders 
niet, de achterban misschien?

E V E L IE N  P O L T E R
Secretaris PudA-bestuur Amsterdam
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Europa en het 
Midden-Oosten na de 

oorlog in Irak
Nu de Oorlog in Irak op zijn eind loopt, dringen andere 
kwesties zich weer op de voorgrond. Te denken valt aan 
de verhoudingtussen Europa en de Verenigde Staten en 
hun uiteenlopende opvattingen over de internationale 
rechtsorde. Ook de onbedoelde effecten van de oorlog 

voorde regio en voor het verschijnsel moslim
fundamentalisme en -terrorisme verdienen analyse. 

Frits Bolkestein en Hans Jansen lieten hierover eerder 
al hun licht schijnen*. Bolkestein poneert dat 

Europeanen moeten begrijpen dat brute kracht soms 
onvermijdelijk is, doch dat Amerika zijn grote macht 
moet gebruiken om consensus te bereiken. Jansen 

bespreekt de gangbare verklaringen voor het 
fundamentalisme om uiteindelijktotde conclusie te 

komen dat het fundamentalisme boven alles een naar 
binnen gekeerde beweging is, niet gericht op 

buitenstaanders.
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Europa en het Midden-Oosten na de oorlog in Irak (i)

Europa en het Amerikaanse 
overwicht

10

F R I T S B O L K E S T E I N

Ik herinner aan enkele koppen van krantenarti
kelen. ‘Amerikanen eenzaam in boze wereld’.' 
Alliance in a troubled mood’.̂  Of: ‘Wie kan zijn 
hoofd nog koel houden?’.̂  Het eerste en het 
derde artikel werden gepubliceerd in 1980, het 
tweede in 19 81. We hebben dus al eens eerder 
met het bijltje van Europees-Amerikaanse irrita
ties gehakt.

In de vroege j aren tachtig was er de contro
verse over de kruisraketten. De toenmalige 
Nederlandse regering werd geconfronteerd met 
een grote golf van pacifisme. De voornaamste re
den voor dat pacifisme was de ontkerkelijking, 
waardoor zendelingsijver van de andere wereld 
op deze wereld werd gericht. Talloze Neder
landse mannen en vrouwen omarmden nieuwe 
waarden — authenticiteit, vrijheid, dialoog — 
met de bezieling van de bekeerden. ‘Ik vind 
macht eng’, aldus Bram Peper, destijds burge
meester van de grootste haven ter wereld.'i Het 
leek alsof Rousseau weer tot leven was gewekt.

Maar de stationering van de SS-20-raketten 
door de Sovj etunie was een poging tot politieke 
intimidatie met militaire middelen, waarop het 
Westen wel móest reageren.

De Amerikaanse journalist Robert Kagan 
schreef onlangs een niet onopgemerkt gebleven 
artikel waarin hij Europa vergeleek met Venus 
en de Verenigde Staten met Mars.5 Hij beweert

Over de auteur Frits Bolkestein was vvD-leider en is
lid uan de Europese Commissie 

Noten Zie pagina 14

daarin dat de partijen aan weerszijden van de At
lantische Oceaan niet langer een gezamenlijke 
strategische culmur delen. De Europese Unie wil 
de Verenigde Staten multilateraliseren. Zij wil 
de behemoth bedwingen door een beroep te doen 
op zijn geweten. Maar dit is de tactiek van de 
zwaldcere. Europa streeft niet naar macht, maar 
naar de transcendentie van macht. Dat is haar 
nieuwe mission cmlisatrice. De Verenigde Staten 
maken de gerechten, de Europese Unie doet de 
afwas, aldus Kagan. Op dit punt heeft Nederland 
de weg gewezen. Mient Jan Faber, secretaris van 
het Interkerkelijk Vredesberaad, zei beginjaren 
tachtig: ‘Het probleem van de kernwapens is 
slechts het begin. Wij zijn in werkelijlcheid geïn
teresseerd in veel meer: de totstandkoming van 
een totaal andere cultuur®.

DE ENIGE SUPERMACHT

Het is alles een zaak van wat de Russen altijd ‘de 
machtsverhoudingen’ noemden. In de vijftig jaar 
van 1620 tot 1670 waren de Verenigde Provin
ciën, zoals Nederland destijds heette, een wereld
macht: politiek, cultureel, wetenschappelijk en 
ter zee. Maar toen eiste het ‘imperium dat zijn 
hand overspeelt’, om die uitdralddng maar eens 
te gebruiken, zijn tol. De Verenigde Provinciën 
konden de Sont niet langer afsluiten voor de 
Zweden. Dus wendden zij zich tot het recht. De 
rechtsorde nam het op voor de zwaldcere. Ook 
kon Nederland hierdoor aanspraak maken op 
morele superioriteit. Honderd jaar geleden
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noemde de bekende Nederlandse hoogleraar 
internationaal recht Van Vollenhoven Nederland 
'een baken van licht in een duistere wereld’.

De machtsverhoudingen tussen Europa en de 
Verenigde Staten zijn meer dan duidelijk en de 
cijfers inmiddels welbekend. De Verenigde Sta
ten besteden meer aan militair onderzoek en 
ontwikkeling dan de volgende zes grootmachten 
samen. Dit bedrag is meer dan Duitsland of het 
Verenigd Koninkrijk in totaal aan defensie beste
den. De Amerikaanse economie is tweemaal zo 
groot als die van haar grootste concurrent Japan. 
Californië is zonder de rest van de Verenigde Sta
ten de vijfde grootste economie ter wereld. En de 
Verenigde Staten betalen hun militaire over
wicht met slechts 3,5 procent van het Bruto 
Binnenlands Product. Zoals de historicus Paul 
Kennedy schreef: ‘Nummer één zijn en daar veel 
voor betalen is één ding, maar de énige super
macht zijn voor een prikje is verbluffend’. ^

De Verenigde Staten hebben dus geen rivaal 
van enige omvang als het om macht gaat. Niet al
leen dat, aldus de Amerikaanse politicologen S.G. 
Brooks en W.C. Wohlforth, maar daar komt nog 
eens bij dat de voornaamste potentiële rivalen — 
China, Rusland en Japan — hun militaire vermo
gens niet kunnen vergroten zonder tezelfdertijd 
tot een onmiddellijke bedreiging uit te groeien 
voor hun buren. Het Amerikaanse overwicht 
wordt dus in stand gehouden door regionale j a- 
loezie.

Na de grote Europese burgeroorlog van 1914- 
1945 verloor Europa zowel de middelen als de zin 
voor machtspolitiek. Die leidde ook tot een ver
lies van zelfvertrouwen dat voortduurt tot op de 
dag van vandaag. De laatste poging tot een onaf
hankelijk buitenlands beleid was het Frans- 
Britse optreden in Egypte in 1956, dat mislukte 
doordat Amerikaanse steun uitbleef. Ameri
kaanse staatslieden van de achttiende en negen
tiende eeuw beweerden dat het machtsspel van 
Europa en zijn duistere diplomatie hen met af
schuw vervulde. Nu is de situatie omgekeerd.

Intussen heeft de Europese integratie ervoor 
gezorgd dat de eens met elkaar concurrerende 
nationale staten een geheel vormen. Dit is een

verschijnsel van kapitaal belang. Het heeft een 
einde gemaakt aan de oppormnistische politiek 
van Bismarck. Het heeft Duitsland genormali
seerd. Amerikaanse soldaten hoeven niet meer 
hun leven te geven om het evenwicht op dit con
tinent te handhaven. De Europese Unie oefent 
op dit moment een grote aantrekkingskracht uit 
op alle aangrenzende landen. Economisch is de 
Europese Unie een wereldmacht. Maar politiek 
en militair is zij een regionale macht, als zij dat al

De Europese Unie wil de 

Verenigde Staten 
multilateraliseren. Zij wil 
de ‘hehemoth’ bedwingen door 
een beroep te doen op zijn 
geweten. Maar dit is de tactiek 
van de zwakkere.

is. Denk aan de onzekerheid ter zake van Bosnië.
Hoe reageert Europa op het Amerikaanse 

overwicht? Een overwicht dat waarschijnlijk al
leen maar zal toenemen met de toetreding van 
de nieuwe lidstaten.® Confucius beschreef ie
mand die een andere man tegenkomt en vraagt: 
‘Waarom ben je boos op me? Heb ik soms ooit 
iets voor je gedaan?’. Tweemaal hielpen de Vere
nigde Staten de democratie in Europa te bescher
men. De Europeanen hebben hiervoor dankbaar
heid geuit maar nog veel vaker ergernis. Zoals 
mijn collega Chris Patten onlangs zei: ‘Aan deze 
kant van de oceaan bestaat de neiging tot arro
gantie onder het mom van raffinement’.̂

Ons anti-Amerikanisme bestaat uit afgunst 
en het gevoel dat wij hun iets verschuldigd zijn. 
Het wordt versterkt door machteloosheid en ver
hevigd door de hoge zichtbaarheid van het Ame
rikaanse buitenlandse beleid. De behoefte van de 
Europese Unie aan een gemeenschappelijk bui
tenlands en veiligheidsbeleid wordt vaak verde
digd met het dubieuze argument dat de Europese
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Unie een tegenwicht moet vormen tegen de Ver
enigde Staten.*®

PREVENTIEVE ACTIE

Maar soms is de behoefte aan een tegenwicht 
overweldigend. De geheime droppings van wa
pens voor de Bosniërs door Amerikaanse vlieg
tuigen die niet als zodanig herkenbaar waren, in 
1995, zijn hiervan een voorbeeld. Deze drop
pings gingen in tegen de operatie-Denj/ Fli^hr, de 
door de Verenigde Naties opgelegde en door de 
Navo gecontroleerde no-fly zone boven Bosnië.** 
Daarmee bedrogen de Amerikanen hun bondge
noten. Dit kan een rol hebben gespeeld bij de tot
standkoming van het akkoord tussen Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk in Saint-Malo.

Hoe zullen de Verenigde Staten hun uitzon
derlijke macht gebruiken? In september presen
teerde president George Bush het nieuwe docu
ment voor nationale veiligheid, dat een reeks 
strategische beginselen vaststelt voor de voor
zienbare toekomst. Ten eerste wordt de oude 
doctrine van 'inperking en afschrikking’ wegge
gooid en vervangen door preventieve actie ‘wan
neer dat nodig is om onze vrijheid en ons leven 
te verdedigen’. Het tweede beginsel is het recon
strueren van het Midden-Oosten.*^ Ik zal straks 
meer zeggen over het Midden-Oosten. Het eer
ste beginsel behoeft enige uitleg over de natio
nale staat.

Toen in 1648 de Vrede van Westfalen werd ge
sloten, werden staten erkend als de elementen 
waarop de internationale rechtsorde is gestoeld. 
Non-interventie is sindsdien het leidende begin- 

12 sel. Dit werd bevestigd in het Handvest van de
Verenigde Naties en de Verklaring van 1970 in
zake de beginselen van het internationaal recht 
met betrekking tot de vriendschappelijke betrek
kingen en de samenwerking tussen staten. Dit 
beginsel is echter niet onbetwist en ook niet ab
soluut geldig.

John Stuart Mill schreef in 1867 dat de leer 
van non-interventie aan herziening toe was.
Hulp bieden aan een vrijheidslievend volk dat 
wordt onderdrukt, voegde hij eraan toe, is geen

verstoring van een evenwicht maar herstelt juist 
een evenwicht dat is verstoord. Tien jaar later, in 
mei 1877, sprak de grote liberale staatsman Wil- 
liam Ewart Gladstone het Lagerhuis toe over dit
zelfde onderwerp. Hij was toen achtenzestig jaar 
oud. Hij bleef tweeëneenhalf uur aan het woord. 
Deze redevoering was volgens velen zijn groot
ste triomf. Hij bepleitte interventie in Turkije, 
omdat de Bulgaarse onderdanen van het Turkse 
rijk op gruwelijke wijze waren mishandeld. Dit 
was de zogeheten oosterse kwestie. Volgens hem 
was humanitaire interventie noodzakelijk. 
Interventie om onderdanen van een ander land 
te hulp te komen.

Algemeen wordt verder erkend dat een staat 
mag interveniëren om zijn eigen burgers in het 
buitenland te beschermen. Het Duitse optreden 
op de luchthaven van Mogadishu en dat van Is
raël in Entebbe waren daarom dus gerecht
vaardigd.

Hoewel de aanwezigen in het World Trade 
Center geen buitenlanders waren en op 1 1 sep
tember niet in het buitenland verbleven, is de 
Amerikaanse interventie in Afghanistan om al- 
Qaida uit te schakelen eveneens gerecht
vaardigd. Per slot van rekening is de aanslag op 
het World Trade Center met een oorlogshande
ling gelijk te stellen. Het optreden was overigens 
verbazingwekkend succesvol. De twijfel die som
migen nog hadden, smolt als sneeuw voor de 
zon.

Hoe staat het nu met Irak? Ten eerste; het 
Baath-regime is niet islamistisch. Het tegendeel 
is waar: zijn inspiratiebron is seculier en natio
nalistisch. Natuurlijk, Saddam Hussein beriep 
zich op de islam in zijn oorlog met het sjiitische 
Iran, maar dat was een krijgslist. Ik heb ook ner
gens melding zien maken van banden tussen Al 
Qa'ida en Irak.

Ten tweede: Irak heeft zeker chemische wa
pens — de inwoners van Halabja, als van hen 
nog iemand in leven is, kunnen daarvan getui
gen — en waarschijnlijk ook biologische wa
pens. Irak beschikt ook over raketten die twee
maal zo ver reiken als volgens het daarover geslo
ten akkoord is toegestaan. Voor zover ik weet.

S & D  4  I 2 0 0 3



Europa en hetMidden-Oosten na de oorlog in Irak Frits Bolkestein Europa en het Amerikaanse oueriuicht

heeft het echter noch de kennis noch het splijt
bare materiaal om een atoombom te bouwen, 
hoewel de Irakezen daar ongetwijfeld aan wer
ken.

Ten derde: Irak doet zijn best met zijn buur
landen vriendschappelijk om te gaan — uiter
aard om de Verenigde Staten geen excuus te ge
ven om te interveniëren.

PRECEDENT

Wat betekent dit alles? Saddam Hussein is een 
bijzonder onaangenaam persoon. De wereld zou 
er zonder hem beter aan toe zijn. Zijn raketten 
kunnen worden geladen met chemische wapens, 
wat een duidelijke bedreiging vormt voor Israël. 
Is dat een voldoende duidelijk gevaar om een 
preventieve oorlog te rechtvaardigen?

Bedenk dat Irak niet de enige staat is met che
mische wapens. Bedenk ook dat de Verenigde 
Staten niet het enige land is dat een preventieve 
oorlog kan beginnen. Denk aan India/Pakistan, 
China/Taiwan, Noord-/Zuid-Korea. Wanneer er 
eenmaal een precedent is, kan dat moeilijk onge
daan worden gemaakt.

Mijn antwoord is dat voor een preventieve 
oorlog tegen Irak een resolutie van de vN-Veilig- 
heidsraad nodig is, ook al worden de Verenigde 
Staten daardoor gijzelaar van China en Rusland.

Er is nu een ander doel. Dat doel is het instel
len van een islamitische democratie, aldus Ri- 
chard N. Haass, directeur beleidsplanning van 
het State Department. In Amerika hoor je wel: 
Duitsland en Japan zijn na de Tweede Wereld
oorlog ook allebei democratische staten gewor
den.

Dat is waar, maar de omstandigheden waren 
volledig anders. De volkeren van het Midden 
Oosten zijn altijd onderdrukt geweest. Ze heb
ben geen enkele ervaring met de democratie. 
Volgens een Egyptische zegswijze moetje om ge- 
lulckig te worden een vaste baan, een gerieflijk 
huis en een mooie vrouw hebben, niet weten wie 
er aan de macht is en ook bij de machthebbers 
niet bekend zijn. Proberen het Midden Oosten te 
democratiseren is iets voor dwazen die zich op

een taak storten waarvoor zelfs engelen terug
schrikken.

Het lijkt soms of mensen, naarmate ze sterker 
worden onderdrukt, steeds pro-Amerikaanser 
worden. Aan her einde van de Golfoorlog bracht 
de BBC een reportage waarin een Irakese kolonel 
werd getoond, die in het zand knielde. Er werd 
hem gevraagd wat hij wilde. Hij antwoordde: Tk 
wil naar Amerika'. De islamitische bourgeoisie 
stuurt haar zonen en dochters naar het westen

Na de grote Europese burger
oorlog van 1914-1945 verloor 
Europa zowel de middelen als 

de zin voor machtspolitiek.
Die leidde ook tot een verlies 
van zelfvertrouwen dat 
voortduurt tot op de dag van 
vandaag.

om te studeren. Hoe diep gaan deze gevoelens 
dan, mede gezien de theatrale politiek van het 
Middenoosten?

Er is zeker een sterke antiwesterse stroming 
onder de politieke intelligentsia en vooral de 
fundamentalisten. Dat is niet om wat we doen, 
maar om wat we zijn. Wij zijn machtig en rijk en 
zij niet. Hoe is dat mogelijk, als zij het ware ge- 
loofbelijden?

CONSERVATIEVE RELIGIEUZE TRADITIES

Het Ontwiklcelingsprogramma van de Verenigde 
Naties (u n d p ) heeft onlangs het Arob Develop- 
ment Report 2002 gepubliceerd. Volgens dat rap
port was de groei van het inkomen per hoofd van 
de bevolking in de Arabische landen met 0,5 pro
cent lager dan waar ook elders in de wereld, met 
uitzondering van Afrika bezuiden de Sahara. 
Deze treurige stand van zaken is te wijten aan

13
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het ‘enorme tekort aan drie wezenlijke dingen: 
vrijheid, kennis en vrouwenmacht’. The Econo
mist schreef in een artikel over het rapport dat 
gezegd wordt dat meer dan de helft van de Arabi
sche jongeren zo snel mogelijk weg wil, omdat 
ze gebukt gaan onder de werkloosheid en de con
servatieve religieuze tradities.*^ De rancune is 
dus waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard.

De officiële media in het Midden Oosten pro
duceren een constante stroom antiwesterse en 
antisemitische propaganda. Dat is onaan
vaardbaar. Toch blijf ik geloven dat deze landen 
voor het Westen geen gevaar vormen: niet poli
tiek, niet intellectueel, niet militair en niet wat 
de godsdienst betreft. Al-Qaida is geen teken van 
kracht, maar van wanhoop.

Om terug te komen op waar ik ben begonnen: 
de Europese Unie is militair en politiek niet te
gen de Verenigde Staten opgewassen. Maar an
dere punten dringen zich nu naar voren: milieu

bescherming, het bestrij den van de financiers 
van het terrorisme, de strijd tegen drugshandel, 
protectionisme en aids. Zoals de Europeanen 
moeten begrijpen dat brute kracht soms onver
mijdelijk is, kunnen de Amerikanen het niet af
doen met ‘wie niet voor ons, is tegen ons’. Ame
rika moet zijn grote macht gebruiken om con
sensus te bereiken.

* Deze bijdrage van Frits Bolkestein evenals de hierop- 
volgende bijdrage van Hans Jansen dateren van voor 
het uitbreken van de oorlog in Irak. Ze zijngebaseerd 
op de voordrachten die werden gehouden op het op 20 
december 2002 door de Teldersstichting en de Wiardi 
Beekman Stichting gehouden symposium 'Oog in oog 
met de Islam'. Deze bijdragen zullen deze maand tege
lijkertijd verschijnen in het ‘concurrerende'zusterblad 
‘Liberaal Reveil’. Met dank aan Mathieu Andriessen.
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Zin en onzin van het 
moslimfundamentalisme
HANS J ANS E N

Het is merkwaardig dat er een brede algemene 
overtuiging bestaat dat een Amerikaanse aanval 
op Irak zal leiden tot meer terreur van de kant 
van al-Qaida.' Er komt nauwelijks iets in de pu
bliciteit, noch in Nederland noch in Amerika, 
wat de banden russen al-Qaida en Irak aantoont 
of zichtbaar maakt. Toch hebben duizenden intu
ïtief, in de kelders van hun geest, kennelijk onbe
wust allang uitgerekend dat een Westerse mili
taire actie tegen Irak zal leiden tot de toename 
van het type half anonieme terreur dat we sinds 
11 september aan al-Qaida toeschrijven. Vroeger 
heb ik zulke inmïtieve berekeningen niet alleen 
niet vertrouwd, ik heb ze zelfs altij d voor abj ecte 
onzin gehouden. De laatste jaren heb ik me daar
entegen laten overmigen dat zulke intuïties mo
gelijkerwijs op harde (maar onbewust uitge
voerde) berekeningen berusten.

Om wat voor onbewuste koele berekeningen 
zou het in dit geval kunnen gaan? Allereerst na- 
murlijk om een toepassing van de regel ‘de vij
and van mijn vijand is mijn vriend’. Irak en al- 
Qaida zijn beide vijanden van Amerika, en zijn 
dus vrienden. Ook wie geen wiskunde in zijn 
eindexamenpakket had zitten, begrijpt dat. De 
tweede onbewuste berekening is er wellicht op 
gebaseerd dat al-Qaida zichzelf nadrulckelijk pre
senteert als de wrekende arm van de islam. Wie 
vervolgens oog in oog staat met een moslims

Over de auteur Hans Jansen is als Arabist uerbonden 
aan de Uniuersiteit Leiden 

Noten Zie pagina 21

medemens, neemt noch bewust noch onbewust 
veel waar van een moslimse behoefte aan wraak, 
en ziet evenmin veel aandrift tot bloedvergieten. 
Namurlijk, er zijn rare moslims, zoals er ook rare 
vvo ’ers en rare PvdA’ers zijn, en een heel enkele 
keer zie j e weleens iets van verborgen razernij of 
stiekemheid, maar dan gaat het toch meestal om 
ojficials die in een Tv-uitzending een officieel 
standpunt verkondigen. In het contact met ge
wone moslimse medeburgers komt zelden of 
nooit iets te voorschijn van al die hartstochten 
waar al-Qaida voor staat, en waar de al-Qaida ac
tivisten kennelijk voor willen sterven en moor
den. Dus, redeneren velen dan, al dan niet be
wust, is het niet ‘de islam’ die achter de al-Qaida- 
aanslagen zit. Maar wat of wie dan wel? Wie 
luistert naar de rekenmeesters in de kelders van 
het onbewuste, kan niet om Irak heen, al was het 
alleen maar omdat de daadwerkelijk gepleegde 
terreurdaden nogal wat logistiek vereisten, en 
zonder de hulp van een staat nauwelijks uitge
voerd hadden kunnen worden. Die behulpzame 
staat, dat zal het Vaticaan wel niet geweest zijn. 
Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met 
verhalen over martelaarschap, een koran op de 
achterbank van een bij een vliegveld aangetrof
fen minibusje, een blinde sjeik als sleutelfiguur, 
enzovoorts, enzovoorts, kortom: verhalen van 
het soort ‘Is dit niet wat al te toevallig?’. En ver
der, Irak was eigenlijk al in oorlog met Amerika 
en Engeland, er worden althans regelmatig bom
bardementen boven de no-fly zones van Zuid-Irak 
uitgevoerd.
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Wat we waarnemen wanneer we oog in oog 
staan met een gewone moslim Idopt niet met 
wat de media ons vertellen over het in naam van 
de islam gepleegde geweld in het Midden- 
Oosten, in Afrika, in Azië, in Amerika, in Austra
lië en zelfs in Nederland. Toch is dat geweld er en 
ik kan die tegenspraak die dat oproept niet hele
maal oplossen. Ik zal alle gangbare ‘verklaringen’ 
voor de in de naam van de islam gepleegde ter
reurdaden eens langslopen. Misschien dat er een 
verklaring tussen zit die hout snijdt en die ons in 
staat stelt de wereld waarin we leven beter te be
grijpen, en die misschien zelfs die tegenspraak 
oplost of vermindert.

NEGEN VERKLARINGEN GEWOGEN

De eerste verklaring, die moet afvallen, is dat 
fundamentalisme een vorm van supervroom- 
heid is, een soort aan de kook geraakte, dan wel 
aangebrande godsdienst. Fundamentalisten ge
dragen zich zelden supervroom, en in hun pam
fletten wordt niet zelden zelfs uitermate scham
per gedaan over de mannen en vrouwen die de 
ganse dag en nacht in gebed zijn verzonken. 
Zulke pamfletten worden niet moe om ons uit te 
leggen dat het om actie gaat, broeders en zusters, 
actie voor het rijk van God, niet om het zingen 
van psalmen. Ook de ii september-activisten 
oogden niet als moslimse supervromen, en even
min was dat het geval bij de moordenaar van 
Rabin.

Evenmin is fundamentalisme als godsdienst 
vermomde politiek, al lijkt het er soms wel veel 
op. Maar, voor zo ver ik weet, behalve misschien 

16 de christelijke fundamentalisten in Nederland, 
hebben fundamentalistische bewegingen nooit 
een compleet of bijna compleet politiek pro
gramma gepresenteerd. Wel slagzinnen, wel leu
zen, wel opwinding over van alles en nog wat, 
maar geen pogingen een consistent alternatief te 
formuleren. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat 
politici in hun strategische opzetjes geen ge
bruik zouden kunnen maken van fundamenta
listen. Maar fundamentalisme is geen politiek 
systeem, daar is het te fragmentarisch voor.

Ook een derde verklaring, dat fundamenta
lisme een soort kernfusie zou zijn tussen poli
tiek en godsdienst, met rare en onvoorspelbare 
fall-out, acht ik niet langer juist. Het is wel een 
leuk gevonden beeld, die tweevoudige natuur 
van het fundamentalisme, fundamentalisme is 
volgens dat beeld geheel godsdienst en geheel 
politiek, en met behulp van dit beeld kunnen 
allerlei aspecten van het fundamentalisme tref
fend worden geïllustreerd, maar een beeld heeft 
op zich geen bewijskracht of verklarende wer
king.

Een tot voor kort veel gehoorde verklaring, de 
vierde, voor de terreuracties van islamitische 
fundamentalisten was dat armoede de drijfveer 
achter de acties was. Talloze politici hebben offi
cieel verldaard dat de fundamentalisten door ar
moede werden gedreven, en vaak werd daar me
teen aan vastgeknoopt dat hun regering wel wou 
meebetalen aan het beëindigen van die armoede. 
Toch kan armoede de reden niet zijn. Zo goed als 
iedereen in de derde wereld in het algemeen, en 
in de islamitische wereld in het bijzonder, is 
arm. Als armoede fundamentalisme genereerde, 
dan was iedereen op deze planeet zo’n beetje fun
damentalist. Dat is niet zo, dus armoede voldoet 
niet als verklaring. Bovendien zijn de al-Qaida- 
activisten, bin Laden voorop, duidelijk niet arm
lastig.

In academische proefschriften is nog al eens 
als een vijfde verklaring uitgedragen dat het isla
mitisch fundamentalisme verklaard kon worden 
uit de koloniale strijd die de Arabieren en de 
meeste moslims tegen het Westen hadden moe
ten voeren. Die legitieme koloniale strijd was 
dan, helaas, uitgegroeid dan wel omgevormd tot 
de fundamentalistische strijd tegen de neokolo- 
niale lokale regimes die de islamitische wereld 
in hun greep hebben. Het klinkt mooi en goed, 
maar het klopt niet, al verheldert het wel iets. 
Turkije bijvoorbeeld is nooit een kolonie van wie 
dan ook geweest, toch heeft ook Turkije te lijden 
van fundamentalistische acties op een manier 
die nauwelijks verschilt van wat er in de Arabi
sche landen die wel een kolonie geweest zijn aan 
de hand is.
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Op een punt verschilt Turkije wel van de Ara
bische landen; de heersende elite heeft, in de da
gen van Atatürk, de j aren twintig van de vorige 
eeuw, maatregelen jegens de islam durven ne
men die in elk ander islamitisch land ondenkbaar 
zijn. Het Arabische alfabet is afgeschaft en ver
vangen door ons alfabet, de plaatselijke ayatol
lahs zijn onder staatscontrole geplaatst, gods
dienstige verenigingen zijn verboden, de islami
tische rituele teksten worden gereciteerd in het 
Turks in plaats van het Arabisch, de islamitische 
wet is vervangen door Westerse wetboeken, er is 
officieel een scheiding aangebracht tussen poli
tiek en godsdienst — het zijn smk voor smk 
maatregelen waar de heersende elites in Cairo, 
Damascus en de andere Arabische hoofdsteden 
nog steeds nauwelijks van durven dromen. Ze 
zouden die maatregelen graag nemen, als ze het 
durfden of konden. Maar dat kunnen ze niet. 
Waarom kon dat in Turkije dan wel? Vermoede- 
lijlc omdat het Turkse leger Turkije in de twinti
ger jaren op buitenlandse legers heeft weten te 
heroveren, en zichzelf daarmee het prestige en de 
legitimiteit heeft verschaft die je nodig hebt als je 
de lakens wil uitdelen. Dat de huidige regeringen 
in de islamitische wereld, met uitzondering van 
Turkije, het gevoel hebben dat zij die legitimiteit 
niet hebben, geeft te denken, en draagt bij aan de 
verscherping van de bestaande problematiek.

Moslims zelf betogen soms, de zesde moge
lijk verklaring, dat het fundamentalisme is ont
staan doordat de islamitische wereld niet meer 
door die islamitische goddelijke wetten gere
geerd wordt, maar door onrechtvaardige wetten 
die de plaatselijke tirannen zelf hebben bedacht, 
of, erger nog, aan het Westen hebben ontleend. 
Het zou kunnen, maar in Saoedi-Arabië gelden 
wel degelijk de wetten van de islam, de sharia, en 
desalniettemin is er ook in Saoedi-Arabië een 
forse fundamentalistische oppositie. Veel van de 
activisten die op ii  september Amerika aanvie
len, waren overigens van Saoedische komaf. In 
die wetten zit het hem dus niet, hoe vaak we dat 
ook van islamitische kant horen kunnen.

Zou sociale achterlijkheid de oorzaak kunnen 
zijn? Dat zou de zevende mogelijke verklaring

zijn. De wereld van de islam wordt immers ge
plaagd door analfabetisme, werkloosheid, gebrek 
aan openbaar vervoer, wisselgeld en gezond
heidszorg? Er zou een verband kunnen zijn, 
maar de fundamentalistische activisten zelf zijn 
geenszins analfabeet, ze zijn meestal zelfs hoog 
opgeleid, en ze waren meestal nog te jong om de 
werkloosheid aan den lijve ervaren te kunnen 
hebben. Er is hier wel een element dat om extra 
aandacht vraagt. De activisten voor zo ver die be-

Watwe waarnemen wanneer 

we oog in oog staan met een 
gewone moslim klopt niet met 
wat de media ons vertellen over 

het in naam van de islam 
gepleegde geweld. Toch is dat 
geweld er en is de tegenspraak 
die dat oproept niet helemaal op 

te lossen

kend geworden zijn, waren weliswaar hoog op
geleid, maar niemand zal hebben willen geloven, 
zeker zij zelf niet, dat er in hun nabije toekomst 
aanlolckelijke carrièreperspectieven naar hen 
lonkten. Sociale uitsluiting van de soort carrières 
waar de elite wel deel aan heeft, zou dus een rol 
kunnen spelen. De onneembaarheid van de bar
rière die er tussen de verschillende Massen in het 
Midden-Oosten bestaat, is misschien geen ver- 17
klaring voor het fundamentalisme, maar wel een 
omstandigheid die we steeds weer tegenkomen.
Zelfs in het geval van Osama bin Laden speelde 
sociale uitsluiting een rol: hij was dan wel rijk en 
kwam uit een rijke familie, maar wie in Saoedi- 
Arabië geen prins is, is niet veel meer dan ver
edeld huispersoneel. De ware elite in Saoedi-Ara
bië is de clan van de prinsen, wie daar niet bij 
hoort is niks. Het is niet leuk om in j e eigen land 
niks te zijn.
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Als achtste verldaring wordt vaak de verplet
terende nederlaag van Egypte en Syrië in de oor
log tegen Israël in juni 1967 genoemd als grond 
voor het ontstaan van het fundamentalisme. Die 
idiote en beschamende nederlaag heeft de 
geesten zeker rijp gemaakt voor het besef dat er 
iets niet deugt in de islamitische wereld. Kenne
lijk, zo hebben velen destijds geconcludeerd, is 
de modernisering zoals die onder Nasser is inge
zet, geen weg die tot iets goeds leidt. Maar Ma
rokko, Algerije en Tunesië, die nauwelijks iets 
met deze oorlog van doen hebben gehad, hebben 
evenveel onder fundamentalisme te lijden als 
Egypte en Syrië. De oorlog van 1967 heeft veel los 
gemaakt, niemand zal het ontkennen, maar een 
verldaring voor de opkomst van het fundamen
talisme is het niet.

Is het misschien — negende mogelijkheid — 
de anti-Arabische en anti-islamitische houding 
van Amerika die de mensen in het Midden 
Oosten zo gevoelig heeft gemaakt voor funda
mentalisme? Volgens de Arabische staatsmedia 
van het moment is dat het geval. De media in de 
Arabische wereld zijn de laatste maanden exces
sief anti-Amerikaans. Maar heeft Amerika de 
moslims en de Arabieren wel zo onaardig behan
deld als de Arabischtalige media het dezer dagen 
doen voorkomen?

AMERIKA EN ISRAËL

Als we de geschiedenis even terugspoelen, zien 
we nogal wat pro-Arabische en pro-islamitische 
Amerikaanse interventies.^ Allereerst, en het 
meest spectaculair, de actie in Koeweit in 19 91. 
Amerika had het land ook zelf kunnen houden. 
De lijst is lang: Nasser werd gesteund tegen Is
raël, Engeland en Frankrijk, tijdens de Suez-cri- 
sis 1956. In 1979 werd de favoriet van Amerika, 
de Sjah, toch niet gesteund tegen Khomeini. 
Amerika heeft ongetelde miljarden besteed aan 
steun voor anti-Sovjet moslimrebellen in Afgha
nistan. In 1973 heeft Amerika Egypte gered tegen 
Israël. Arafat is gered van Israël in Beiroet in 
1982. Moslims in Bosnië en Kosovo zijn ge
steund tegen Joegoslavië. Het islamitische Pak

istan is gesteund tegen India, het moslimse Tur
kije tegen Griekenland. De Syrische hegemonie 
over het min of meer christelijke Libanon heb
ben de Amerikanen geaccepteerd, en bovenal, 
sinds elf september horen we te pas en te onpas: 
'Dit is geen oorlog tegen de islam’.

Hebben de Amerikanen de Arabieren haast 
niet te vaak geholpen? Dat mensen de neiging 
hebben ruzie te gaan maken met diegenen die 
hen te vaak helpen — iedere hulpverlener weet 
het. Maar geldt zoiets voor staten ook? Je zou het 
haast zeggen als je ziet hoe vaak Amerika de kant 
van de Arabieren heeft gekozen, en wat dat Ame
rika heeft opgeleverd. Maar, als je de Arabische 
beschuldigingen jegens Amerika in deze context 
nog eens herleest, en goed bekijkt wat ze precies 
zeggen, zul je zien dat Amerika vooral van ano- 
gantie en zwakheid wordt beschuldigd. In het be
sef van de Arabische publieke opinie heeft Ame
rika zich laten verjagen uit Somalië en uit Liba
non, en is Amerika niet bereid militaire offers te 
brengen om de eigen zaak te verdedigen: Ame
rika wordt als een papieren tijger beschouwd, 
luidruchtig en onmachtig.

Het is mogelijk dat de vele gevallen waarin 
Amerika Arabische en/of moslimse leiders te 
hulp is geschoten, bij die leiders wrevel heeft ge
wekt, maar in de Arabische wereld zelf is van die 
wrevel op straat weinig te zien. Jongemannen 
kleden zich als James Dean, niets is leuker dan 
eten bij de Pizza Hut en bij McDonald’s; cola en 
aanvraagformulieren voor Amerikaanse PhD- 
beurzen alom. Nee, met anti-Amerikanisme ko
men we er niet.

Kan het het Palestijnse probleem zijn, de 
tiende verldaring? De voorkeursbehandeling die 
de Amerikanen kennelijk aan Israël geven? De 
impliciete erkenning die er in de Amerikaanse 
politiek zit dat Israëli’s en Amerikanen wel echte 
mensen zijn, en de Palestijnen eigenlijk niet?
Het is mogelijk dat dit een rol speelt, maar ik 
denk het niet dat het een erg gewichtige factor is. 
Want wat is er nu zo onmenselijk aan de Israëli
sche aanpak van Palestijnse burgers? De Pa
lestijnse Intifada duurt nu al jaren, terwijl verge
lijkbare Intifada’s binnen Arabische landen door-
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gaans binnen enkele uren afgelopen waren, al
thans niet langer geduurd hebben dan nodig was 
om de burgerbevolking ervan te overtuigen dat 
wanneer het leger met scherp schoot, je maar be
ter naar huis toe kon gaan.

Israël behandelt de Palestijnen slecht, ikben 
blij dat ik geen Israëli ben en dat ik zou moeten 
leven met het besef hoe slecht mijn regering een 
grote groep mensen die geen kant uit kan behan
delt. Maar de regeringen van de buurlanden be
handelen hun onderdanen niet beter, meestal ei
genlijk veel slechter. Laten we wel wezen, als le
vensverzekeraar kan j e beter een paar Arabische 
cliënten in een Israëlische gevangenis hebben, 
dan in een Syrische of Iraakse gevangenis. De 
manier waarop Israël zijn Arabische onderdanen 
behandeld, kan niet tot in alle uithoeken van de 
Arabisch-islamitische wereld een aanleiding zijn 
om anti-Amerikaans te worden of het funda
mentalisme te omhelzen. Voor Palestijnen die 
naar nationale onafhankelijkheid streven, liggen 
de zaken natuurlijk anders. Maar ook voor hen 
geldt dat Israël vij and nummer één is, niet Ame
rika waarmee de Palestijnse Autoriteit braaf en 
dapper samenwerkt.

Het Palestijnse probleem zo luchthartig weg 
te schuiven als oorzaak van fundamentalisme en 
terreur in naam van de islam is naar Neder
landse opvattingen waarschijnlijk ontoelaatbaar. 
Ik deel de Nederlandse verontwaardiging over 
hoe de Palestijnen behandeld worden voor de 
volle honderd procent. Maar ik zou er wel vrede 
mee kunnen hebben als er in Nederland wat 
meer verontwaardiging bestond over hoe Arabi
sche regeringen hun burgers behandelen. Het is 
niet dat we het niet weten, intuïtief weten we het 
weer heel goed: kijk maar hoe er in buurten en 
wijken lokaal geprotesteerd wordt als er een Ara
bier die geen verblijfsvergunning voor Neder
land heeft weten te verkrijgen, dreigt terug ge
stuurd te worden naar zijn land van herkomst.
Op het niveau van buurt en wijk weten Neder
landers vrij aardig dat de regeringen van de Ara
bische en islamitische landen niet deugen. Maar 
er zijn zo veel landen waar de regering in de 
ogen van de bevolking niet deugt. Niet al die lan

den zijn kweekplaatsen van religieuze terreur. 
Wel maken de ontwikkelingen in zulke landen 
goed zichtbaar dat godsdiensten niet zo zeer die
nen om de bestaande orde te steunen, niet het 
opium van het volk zijn, al komt het, toegegeven, 
wel eens voor dat godsdiensten die rol spelen. 
Veel vaker is het het geval dat de godsdiensten 
dienen als leverancier van argumenten om de 
openbare orde juist aan te vallen, en te onder
mijnen.

EN DE MODERNITEIT?

Toch, Palestina speelt een rol, niet alleen in het 
debat, maar ook in de werkelijkheid van Ara
bisch-islamitische wereld, zij het dat hoe verder 
een land van het Palestijns-Israëlische slagveld 
afligt, hoe kleiner de rol van het Palestina-con- 
flict uitvalt. Ook zijn er maar al te veel Arabieren 
en moslims die geheel onverschillig staan tegen
over het Palestina-vraagstuk. Hoe groot de rol 
van het Palestina-conflict zal zijn in het natio
nale debat binnen een bepaald Arabisch dan wel 
islamitisch land, wordt eigenlijk steeds door de 
zittende, heersende regimes bepaald. Niet door 
de islamitische terroristen. Er zijn zelfs, anders 
dan wij hier in Nederland meestal denken, een 
aantal fundamentalistische islamitische leiders 
in Egypte geweest die in woord en geschrifte af
stand hebben genomen van de anti-Israël hetzes 
van de officiële regeringen, wellicht weer een 
toepassing van het de vijand van mijn vijand is 
mijn vriend principe.

Een van de meeste wijdverbreide verklarin
gen — de elfde mogelijkheid — voor het opruk
ken van het fundamentalisme in de islamitische 
wereld is dat het fundamentalisme verzet tegen 
de moderniteit is .3 Dat is heel goed mogelijk, 
maar bepaalde aspecten van de moderniteit blij
ken voor de fundamentalisten geen enkel pro
bleem te zijn. Faxen, machinegeweren, internet, 
het ziet er niet naar uit alsof onze fundamenta
listische terroristische medemens daar een pro
bleem mee heeft. Waar hij wel moeite mee heeft 
is een heel bepaald aspect van de moderniteit: de 
vrije keuze waar een ieder over beschikt om wel
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of niet op een traditionele manier wel of niet 
godsdienstig te zijn. De moderniteit biedt die 
keuze, en dat is naar mijn idee waar de funda
mentalisten bezwaar tegen maken. Dit geldt 
voor alle fundamentalisten (joodse, christelijke 
en islamitische): de keuzevrijheid die de moder
niteit biedt, is het object van hun toorn en hun 
wrake. De letterlijke onfeilbaarheid van de bijbel 
of een ander heilig boek is binnen de veront
waardiging over die keuzevrijheid een vanzelf
sprekend detail dat de discussie nauwelijks nog 
waard is.

Wanneer we wat langer stilstaan bij de funda
mentalistische verontwaardiging over die mo
derne keuzevrijheid, wordt ineens veel duidelijk. 
Fundamentalisten vallen zelden of nooit aanhan
gers van andere godsdiensten aan. Wel maken ze 
slachtoffers onder hun partijgenoten. Zowel Ra- 
bin als Sadat is door fundamentalisten uit de ei
gen parochie vermoord. Het gaat fundamenta
listen kennelijk vooral om die eigen parochie.
Het gaat hun er om duidelijk te maken dat de 
keuze voor iets anders dan de eigen parochie, bij
voorbeeld de moderniteit, kostbaar is, en zwaar 
zal worden gestraft. Fundamentalistische groe
pen hebben het vooral over het gedrag in het 
openbaar van hun eigen parochianen, niet over 
hun geloofsovertuiging. Zo lang je haar maar 
goed zit onder de hoofddoek, ben je veilig, onge
acht de gedachten die er onder die haren rond 
circuleren.

PRIJSOPDRIJVING

Fundamentalisten kiezen steeds voor spectacu- 
2 o laire acties die vol theater en drama zij n. Het in

het openbaar stenigen van een ontuchtige levert 
een behoorlijk barbaars spektakel op, dat op twij
felaars in de eigen gelederen stellig grote indruk 
maakt. De acties tegen de Twin Towers waren een 
ongeëvenaard spektakel, waar ook zeker meer
dere regisseurs en producenten voor nodig ge
weest zijn. Die acties waren erop gericht de mos
lims op deze planeet iets te laten zien: Amerika 
was niet sterk, Amerika was even kwetsbaar als 
een dorp in de vuurlinie in het Midden Oosten.

En vooral: wie wenst over te lopen van de geslo
ten wereld van de islam naar de open wereld van 
de vrije moderniteit, die is na overgelopen te zijn 
niet veilig. Die nieuwe wereld van de moder
niteit kan geen veiligheid bieden.

Als het fundamentalisme een godsdienstige, 
etnische beweging zou zijn, zou het zich meer 
richten op buitenstaanders. Buitenstaanders 
zouden, in dat geval, gevraagd moeten worden 
de knie te buigen voor de islam. Maar het kan de 
fundamentalisten weinig schelen wat de buiten
staanders doen, het gaat de fundamentalisten 
om wat de leden van hun eigen parochie doen. 
Binnen de eigen parochie moeten de bazen de 
knechten bij de les houden, en de mannen de 
vrouwen. Iedereen moet goed begrijpen hoe 
duur en gevaarlijk het is uit te treden. Uittreden 
naar een club die niet bereid is tanks en F-i 6’s be
schikbaar te stellen als je in moeilijkheden komt 
met je oude parochie, moet kunnen worden 
voorgesteld als zinloos. En iedereen weet hoe 
weinig clubs er zijn die een nieuw lid met F-i6’s 
en een tank zullen willen verdedigen.

Veel fundamentalisten richten hun pijlen op 
liberalere versies van hun eigen godsdienst. Dat 
geldt weer zowel voor christelijke als joodse als 
moslimse fundamentalisten. Het is moeilijk 
voorstelbaar dat, bijvoorbeeld, het ontstaan van 
een liberaler christendom een gevolg is van bui
tenlandse invloed, of geregisseerd wordt door de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst 
(a i v d ). Moslims daarentegen kunnen nogwel 
willen geloven dat liberalere vormen van islam 
ontstaan zijn onder invloed van de duistere 
krachten van de moderniteit, maar een koele blik 
op de ontwikkeling van moderniserende christe
lijke en joodse religieuze bewegingen zou hen op 
andere ideeën moeten brengen. Denk bijvoor
beeld aan de consternatie in het Nederland van 
de twintiger jaren van de vorige eeuw toen wat 
minder zware christenen betoogden dat slangen 
niet kunnen praten, anders dan in het begin van 
het boek Genesis wordt verhaald. Daar zat de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (b v d ) niet ach
ter, achter die commotie toen. De fundamenta
listische jacht op afwijkende meningen in eigen
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kring bevestigt naar mijn idee wederom dat het 
de fundamentalisten vooral gaat om het opdrij
ven van de prij s voor uittreding, en dat ze daarbij 
uit de aard der zaak hun eigen traditionele aan
hang voor ogen hebben.

Fundamentalisten zijn in feite bezig de kost
prijs van uittreding omhoog te jagen. Die funda
mentalistische acties kosten wel offers, maar 
zonder een klein aantal martelaars kan een gods
dienstige beweging nu eenmaal niet in leven 
blijven. Martelaren die hun leven overhebben 
voor de bevestiging van de waarheid van de 
godsdienst roepen bij twijfelende gelovigen im
mers het gevoel op dat als een martelaar zijn hele 
hebben en houden voor God overheeft, dat hij, de 
twijfelende gelovige, dan toch op zijn minst wel 
even vij f minuten kan opofferen, om te bidden. 
Wie martelaar wordt, verschaft niet alleen zich
zelf een ereplaats in het paradijs, maar levert zijn 
nabestaanden bovendien hier op aarde al 
prestige op, en mogelijkerwijs zelf een post
wissel uit Irak. Misschien dat over twintig of 
dertig jaar de biopsychiatrie in staat is met be
hulp van een beetje wangslijm vast te stellen of 
en waarom iemand martelaar wenst te worden.

MARTELAARSCHAP

Op dit moment zijn we niet in staat meer te doen 
dan de voor- en nadelen van martelaarschap op 
te sommen, en te proberen een afweging te ma
ken. In de ogen van een nuchter modern mens 
wegen de voordelen voor het individu dan niet 
op tegen de nadelen. Vanuit de gemeenschap zou 
het daarentegen er wel eens anders uit kunnen 
zien. Wanneer de gemeenschap te lijden heeft 
van uittredingen, dan is het juist efficiënt dat de

fundamentalisten de prij s daarvan zo hoog mo
gelijk willen opj agen. Eén martelaar houdt mis
schien wel duizenden potentiële afvalligen 
binnen. De boelchouding, dan wel de winst- en 
verliesrekening luidt dan in de min tien martela
ren, en in de plus tienduizend voor de gods
dienst behouden zielen. De elite binnen de ge
meenschap jaagt via terreur de kostprijs van uit
treden op, juist omdat ze heel goed beseffen dat 
velen binnen de beweging overwegen uit te tre
den, en dat uittreding voor velen een aantreklce- 
lijke optie is. Als al deze speculatie klopt, ver- 
Idaart het waarom de imams binnen de islam zo 
weinig over ii september zeggen. Zij weten dan, 
al dan niet bewust, dat ii september tot doel 
heeft hun schapen binnen de kudde te houden. 
Ook zij zelf worden trouwens door de dreiging 
die van 11 september uitgaat, binnen de kudde 
gehouden.

Bijna elke verldaring die er voor het funda
mentalisme wordt aangeboden, heeft wel een 
paar aardige kanten die iets duidelijk maken 
over een groep bewegingen waar we misschien 
nog veel over zullen horen. Maar de verklaring 
die de meeste verschijnselen verklaart, dat is de 
beste. De meeste verschijnselen worden ver
klaard door het fundamentalisme te beschouwen 
als een vorm van prijsopdrijving en marktversto
ring. Op een vrije markt zouden meer moslims 
kiezen voor de moderne wereld. Dus begeren 
fundamentalisten die vrije markt te verstoren 
door de prij s voor uittreding uit de traditionele 
islam excessief op te jagen. Ik denk dat er in 
Nederland wel een parlementaire meerderheid 
te vinden is die dit soort marktverstoring effec
tief aan kan paldcen. 21
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Na de formatiebreuk
De kwetsbaarheid van de Partij van de Arbeid

Als oppositiepartij kan de PvdA weer aan inventiviteit, overtuigingskracht en 

strijdbaarheid winnen —  en ervaren dat politiek heel wat meer is dan het 

besturen van het land. Dit concludeert Paul Kalma in zijn beschouwing naar 

aanleiding van de breuk in de kabinetsformatie tussen c d a  en PvdA.

PAUL KALMA

Op het mislukken van de formatiebesprekingen 
van CD A en Partij van de Arbeid, begin april, is 
van verschillende kanten met ongeloof en ver
ontwaardiging gereageerd. Andere politieke par
tijen spraken van een ‘beschamende vertoning’ 
en een ‘afgang voor de democratie’. Hoofdredac
teuren, leiders van maatschappelijke organisa
ties en gemeentebestuurders verweten de be
oogde coalitiepartijen ‘onverantwoordelijk ge
drag’, vanwege de grote economische en sociale 
problemen waarmee Nederland worstelt. En de 
twee partijen zelf gaven elkaar onomwonden de 
schuld van de mislukldng (Bos: het cda  ‘heeft 
nooit serieus onderhandeld’; Balkenende: de 
houding van Bos ‘is geen voorbeeld van politieke 
integriteit’).

Nu zijn er in de tien weken die dit eerste deel 
van de formatie in beslag genomen heeft, inder
daad merkwaardige dingen gebeurd. De PvdA 
had aangekondigd de coalitiebesprekingen te 
zullen afbreken wanneer het cd a de oorlog te
gen Irak zou steunen, maar liet dat, toen het zo
ver was, ineens achterwege. Beide partijen leg
den een voorlopig accoord over twintig miljard 
bezuinigingen aan het Centraal Planbureau voor.

Over de auteur Paul Kalma is directeur uan de \N\ard\
Beekman Stichting en redacteur uan s&D 
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terwijl ze zeer goed wisten dat het cpb er geen 
spaan heel van zou laten. En het cda gedroeg 
zich tamelijk hypocriet door op het laatst een 
voor de PvdA onacceptabel programma-op- 
hoofdlijnen als ‘nieuwe opening in de formatie
besprekingen’ te presenteren.

De betrokken partijen hebben zich dus niet 
van hun beste kant laten zien. Maar dat maakt 
de breuk mssen cd a en PvdA nog niet tot een 
‘schande voor de democratie’ en een ‘ramp voor 
Nederland’. Had ons land onmiddellijk een 
nieuw kabinet nodig? Nee, het had behoefte aan 
een kabinet dat niet weer na twee maanden uit 
elkaar zou vallen, en aan een regeringspro
gramma dat enkele jaren meekan. Als cda en 
PvdA daar niet gezamenlijk voor kunnen zorgen, 
moet er naar een andere combinatie gezocht 
worden. En dat neemt nu eenmaal, zoals altijd bij 
kabinetsformaties in Nederland, veel tijd. Men 
kan de twee partijen hooguit verwijten dat ze 
hun meningsverschillen niet eerder en zakelij
ker onder ogen hebben gezien.

Maar is de breuk tussen cd a en PvdA dan niet 
in strijd met de verkiezingsuitslag? Hebben de 
kiezers op 22 januari niet duidelijk uitgesproken 
dat christen-democraten en sociaal-democraten 
samen zouden moeten gaan regeren? Nee, dat 
hebben ze niet. Ze steunden voor 3 o % resp. 2 8 % 
twee partijen waarvan de één een duidelijke
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voorkeur voor een centrum-rechts kabinet had, 
en de ander de vorming van zo’n kabinet juist 
wilde beletten. Bovendien kregen cda en vvd 
weliswaar geen meerderheid, maar bleef een 
centrum-rechtse coalitie, met hulp van een derde 
partij, tot de mogelijkheden behoren, cda en 
PvdA waren, gegeven de verkiezingsuitslag, ge
dwongen om als eersten met elkaar coalitiebe- 
sprekingen te voeren — niets meer en niets 
minder.

Daarmee zijn we bij de belangrijkste oorzaak 
van het afbreken van de coalitieonderhandelin
gen beland. Die betreft niet de onervarendheid, 
de besluiteloosheid of het gebrek aan ‘politieke’ 
wil van de onderhandelaars, maar de politieke af
stand die er de afgelopen jaren tussen cda  en 
PvdA is gegroeid. Het cda heeft, zoals ik in het 
maart-nummer van Socialisme (^Democratie al 
schreef, zijn opmerkelijke electorale en politieke 
herstel ‘over rechts’ opgebouwd.' De harde kri
tiek op ‘paars’ getuigde daarvan, evenals de snelle 
vorming, onder leiding van Balkenende, van een 
rechts kabinet met een even rechts programma. 
Het CDA maakte voortzetting van de coalitie met 
de VVD vervolgens tot inzet van de vervroegde 
verkiezingen — en boekte daarmee nog eens en
kele zetels winst.

De PvdA daarentegen is zich, vanaf het mo
ment dat de paarse coalitie ten einde liep, op een 
aantal terreinen juist linkser gaan opstellen en 
heeft het‘strategisch accoord’ van cd a , vvd en 
IPF — terecht — fel bestreden. Ze kan zich bo
vendien, na het electorale echec van ‘15 mei’, als 
regeringsdeelnemer geen laag profiel veroorlo
ven. Voeg daarbij nog eens de ongunstige econo
mische conjunctuur en de centrum-rechtse 
meerderheid die in de Tweede Kamer en, sinds 
6 maart, ook in de Eerste Kamer beschikbaar is, 
en het zal duidelijk zijn dat regeringssamenwer
king tussen CD A en PvdA misschien niet onmo
gelijk, maar wel onwaarschijnlijk was — en dat 
het, mocht het er na eindeloos formeren toch 
nog komen, al gauw een instabiel kabinet zal 
zijn.

De breuk van begin april komt dus niet als 
een verrassing. Uit een oogpunt van politieke

duidelijkheid, waarop sinds vorig jaar weer aan 
alle kanten wordt aangedrongen, heeft ze zelfs 
positieve kanten. Maar ook de PvdA zelf hoeft het 
afbreken van de formatiebesprekingen en de op- 
positieperiode die daar waarschijnlijk aan vast
zit, niet als een ramp te beschouwen. Opnieuw 
regeren zou voor haar misschien niet te vroeg ge
komen zijn — maar wel aan de vroege kant. Ze 
is, dankzij Wouter Bos, electoraal hersteld maar 
niet in andere opzichten. Sterker nog: in de op
stelling van de PvdA tijdens de formatie bleven, 
zoals ik hieronder zal betogen, de zwakten van 
de sociaal-democratie zichtbaar die door de com- 
missie-De Boer vorig naj aar werden aangewezen 
(en die in enkele maanden ook onmogelijk had
den kunnen verdwijnen), nl.:

> een sterk interne, ‘Haagse’ gerichtheid;
> programmatische onzekerheid op een aantal 

terreinen;
> de ontwikkeling van de PvdA tot een bestuur

derspartij, waarin alle seinen altijd op ‘rege
ren’ staan en ervoor een andere afweging ei
genlijk geen plaats meer is.

Daarmee is allerminst gezegd dat de PvdA ‘de 
schuld’ heeft van het misluldcen van het eerste 
formatieoverleg. Maar het betekent wel dat de 
sociaal-democraten niet te lang op het cda moe
ten blijven schelden. Ze zullen nuchter en zelf
kritisch op hun eigen rol in de formatie moeten 
terugblikken; de kwetsbaarheid van de Neder
landse sociaal-democratie onder ogen moeten 
zien, in het licht van de door de commissie-De 
Boer gemaakte (en door de partij formeel overge
nomen) analyse; en op basis daarvan, onder lei
ding van Wouter Bos, het programmatische en 
organisatorische herstel van de PvdA de komen
de jaren vorm moeten geven. In de oppositie, of, 
in het onwaarschijnlijke geval dat cda en vvd 
geen kabinet zullen vormen, ‘regerenderwijs’.

FORMEREN ONDER DE KAASSTOLP

‘Eén van de structurele problemen waarmee de 
PvdA worstelt’, aldus de commissie-De Boer in

23
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De kaasstolp aan diggelen, '() is haar sterk intern
bestuurlijke gerichtheid.’ 'Onder de Haagse 
“kaasstolp” verloor de PvdA het dagelijkse con
tact met de samenleving. Zowel haar afstand tot 
de gewone kiezer (in het bijzonder de lower 
middle class in de grote steden en aangrenzende 
gebieden) en tot de intelligentsia nam toe.’ Er 
werd te weinig geluisterd en het beleid werd on
voldoende ‘verkocht’. Deels in de naïeve ver
onderstelling dat de kiezers de zegeningen van 
het beleid op den duur zelf wel zouden gaan tel
len; deels uit arrogantie.

Die arrogantie is het afgelopen jaar sterk ver
minderd, vooral dankzij de wijze van optreden 
van Wouter Bos waarmee hij veel weggelopen 
PvdA-stemmers wist terug te winnen. Maar de 
fixatie op de Haagse binnenwereld, zo lieten de 
formatiebesprekingen zien, is nog altijd niet ver
dwenen. Terwijl een open wijze van formeren, 
zeker na de ‘opstand der burgers’ van 2002, voor 
de hand lag, kozen de betrokkenen voor een for- 
matiestijl die in de j aren vij ftig niet zou hebben 
misstaan. Totale beslotenheid, nietszeggende 
persconferenties: misschien had een snel en 
goed formatieresultaat deze archaïsche werk
wijze achteraf kunnen legitimeren. Maar bij ge
brek aan zo’n succe s wekten CDAenPvdAdein- 
druk dat ze zich niets meer van '15 mei’ herinner
den — en dat een open bestuursstijl niet hun pri
oriteit heeft.

Nu zullen PvdA-ers misschien zeggen dat het 
CDA voor een formatie-nieuwe-stijl toch niet te 
vinden zou zijn geweest. In dat geval had de 
PvdA deze vernieuwing zelf gestalte moeten ge
ven. Daaraan zijn ongetwijfeld risico’s verbon- 

24 den, zoals openbaarheid bij Hollandse kabinets
formaties per definitie riskant is. Maar na een 
intern PvdA-voorstel in 1994 om de ‘paarse’ for
matie eens anders aan te pakken (dat van tafel 
verdween) en de suggestie van toenmalig PvdA- 
voorzitter Adelmund om in 19 9 8 een publieke 
briefing over de lopende formatie te houden (die 
door Kok en Melkert geblokkeerd werd), had de 
PvdA in 2003 eindelijk een kleine doorbraak 
kunnen forceren — bijvoorbeeld door de eigen 
voorstellen te publiceren (wat zelfs op het mo

ment van schrijven — half april en al een week 
na de breuk mssen cd a en PvdA — nog altijd 
niet gebeurd is).

Belangrijker nog is de inhoudelijke opstelling 
van de PvdA tijdens de formatiebesprekingen. Ze 
was zo druk bezig om de christen-democratie in 
toom resp. te vriend te houden, dat de vraag hoe 
één en ander aan de eigen achterban moest wor
den uitgelegd, niet meer aan de orde kwam. Het 
oorspronkelijke standpunt over de oorlog in Irak 
(‘geen coalitie als het cda de oorlog steunt’) werd 
verlaten; de resterende spanning met de beoogde 
coalitiepartner verminderd door, na het uitbre
ken van de oorlog, alsnog ‘de zijde van de gealli
eerden’ te kiezen en een oude resolutie van de 
Veiligheidsraad als ‘feitelijke basis’ voor inter
ventie te accepteren. Waarmee de formatie even 
op gang kon blijven, maar de geloofwaardigheid 
van de PvdA in het land een behoorlijke deuk had 
opgelopen.

Ook op het gebied van de overheidsfinanciën 
liet de PvdA zich meezuigen in een intern forma- 
tiespel, zonder zich de externe schade te realise
ren die aldus werd aangericht. Ze aanvaardde een 
onwaarschijnlijkbedrag van 20 miljard aan be
zuinigingen — enerzijds om op die manier kri
tiek van het cda (‘ze zijn financieel toch te soft’) 
vóór te zijn, maar anderzijds in de veilige weten
schap dat het plan toch wel door het Centraal 
Planbureau onder vuur zou worden genomen.
En toen de formatie stuk was gelopen, kon het 
plan ook nog dienen om het cda de zwarte piet 
toe te schuiven (‘we waren er bijna uit’). Inmssen 
had de PvdA zich wel op een loodzwaar bezuini- 
gingspaklcet vastgelegd — waarop ze in eigen 
kring (van De Waal tot Stekelenburg, van Van 
der Ploeg tot Van der Zwan) krachtig bekritiseerd 
werd.

Volgens Wouter Bos zou een vroege breuk in 
de formatie, bijvoorbeeld op het thema van de 
overheidsfinanciën, moeilijk aan de kiezers uit 
te leggen zijn geweest. Dat is mogelijk. Maar 
toch niet veel moeilijker dan een late breuk na 
tien weken moeizaam formeren, met als aanlei
ding een pakket van nauwelijks bekende maatre
gelen met ongewisse sociale, economische en
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financiële effecten, waarover beide partijen al 
wekenlang in slechte sfeer en met wederzijdse 
schoppen onder de tafel (‘we kunnen veel beter 
bezuinigen dan het cd a ’) beraadslaagden — en 
zonder dat er op andere terreinen dan dat van de 
financiën substantiële afspraken over een nieuw 
kabinetsbeleid leken te zijn gemaakt.

Het grootste bezwaar tegen het formeren on
der de kaasstolp waaraan de PvdA heeft meege
werkt, ligt echter elders. De PvdA-fractie dacht 
onder uiterst moeilijke omstandigheden (toch al 
weer regeren na de ‘dreun’ van 15 mei; een coali
tiepartner die zich met handen en voeten aan 
een rechts ‘strategisch accoord’ gebonden had; 
een vanwege de recessie oplopende spanning 
tussen gewenste investeringen en noodzakelijke 
bezuinigingen) met het cda een kabinet te kun
nen vormen zonder hulp van buitenaf. Zonder de 
publieke opinie te beïnvloeden; zonder de eigen 
achterban te informeren en zo nodig te mobilise
ren; zonder de eigen partij als smwende kracht 
in het formatieproces te gebruiken.

De Tweede Kamer-fractie van de PvdA dacht 
het, kortom, helemaal alleen af te kunnen. Dat 
is de kern van de fixatie op het Binnenhof, die 
de PvdA nog altijd parten speelt — en die, toege
geven, ook niet in een handomdraai te verhel
pen is.

DE BRIL VAN FINANCIËN

Over de inzet en het verloop van de mislukte 
coalitiebesprekingen tussen cda en PvdA is nog 
lang niet alles bekend — en veel zal ook onbe
kend blijven. ‘Het is’, schreven de informateurs 
Donnet en Leijnse op 12 april aan de Tweede Ka
mer, ‘0 goed gebruik dat alleen het eindresultaat 
van de onderhandelingen die leiden tot de vor
ming van een kabinet, na afloop van de formatie 
openbaar gemaakt wordt, alsmede een beperkt 
aantal stukken die direct voor dat eindresultaat 
relevant zijn. Nu deze fase van de informatie niet 
geleid heeft tot een accoord russen partijen, zijn 
er geen stukken die als defintief onderhande
lingsresultaat kunnen worden aangemerkt.’ Leve 
de openbaarheid van bestuur!

Toch valt er over de inhoudelijke kant van de 
eerste formatieronde, en in het bijzonder over de 
rol van de PvdA, weldegelijk wat te zeggen. Het 
meest in het oog springen de mega-bezuinigin- 
gen van 2 o milj ard euro waartoe c D a en PvdA 
zich verplichtten, teneinde het financieringste
kort in 2007 tot nul te reduceren en tegelijkertijd 
financiële ruimte voor nieuwe overheidsuitga
ven te creëren; het negatief oordeel dat het Cen
traal Planbureau, zoals verwacht, over deze voor-

De PvdA verloor in dejaren 
negentig niet alleen haar 
ideologische, maarookhaar 
strategisch-organisatorische 

veren. De sociaal-democratie is in 
zekere zin ‘footlose’geworden, wat 
haar vereenzelviging met het 
openbaar bestuur helpt verklaren

stellen uitbracht; en de pogingen die daarop 
volgden om de voorstellen, door enkele miljar
den minder te bezuinigingen én minder uit te 
geven, in sociaal-economisch opzicht beter te la
ten 'scoren’.

Drie zaken vallen dan, vanuit het perspectief 
van de sociaal-democratie bezien, het meeste op:

1. de rol die het Centraal Planbureau bij de
onderhandelingen kreeg toebedeeld, was bij- 25 
zonder groot. Dat mag in dit geval ook gele
gen hebben aan de finaciële meningsverschil
len mssen cd a en PvdA en hun behoefte om 
het CPB tegen de ander uit te spelen, het be
vestigt de indruk die Nederlandse politieke 
partijen al jaren vestigen: nl. dat ze program
matisch te zwak zijn om het Planbureau de 
nuttige, maar beperkte plaats te wijzen die 
het toekomt. Het is, zoals Willem Breedveld 
in Trouw schreef, de technocratie ten top — en
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het bewijs dat de twee partijen 'absoluut niet 
in staat zijn om samen een keus te maken'^;

2. de omvang van de afgesproken bezuinigings
operatie (‘de grootste in de Nederlandse parle
mentaire geschiedenis’) wijst ook op zelfover
schatting van de twee partijen. Ze heeft niet 
alleen ingrijpende sociale, economische en 
bestuurlijke gevolgen, maar dwingt een kabi
net ook tot een voortdurende race om het af
gesproken bezuinigingsbedrag te halen. Die 
gaat, zo is in de jaren negentig gebleken, ten 
koste van een zorgvuldige inhoudelijke afwe
ging, en ontneemt de coalitiepartners al gauw 
de energie voor beleid op niet-financieel ge
bied. Het is regeren met ‘de bril van financiën’ 
op3, dat de PvdA al eerder slecht bekomen is;

3. de bereidheid van de PvdA om, in de huidige 
economische en politieke omstandigheden, 
een begrotingsevenwicht in 2007 te realise
ren, staat, hoe verrassend ook, niet op zich
zelf. Ze is een nieuw voorbeeld van haar pro
grammatische onzekerheid op financieel-eco- 
nomisch gebied, die haar steeds weer gevoelig 
maakt voor het verwijt dat sociaal-democra- 
ten financieel niet sound genoeg zijn. Anders 
dan veel zusterpartijen zette ze in de jaren ne
gentig haar traditionele (Keynesiaanse) 
macro-economische opvatting geheel over
boord en omarmde ze de neo-liberale consen
sus, waarin een begrotingstekort en staats
schuld per definitie als onfatsoenlijk gelden. 
Dat leverde de PvdA in tijden van hoogcon
junctuur al problemen op, maar zal haar bij 
een teruglopende economie steeds meer gaan 
opbreken.

Deze kritiek sluit aan bij wat de commissie-De 
Boer over de programmatische onzekerheid van 
de PvdA in het algemeen heeft opgemerkt. ‘De 
weg terug naar het politieke midden die eindja
ren tachtig de PvdA uit haar “eeuwige” oppositie
rol bevrijdde, heeft’, zo schrijft de commissie, 
'uiteindelijk niet tot een vernieuwd, overtuigend 
hervormingsprogramma geleid, maar de sociaal- 
democratie in een soort “verdwijntruc” doen be
landen.’ Op het belangrijke thema van het werk

gelegenheidsbeleid na, liet zij zich door het libe
ralisme in het defensief drukken (privatisering, 
inkomensbeleid, fiscaal en monetair beleid, in
dustriepolitiek) .4

Ook door anderen, zoals recentelijk Arie van 
der Zwan5, is op dit ideologisch tekort gewezen. 
Het ontbreekt de sociaal-democratie aan een dui
delijke visie op de economische orde en aan een 
daarop geënt sociaal-economisch en financieel 
beleid. De opstelling van de PvdA bij de formatie 
moet in dit licht worden bezien.

Maar ging er bij de onderhandelingen met het 
CDA dan helemaal niets goed? Op 14 april heeft 
Wouter Bos in de Tweede Kamer gewezen op de 
positieve kanten van het voorlopig accoord dat 
aanvankelijk met het cda bereikt was.

‘We leken’, aldus Bos, ‘er in te slagen om (de) 
bezuinigingen en lastenverzwaringen zo te kie
zen dat we niet hoefden in te grijpen in de soci
ale zekerheid, niet hoefden te komen aan de kop
peling en voldoende geld overhielden voor 
nieuw beleid.’ Er zou extra geld komen voor 
jeugdzorg, inburgering, Melkert-banen en soci
ale werkplaatsen, voor de opvang van dak- en 
thuislozen, voor wegen, openbaar vervoer en mi
lieubehoud. ‘De bezuinigingen op het hoger 
onderwijs zouden ongedaan worden gemaakt. 
Een nieuw zorgstelsel en een nieuw WAO-stelsel 
zouden worden ingevoerd. En een ambitieuze 
operatie ter vermindering van bureaucratie en 
regeldrift op alle niveaus zou worden opgetuigd.’

Dat klinkt respectabel. Maar we hadden het 
wel graag zelf willen beoordelen — en de vraag 
blijft open waar de bezuinigingen dan wél te
recht waren gekomen; en of en hoe Bos’ pluspun
ten in een definitief regeeraccoord met het cda 
terug te vinden zouden zijn geweest. En lost but 
not least: wat zou zo’n regeeraccoord te melden 
hebben gehad over belangrijke, controversiële 
kwesties, zoals; een ambitieus integratiebeleid; 
een veiligheidsbeleid dat niet in ‘hard aanpak
ken’ en ‘meer politie’ blijft steken; hervorming 
van de publieke sector; milieupolitiek; democra
tisering van het bestuur; het internationale be
leid?
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Politieke verdeeldheid laat zich niet zo maar 
wegonderhandelen; ideologische tekorten laten 
zich niet zo maar opheffen — zeker niet als dat 
onder de schaduw van een zwaar en mager bear
gumenteerd bezuinigingsprogramma moet ge
beuren.

DE OPMARS VAN DE BESTUURDERSPARTIJ

Een sterk intern-bestuurlijke gerichtheid en pro
grammatische onzekerheid op een aantal be
langrijke beleidsterreinen: ze vormen nog altijd 
twee in het oog springende zwakten van de 
Nederlandse sociaal-democratie, die zich bij de 
formatie opnieuw hebben gemanifesteerd. Deze 
zwakten hangen samen met een ander kenmerk 
van de huidige PvdA, dat overigens ook in andere 
sociaal-democratische partijen kan worden aan
getroffen (maar niet zo geprononceerd als in 
Nederland): de ontwikkeling, naar sociale 
samenstelling en habitus, tot een typische be- 
smurderspartij.

De commisie-De Boer verwijst daarnaar wan
neer ze de PvdA omschrijft als ‘een bestuurders
partij, waarin geprononceerde standpunten al 
gauw als een blok aan het been worden ervaren’. 
Veel eerder al, in 19 9 8, wezen Frans Becker en 
Roos Vermeij op ‘de versmalling van de PvdA tot 
een lokale bestuurderspartij’ en de nadelen die 
daaraan verbonden zijn. ‘(E)en dominantie van 
bestuurders in de PvdA zal () het a-politieke ka
rakter van de menings- en besluitvorming 
(doen) toenemen. Want hebben bestuurders niet 
veel meerbaar bij belangenbehartiging (de juiste 
beleidsprioriteiten en geld) dan bij een program
matisch debat over de inrichting van 
Nederland?’*̂

Symptomatisch voor deze ‘besmurderisering’ 
van de PvdA is het verstommen van elke discus
sie over de vraag die de sociaal-democratie altijd 
sterk heeft beziggehouden: of, en zo ja, onder 
welke voorwaarden ze deel moet nemen aan het 
lokaal en nationaal bestuur. Was dat debat voor 
de vroege, 'revolutionaire’ sociaal-democratie 
nog beladen met het streven naar een totaal an
dere samenleving, het naoorlogse reformisme

gaf er een pragmatische wending aan en bond re
geringsdeelname aan tastbare resultaten en aan 
de geloofwaardigheid van de partij op langere 
termijn. ‘Er moet wat te regeren zijn’ (Jaap Bur
ger) . In bepaalde omstandigheden kan oppositie 
de voorkeur verdienen. Zo koos de Oostenrijkse 
spö er onlangs welbewust en openlijk voor om 
geen coalitie met de christen-democraten te vor
men.

In de Nederlandse sociaal-democratie wordt 
echter helemaal niet meer in die termen gedacht. 
Regeren c.q. besturen geldt als een vanzelfspre
kendheid, waarvan je hooguit door anderen (kie
zers, andere partijen) afgehouden kunt worden.
Het is een morele plicht tegenover ‘de mensen 
die op ons gestemd hebben’ en/of‘in het belang 
van het land’. Wie daarbij vraagtekens zet, vindt 
nauwelijks nog gehoor. Dat ondervond wb s- 
medewerker René Cuperus, die na de verkiezin
gen van 22 januari de stelling betrok dat, gegeven 
de ‘opstand der burgers’ van vorig jaar en de pro
blemen waarmee de PvdA nog altijd worstelt, 
zijn partij misschien nog het beste een paar jaar 
in de oppositie zou kunnen blijven.'' Daarmee 
stuitte hij in de PvdA op een druldcende stilte, 
hooguit onderbroken door een enkel verwijt 
(‘doe niet zo negatief).

Dat was, zo heeft het verloop van de formatie- 
besprekingen wel aangetoond, niet alleen jam
mer voor Cuperus. Bij het begin van de formatie 
is noch door de Tweede Kamer-fractie noch door 
het PvdA-besmur serieus gediscussieerd over de 
vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden de 
PvdA zou moeten gaan regeren; welke strategie 
zou moeten worden gevolgd; en hoe en wanneer 
de resultaten van het formatieoverleg geëvalu- 27 
eerd zouden moeten worden. Regeren, dat waren 
we immers ‘gewoon verplicht aan de mensen in 
het land’.

REGERINGSFIXATIE

Hoe is dit mogelijk? Waarom is regeren en be
sturen voor de sociaal-democraten een vanzelf
sprekendheid, zo niet een doel in zichzelf gewor
den? Waarom heeft de depolitisering in deze
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partij zo toegeslagen dat de vraag naar de wense
lijkheid van regeren niet eens meer gesteld, laat 
staan gespecificeerd wordt? Een rol speelt onge
twijfeld de sterk verminderde bindende kracht 
van programma’s en ideologieën in de politiek. 
Dat leidt ertoe dat bestuurders en volksvertegen
woordigers steeds meer de vrije hand hebben ge
kregen — zoals omgekeerd de opmars van de be
stuurders en van de belangen die zij te beharti
gen hebben, tot verdere programmatische ver- 
vlaldcing heeft geleid. Maar er is ook nog een an
dere factor in het geding: het isolement waarin 
politieke partijen, de PvdA niet in de laatste 
plaats, tegenover de georganiseerde samenle
ving, de ‘civil society’, is komen te verkeren.

De veelbesproken verzwakking van politieke 
partijen manifesteert zich niet alleen in teruglo
pende ledenaantallen en een verminderde be
langstelling voor het partijleven, maar, zeker als 
het om traditionele volkspartijen gaat, ook in het 
verdwijnen van de bindingen met maatschappe
lijke organisaties en bewegingen. De sociaal-de- 
mocratie ontleende aan die bindingen lange tijd 
een aanzienlijk deel van haar politieke kracht. Ze 
zorgden er niet alleen voor dat de partij maat
schappelijk goed geïnformeerd bleef en haar pro
gramma aan de behartiging van concrete belan
gen bleef koppelen, maathielden ook het besef 
levend dat hervorming van de samenleving niet 
uitsluitend een bestuurlijke aangelegenheid is.

Met het slaken en slijten van die banden is de 
sociaal-democratie in zekere zin/ootloose gewor
den — wat haar toenemende vereenzelviging met 
het openbaar besmur en haar fixatie op regerings
deelname mede helpt verklaren. Daarvoor be
staan geen eenvoudige remedies; de Rooie Fami
lie komt in ieder geval niet meer terug. Maat
schappelijke organisaties als de vakbeweging en 
de milieubeweging worstelen met hun eigen re
presentatie- en organisatieproblemen (professio
nalisering, technocratisering) en bekennen niet 
zo gauw politieke kleur. Ook mogen politieke par
tijen nooit als doorgeefluik van de ‘civil society’ 
gaan fungeren. Maar dat wil niet zeggen dat nau
were contacten met maatschappelijke organisa
ties ongewenst en niet levensvatbaar zouden zijn.

Integendeel, waarom zouden partijen, op ba
sis van hun programma en uiteraard in de volle 
openbaarheid, niet hun electorale en machtspo
litieke voordeel met onze levendige ‘civil society’ 
kunnen doen; geen nieuwe vormen van samen
werking (beleidsinhoudelijk; personeel; financi
eel) kunnen creëren? Wie politieke partijen weer 
meer in de samenleving wil verankeren, en opi
nieonderzoek en focusgroepen daarvoor een te 
magere basis vindt, komt niet om dit thema

Soms lijkt de 'dreun van 15 mei’ 
wel weer erg ver weg

heen. Wie partijen zelf als maatschappelijke or
ganisaties (in plaats van als beleids- en verkie- 
zingsmachines) overeind wil houden, zal hun re
latie tot andere maatschappelijke organisaties 
onder ogen moeten zien— zoals die maatschap
pelijke organisaties partijen ook in programma
tisch opzicht kunnen stimuleren.^

De PvdA heeft in dit opzicht, zeker de afge
lopen jaren, grote steken laten vallen. Ze verloor 
in de jaren negentig niet alleen haar ideologi
sche, maar ook haar strategisch-organisatorische 
veren. Waar in het begin van jaren negentig door 
het PvdA-bestuur af en toe gesproken werd met 
het geïnstitutionaliseerde en het minder geïnsti
tutionaliseerde middenveld (van organisaties 
van uitkeringsgerechtigden tot de Raad van Ker
ken), is daarvan tegenwoordig geen sprake meer. 
Recente rapporten over de organisatie van de 
partij wezen nog wel eens op het belang van 
‘maatschappelijke allianties’3 , maar zonder daar
aan enige uitwerking te geven — laat staan dat 
ze in de praktijk gebracht werden.

Zoals de landelijke volksvertegenwoordigers 
van de PvdA de gevaren van de Haagse ‘kaasstolp’ 
aan den lijven zijn gaan ondervinden, zo is de le
denpartij een intern gerichte, op het eigen func
tioneren gefixeerde organisatie geworden. Be
strijding van de inhoudelijke bloedarmoede van 
de bestuurderspartij zou daarom — landelijk en 
lokaal— vergezeld moeten gaan van een nieuwe
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toenadering (in de vorm van overleg, debatten, 
gezamenlijke acties) met de ‘civil society’.

‘OPPONERENDERWIJS’

Heeft de PvdA iets van de ‘dreun’van 15 mei ge
leerd? Weldegelijk, ze heeft in het najaar enkele 
harde conclusies getrokken over de oorzaken en 
achtergronden van de gigantische verkiezings
nederlaag; en ze heeft een politicus, Wouter Bos, 
in het veld gebracht die, onverwachts en vrijwel 
in z’n eentje, de PvdA in januari weer bijna tot de 
grootste partij van Nederland maakte.

Maar, zoals tien weken formatiebesprekingen 
met het cda duidelijk hebben gemaakt: daarmee 
is de rechtse wind die in Nederland is opgesto
ken, nog niet gaan liggen; en zijn de fundamen
tele gebreken die de PvdA de aflopen periode is 
gaan vertonen, nog allerminst verholpen. En 
soms lijkt ’i 5 mei’ ook wel weer erg ver weg. De 
PvdA zal de komende tij d moeten gaan doen wat 
ze zich vorig najaar uitdrukkelijk voornam:
> intern en extern het debat aangaan over be

langrijke en controversiële kwesties, zoals 
aangedragen in De kaasstolp aan diggelen — en 
daamit heldere conclusies trelcken voor het

sociaal-democratisch programma op korte en 
langere termijn;

> in het parlement een constructieve strijd voe
ren met de nieuwe versie van het ‘strategische 
accoord’ van cd a en vvd die nu in de maak is;

> in samenhang met bovenstaande: de ‘Haagse’ 
resp. ‘Amsterdamse’ kaasstolp regelmatig ver
laten en samenwerking zoeken met program
matisch verwante maatschappelijke en poli
tieke organisaties.

Dat de PvdA daarbij niet meer als regeringspartij 
optreedt en aan haar programma vanuit de oppo
sitie vorm zal moeten geven, zal, na veertien jaar, 
weer even wennen zijn. Maar het lag voor de 
hand en het is, anders dan sommige besmurders 
geneigd zijn te denken, helemaal niet slecht voor 
de partij, voor haar kiezers en voor het land. Als 
oppositiepartij (‘opponerenderwijs’) kan de PvdA 
weer aan inventiviteit, aan overmigingskracht 
en, jawel, aan strijdbaarheid winnen — en erva
ren dat politiek heel wat meer is dan het besm- 
ren van het land. Waarschuwde P. J.Troelstra in
dertijd niet al: ‘De partij is een politiek lichaam 
en niet een organisatie van bedrijfskundigen’?
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Normen en waarden: 
de koudwatervrees voorbij
In deze bijdrage wordt de stelling verdedigd dat de PvdA niet een 

reactieve, maar een pro-actieve bijdrage moet leveren aan het waarden

en normendebat. Zij moet dit niet doen als iets dat haar door 

de omstandigheden wordt afgedwongen, maar als voortkomend uit 

de authentieke traditie van de sociaal-democratie. Duidelijk moet 

worden dat het waarden- en normendebat niet alleen een zaakvan 

confessionele partijen is.

30

H E R M A N  N O O R D E G R A A F

De werkgroep Politiek Inhoudelijke Koers be
noemt in haar rapport De kaasstolp aan diggelen. 
De PvdA na de dreun van 15 mei een aantal bran
dende kwesties voor de sociaal-democratie. Een 
verdere doordenking daarvan is, zoals de Werk
groep stelt, met het oog op de vernieuwing van 
de partij noodzakelijk. Eén van de door de com
missie De Boer geformuleerde uitdagingen be
treft het debat over normen en waarden. Vanuit 
affiniteit met het door de commissie gevoerde 
pleidooi om de koudwatervrees op dit punt te la
ten varen, is deze bijdrage aan de discussie ge
schreven. Verkend worden allereerst de histori
sche achtergronden van ‘het waarom van de soci- 
aal-democratische koudwatervrees’ op het vlak 
van waarden en normen, van SD AP tot PvdA. Op

Over de auteur Herman Noordegraaf is voorzitter van 
de PudA-werkgroep Trefpunt uoor Socialisme & 

Leuensouertuiging en als onderzoeker op het terrein 
uan diakonaat verbonden aan de Theologische 
faculteit van de Uniuersiteit Utrecht 

Noten Zie pagina g j

die manier probeer ik beter zicht te krijgen op 
waar het in het waarden- en normendebat om 
zou moeten gaan en wat de invalshoek vanuit de 
sociaal-democratie zou kunnen zijn.

GODSDIENST IS PRIVAATZAAK

Vanaf het begin is de verhouding van de sdap tot 
levens- en wereldbeschouwing en kerken een 
moeizame geweest. Officieel stond de partij 
open voor mensen met verschillende levensbe
schouwelijke achtergronden. De partij was in 
wereldbeschouwelijk opzicht neutraal. Het be
ginselprogramma van 1895 beperkte zich tot een 
artikel over de scheiding van kerk en staat, maar 
zweeg verder over godsdienst en kerk. Zij was 
daarmee neutraal ten opzichte van de levens
overtuiging van haar leden, stelde zich officieel 
dus niet op een anti-godsdienstige grondslag en 
nam derhalve niet het militante atheïsme dat 
binnen de Sociaal-Democratische Bond aanwe
zig was geweest in de grondslag van de partij op.' 
Hoewel we de uitdrukking niet in enig beginsel-
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programma van de sdap tegenkomen kan deze 
opstelling samengevat worden in het aan de pro
gramma’s van Gotha (1875) en Erfurt (1891) van 
de Duitse sociaal-democratie ontleende germa
nisme: 'Godsdienst is privaatzaak’. Deze uitdruk
king bevatte twee componenten: 1, scheiding van 
kerk en staat en beëindiging van de bevoorrech
ting van de kerk en van haar invloed op het open
bare leven. 2. Iedereen kon ongeacht zijn levens
beschouwing lid worden (al bleef dit punt impli
ciet in het Beginselprogramma).

In lijn hiermee was ook dat het partijcongres 
van 18 9 7 in een motie uitsprak dat het socia
lisme alle arbeiders zonder verschil van geloof 
kon omvatten en dat het kerkgeloof geen reden 
van politiek verschil hoefde te zijn, omdat alle ar
beiders dezelfde economische belangen hadden. 
Wel sprak het congres in diezelfde motie uit, dat 
het de taak van de partij was om de politieke en 
economische macht te breken, zonder echter 
binnen of buiten haar kring de godsdienstige 
mening van iemand te willen kwetsen.^ Deze 
keuze voor neutraliteit inzake wereldbeschou
wing werd waarschijnlijk ingegeven door een 
combinatie van overtuiging (geestelijke vrij
heid) en strategie (het niet van zich willen ver
vreemden van arbeiders van protestants-christe- 
lijke en rooms-katholieke huize). Daardoor was 
het ook mogelijk dat in 18 9 6 en daarop volgende 
jaren een aantal predikanten, die zich wilden so- 
lidariseren met de socialistische beweging, lid 
werd, zoals G.W. Melchers en A. van der Heide 
(beiden werden later Tweede Kamerlid), en de 
zogeheten Blijde Wereld-dominees (genoemd 
naar de titel van hun in 19 02 opgerichte christen- 
socialistisch weekblad) een plaats binnen de par
tij konden krijgen. Zij streefden naar een ont
moeting tussen christendom en socialisme met 
het oog op een betere (‘blijde’) wereld. Zowel 
binnen de kerken als de sdap vormden zij en 
hun aanhang een minderheid.^

In de praktijk was er toch binnen de sdap  de 
nodige weerstand tegen de godsdienst. Dat 
kwam markant naar voren in de discussie over 
het Beginselprogramma van 1912. Daarin vinden 
we de zinsnede, dat het kapitalisme een stelsel is

‘dat ekonomisch verouderd en zedelijk veroor
deeld is.’ Daarmee sprak de partij uit, dat er ook 
ethische motieven een rol speelden in de strijd 
voor het socialisme. De uitdrukking ‘en zedelijk 
veroordeeld’ was erin gekomen op voorstel van 
ds. J.A. Bruins, één van de zojuist genoemde 
Blijde Wereld-dominees. Deze passage was ech
ter niet zonder slag of stoot opgenomen. Van or- 
thodox-marxistische zijde was voorgesteld om er 
‘en daarom zedelijk veroordeeld’ van te maken, 
met andere woorden: de moraal vloeit voort uit 
de maatschappelijke verhoudingen en kan 
daarom niet als eigenstandige factor erkend wor
den. We moeten dat ook niet willen, want dat 
leidt af van de hoofdzaak: het inzicht in de maat
schappelijke verhoudingen, dat de grondslag 
vormt voor de klassenstrijd. Troelstra, die Bruins 
had gesteund, omdat hij ruimte aan diens opvat
ting wilde geven, stelde overigens in zijn toelich
ting op het program, dat de partij zich bleef base
ren op de ‘wetenschap der maatschappelijke ont- 
wikkeling’.T

MORELE NOTIES

De vraag is waar deze weerstand tegen de erken
ning van morele factoren als grondslag voor de 
keuze voor het socialisme vandaan komt. Voor 
een deel was dat gebaseerd op intellecmele in
zichten, zoals met name marxistische intellectu
elen in de partij die aanhingen en die dus ook in 
de zojuist genoemde discussie een rol speelden. 
Dat het echter niet alleen om een wetenschappe
lijk inzicht ging, blijkt uit het feit dat we in be
ginselprogramma’s, geschriften en redevoerin
gen volop morele noties als solidariteit, onrecht, 
uitbuiting tegenkomen: het gaat niet om neu
trale aanduidingen. Daarbij komen we mijns in
ziens bij de belangrijkste, namelijk sociaal- 
psychologische, factor: de realiteit van het ge
leefde leven. Kerken en christendom in al zijn 
vertalddngen speelden veelal een emancipatie- 
remmende rol, zowel wat betreft de sociale 
kwestie, de democratie als de vrouwenstrijd. 
Bovendien wees de overgrote meerderheid van 
de kerken en de christenen het socialisme scherp
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af als zijnde een goddeloze beweging vanwege 
zijn (filosofisch) materialisme, zijn revolutio
naire opvattingen en de propaganda van de klas
senstrijd. De weerstand kwam voort uit een zeer 
begrijpelijk verzet tegen kerk en religie.s

Om de verhoudingen goed te begrijpen, moe
ten we onderkennen dat de formule van levens
beschouwelijke neutraliteit ook voor degenen 
die niet afwijzend stonden tegenover het socia
lisme onbevredigend was. Daarbij speelden twee 
factoren een rol. In feite was er in gematigde 
vorm toch een bepaalde levensovertuiging aan
wezig, namelijk het historisch materialisme. Dit 
fungeerde weliswaar niet als een alomvattende 
wereldbeschouwing, maar leverde wel degelijk 
een interpretatie van ontwikkeling en zin van de 
geschiedenis, die niet zuiver wetenschappelijk 
en levensbeschouwelijk neutraal was. Voorts be
tekende de neutraliteit dat zoals gezegd geloof 
tot een privé-zaak werd verklaard. Gelovigen 
moesten hun motivatie, die voor hen van groot 
belang was, buiten het partijleven houden.®

DE DOORBRAAK

De Doorbraak van na de Tweede Wereldoorlog, 
zoals die mede ten grondslag lag aan de oprich
ting van de Partij van de Arbeid, beoogde zonder 
te kiezen voor een formule van een confessio
nele partij te breken met de gedachte van religie 
als privé-zaak. De grote inspirator van dit Door- 
braak-denken, de ‘rooie dominee’ Willem Ban
ning kon, wat hem niet gelukt was bij de discus
sies over het Beginselprogramma van 1937, het 
volgende punt, opgenomen krijgen in het Begin- 

32 selprogramma van 1947:

het politieke partijleven op de grondslag van 
een godsdienstige belijdenis (antithese).’

(artikel 35)

De door mij gecursiveerde zinsneden geven de 
breuk aan met de gedachte van ‘religie is privaat- 
zaak’.7 De Doorbraak beoogde een partijpolitieke 
vormgeving van de relatie tussen religie en poli
tiek te geven, die zich onderscheidde én van het 
confessionele model én van het neutraliteitsmo- 
del.^ Voorts is het opvallend dat het programma 
enerzijds vasthoudt aan de scheiding tussen kerk 
en staat, maar niet tot de gevolgtrekking komt 
dat de staat in geestelijk opzicht neutraal moet 
zijn. Wederom is het de moeite waard het desbe
treffende artikel integraal te citeren:

‘De Partij verwerpt de opvatting, dat de Staat 
op de grondslag van een kerkelijke belijdenis 
moet staan; wel erkent zij, dat hij zich mede 
verantwoordelijk behoort te stellen voor het 
beste geestelijk erfgoed van ons volk en ge
bonden is aan zedelijke normen.’

(artikel 23)

Bovendien impliceert de gedachte van de schei
ding van kerk en staat niet dat kerken niet in het 
politieke en maatschappelijke debat zouden mo
gen participeren. Om een zinsnede uit artikel 34 
te citeren;

‘Erkend wordt, dat de kerken het tot hun taak 
kunnen rekenen, ter wille van het geestelijk 
en zedelijk heil van her volk, hun woord te 
spreken met betrekking tot het staatkundig 
en maatschappelijk leven.’

‘De Partij staat open voor personen van zeer 
verschillende levensovertuiging, die instem
men met haar beginselprogram. Zij erkent het 
innig verband tussen levensovertuiging en politiek 
inzichten waardeert het in haar leden, als zij dit 
verband ook in hun arbeid voor de Partij duidelijk 
doen blijken. Zij verwerpt echter principieel, 
en voor de tegenwoordige verhoudingen in 
Nederland ook practisch, de organisatie van

In aansluiting hierop vinden we in artikel 32 ver
woord, dat de partij een actieve culmurpolitiek 
voorstaat met het oog op de ontplooiing van de 
intellectuele, zedelijke en geestelijke krachten 
van het gehele Nederlandse volk. De ingestelde 
protestants-christelijke, rooms-katholieke en 
humanistische ‘werkgemeenschappen’ hadden 
tot doel om dit model vorm te geven. Men merkt 
in dit programma dus geen vrees om zich uit te
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spreken over normen en waarden, waarvoor de 
partij zich heeft in zetten.

Daarin komt verandering in de j aren zestig. 
We zien dan een verschuiving van de burger
lijke moraal naar een meer liberale moraal, 
waarin de nadruk op zelfontplooiing en indivi
duele keuzevrijheid ligt. Deze liberale moraal 
wordt mede gedragen door mensen, die in de na
dagen van de verzuiling kerk en christendom als 
bevoogdende en beknellende verbanden ervaren 
hebben. Ligt hier een van de wortels van een 
hardnekkig misverstand dat ik regelmatig tegen
kom binnen de PvdA, namelijk dat waarden en 
normen vooral betreldcing hebben op de miere
en privé-moraal? En ligt hier een van de redenen 
dat het debat over waarden en normen vereen
zelvigd wordt met paternalisme, bevoogding en 
de spraitjeslucht van de burgerlijke maatschap
pij?

NAAR EEN NIET-MORALISTISCHE MORAAL

De weerstanden binnen de sociaal-democratie 
tegen een benadering in termen van waarden en 
normen komen voort uit weerstand tegen kerk 
en religie en uit een verkeerd gebruik, soms mis
bruik, van deze benadering. We zouden dit laat
ste kunnen betitelen als ‘moralisme’: het zodanig 
hanteren van de moraal dat de context waarin de 
moraal functioneert onvoldoende in ogen
schouw wordt genomen, zij selectief wordt toe
gepast en onvoldoende argumentatief en in dia
loog wordt ontwikkeld. Ik geef daarvan een aan
tal voorbeelden:

1) Het waarden- en normendebat wordt al snel 
versmald tot een debat over persoonlijke 
ethiek op het microniveau en zogeheten 'niet- 
materiële kwesties’ als euthanasie, abortus 
enz. Binnen de PvdA leeft dat misverstand, 
maar ook demissionair minister-president 
Balkenende werkte dat misverstand weer in 
de hand. In zijn brief aan de Staten-Generaal 
over'Aanpak waarden- en normendebat’ d.d. 4 
oktober 2002 gaat het vooral om de kwaliteit 
van de leefomgeving, asociaal gedrag en de

grootste ergernissen in het omgaan met el
kaar, zoals onveiligheid op straat, hinderlijk 
gedrag in het verkeer en het openbaar ver
voer, pesten op school, geweld op school enz.
Eén blik in Handboeken Sociologie en Ethiek 
maakt echter al duidelijk dat dit een beperkte 
invalshoek is: waarden zijn collectieve opvat
tingen omtrent wat goed, juist en daarom na
strevenswaardig is. Dat betreft ook de samen
leving in groter verband. Normen vormen op 
hun beurt weer de concretiseringen van 
waarden in gedragsregels. Terecht wij st de 
Commissie de Boer erop, dat ook het debat 
over de macro-moraal gerevitaliseerd moet 
worden. Als voorbeelden noemt zij duur
zaamheid, omgang met armoede en mondiale 
ongelijldieid. Zij zegt dit tot de PvdA, maar het 
geldt ook voor de minister-president. Het 
waarden- en normendebat behoort meer te 
zijn dan een debat over 'fatsoen moetje doen’, 
al omvat het dat ook. Ook strucmrele vraag- 
stuklcen, inclusief machts- en bezitsverhou- 
dingen, horen onderdeel van het debat te zijn.

2) Het debat over normen en waarden moet ver
bonden worden met een grondige analyse van 
maatschappij en cultuur. Dat is het waar- 
heidselement in het bovengenoemde voor
beeld van de discussie over het beginselpro
gram van 1912 (om misverstanden te voorko
men: ds. Bruins onderschreef volledig de 
noodzaak van grondige analyses). Men komt 
anders tot morele oproepen zonder te analy
seren waarom problemen zich voordoen. Dat 
is ook van belang, omdat het debat over 
waarden en normen niet mag uitlopen op een 33 
eenzijdig repressieve benadering, maar ge
richt moet blijven op het bestrijden van oor
zaken en preventie.

3) Voorkomen moet worden dat moraal er 
vooral toe dient om maatschappelijke en eco
nomische ontwildcelingen en overheidsbeleid 
te legitimeren zonder dat er dienaangaande 
kritische vragen gesteld worden. Daarvan is 
bijvoorbeeld sprake als er een bezuinigings-
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beleid wordt gevoerd waarbij niet het draag
krachtbeginsel in acht wordt genomen en er 
vervolgens een beroep wordt gedaan op meer 
zelfverantwoordelijldieid van burgers.

4) Moraal wordt toegepast op specifieke terrei
nen, terwijl op andere terreinen een beleid ge
voerd wordt dat hier haaks op staat. Zo wor
den in de genoemde brief van de minister
president de volgende waarden genoemd: res
pect, verantwoordelijldaeid, fatsoen, solida
riteit, opofferingsgezindheid. Maar zijn deze 
bijvoorbeeld te herkennen in het milieube
leid, de inkomenspolitiek enz.?

5) Er worden morele uitspraken in algemene 
termen gedaan zonder voldoende oog te heb
ben voor verschillen in beperkingen en moge- 
lijldreden (sociaal, mentaal, intellectueel, fi
nancieel, macht) van mensen.

6) Morele standpunten worden geproclameerd 
zonder veel argumentatie. Uiteindelijk komt 
men bij doorvragen in elk moreel debat bij 
funderende uitgangspunten, die wereld- en 
levensbeschouwelijk van aard zijn en die zich 
niet verder laten beargumenteren. Maar er is 
een heel veld van rationele argumentatie en 
van in onze samenleving aanwezige morele 
overeenstemming (bijvoorbeeld de betekenis 
van de mensenrechten), die in principe een 
zinvol argumentatief debat mogelijk maken. 
De organisatie van open debat en dialoog over 
concrete maatschappelijke vragen en ontwik
kelingen waarin zoveel mogelijk alle aspec
ten, gezichtspunten (ook van minder spraak
makende en invloedrijke mensen en groe
pen), waarden en normen op tafel komen en 
op elkaar betroMcen worden, is daarbij van 
grootbelang.

‘d e m o c r a t is c h e  d w a n g ’

Zo kan een niet paternalistische moraal tot ont-
wiklceling komen, die zich kenmerkt door de be
reidheid te argumenteren en het debat aan te

gaan in een openbare dialoog. In de uiteindelijke 
politieke beslissing moeten verantwoordelijken 
laten zien dat zij bereid waren om daarnaar te 
luisteren en inzicht geven in de afwegingen en 
normatieve keuzes die zij gemaakt hebben. Zo 
kunnen vormen ontstaan van gelegitimeerde 
‘democratische dwang’ (om een oude term van 
Hans van den Doel te gebruiken) en tegemoet 
worden gekomen aan een erfenis van de j aren 
zestig: verzet tegen autoritaire moraal. De PvdA 
moet het normen en waarden-debat voeren op 
een niet-moralistische wijze door zoveel moge
lijk van bovengenoemde punten te honoreren en 
te bevorderen.

Hier liggen de verschillen met het neo-con- 
servatisme, dat op het ogenblik furore maakt bij
voorbeeld in de Edmund Burke-stichting. Dit 
onderkent volstrekt onvoldoende de spanning 
russen haar pleidooien voor prudentie, bedacht
zaamheid, bewaren en behoeden, zelfbeperking 
e.d. en de economisch-technologische ontwildce- 
lingen, die stuwen in de richting van continue 
verandering en produktie- en consumptiegroei, 
die alles omver stoten en waarbij voortdurend 
grenzen worden verlegd, daarmee de zojuist ge
noemde deugden tot een aanfluiting makend.
Als niet-marxist verwijs ik in deze gaarne naar de 
onovertroffen passages in het Communistisch Ma
nifest over de alles omwentelende macht van het 
kapitalisme. Het neo-conservatisme heeft onvol
doende oog voor de maatschappelijke oorzaken 
van de door haar bekreunde vraagstukken en, dat 
ook, voor het verdelingsvraagstuk.

Een van de prominente leden van de Burke- 
stichting, oud-premier Van Agt, kwam in de 
tweede helft van de j aren zeventig met het plei
dooi voor een ‘ethisch reveil’. Het aanvechtbare 
daarvan lag niet in de oproep tot aandacht voor 
moraal (al was dat voor velen helaas wel zo), 
maar de wijze waarop hij dit invulde: een sterke 
concentratie op de micro-moraal en een over
heidsbeleid waarin het adagium dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten dragen on
voldoende te herkennen was. Hier lag een groot 
verschil met de destijds in de kerken gevoerde 
actie voor een nieuwe levensstijl, waarin de
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macrovragen (met name armoede en milieu) 
volop aandacht kregen alsook het vraagstuk van 
de rechtvaardige verdeling.9

Maar er zijn ook punten die de moderne soci- 
aal-democratie zich aan mag trekken; is er vol
doende aandacht geweest voor de culturele (in de 
zin van normen en waarden, visies op het ‘goede 
leven’) effecten die opgeroepen worden door 
marktdenken en daarop gebaseerde organisatie
principes? Stimuleert men dan niet in het pu
blieke domein (on)bedoeld een mentaliteit van 
berekening en eigenbelang? Heeft een calcule
rende overheid niet de calculerende burger over 
zich afgeroepen? Heeft men voldoende het 
schrale mensbeeld onderkend van de economi
sche keuzetheorie (voedingsbodem voor deze be
nadering)?

In het debat over bijvoorbeeld privatisering 
horen dit soort aspecten meegewogen te wor
den. Was in het sociaal-economisch beleid de 
vooronderstelling niet te zeer dat een ‘gezonde 
economie’ (in financiële zin) ook een ‘gezonde 
samenleving’ oplevert? Zeer zeker is een ‘ge
zonde economie’ sociaal en culmreel van grote 
betekenis, maar zij dient dan wel ingebed te zijn 
in een breder scala van politieke waarden en 
daaraan gerelateerd beleid.^® Daarbij is er ook te 
weinig oog voor de specifieke eigen normati
viteit in diverse sectoren. Om een voorbeeld te 
noemen: er is een uitgebreid debat over zorg- 
ethiek, dat inzichtelijk heeft gemaakt dat zorg 
een eigen benadering impliceert, waarin aan
dacht, verantwoordelijkheid, betrokkenheid tot 
hun recht moeten kunnen komen (ook bijvoor
beeld in de beschikbare hoeveelheid tijd).“  Deze 
dimensies van het handelen komen in het ge
drang als normen van efficiency en bedrijfsmatig
heid overheersend worden.

VERHOUDING TOT DE LIBERALE MORAAL

In onze samenleving is de liberale moraal over
heersend. In deze moraal staat de bevordering en 
bescherming van een zo groot mogelijke vrijheid 
voor ieder individu centraal. Zo kunnen mensen 
hun persoonlijke autonomie verwezenlijken en

inhoud geven aan wat zij zelf als ‘goed leven’ 
zien. Elementen van deze moraal vinden we in 
mindere of meerdere mate terug bij alle poli
tieke partijen in Nederland (ook de confessio
nele!) en mag dus beslist niet alleen met de vvd 
geassocieerd worden. We hoeven alleen maar 
aan de vrijheidsrechten te denken om de beteke
nis ervan te onderkennen. Toch is voor de soci- 
aal-democratie deze invalshoek te beperkt en wel 
om meerdere redenen.

Allereerst hebben vele individuele handelin
gen effecten op anderen. Autonomie mag 
daarom geen inhoud krijgen zonder daarmee re
kening te houden.'^

Ten tweede is er sprake van een verschraald 
mensbeeld; een eenzijdig denken in termen van 
autonomie doet geen recht aan de onderlinge 
menselijke afhankelijldieid, kwetsbaarheid en 
daaraan gerelateerde dimensies van mens-zijn 
als aandacht, verantwoordelijkheid en ontvanke- 
lijldieid. Sociaal-democraten vinden ook dat 
mensen voor elkaar in moeten staan (over de ge
varen van paternalisme en de mogelijkheden om 
deze te vermijden: zie boven bij de bespreking 
van het moralisme). Tot de onopgeefbare erfenis 
van de sociaal-democratische traditie behoort 
dan ook de koppeling van vrijheid aan ‘gemeen- 
schapsdenken’. De term ‘gemeenschap’ kan mis
verstanden wekken, omdat zij de gedachte op
roept van kleine, op persoonlijke relaties geba
seerde, verbanden. Waar het om gaat is een be
trokkenheid op en het nemen van verantwoor
delijkheid voor de samenleving, dichtbij en ver 
weg, in het hier en nu en voor toekomstige gene
raties. Graag roep ik artikel na van het Beginsel
program 1959 in herinnering:

‘De partij verstaat onder democratisch-socia- 
lisme: een samenleving, doordrongen van eer
biediging van de medemens, waarin de vrij
heid gebonden is aan gerechtigheid en maat
schappelijke ordening dienstbaar is aan het 
welzijn van enkeling en gemeenschap.’

Als er ooit een nieuw beginselprogram komt, 
moet deze passage in geactualiseerd taalgebruik
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erin. In de sociaal-democratie gaat het derhalve 
om een gekwalificeerd autonomiebegrip, waar
bij zij een pervertering in een ‘ieder voor zich’ en 
vrijblijvendheid afwijst.

EMANCIPATIE WAARTOE?

De sociaal-democratie heeft zich altijd sterk ver
bonden met emancipatiebewegingen en is als 
zodanig ook ontstaan. Dat blij ft een onopgeef- 
baar streven voor de PvdA, dat voor Nederland 
zelf en bovenal op wereldniveau onverminderd 
van kracht blijft. De PvdA zal echter moeren 
onderkennen dat gezien de welvaartspositie, het 
opleidingsniveau e.d. van grote delen van de 
Nederlandse bevolking de accenten anders ge
legd moeten worden; stond eerst de bevrijding 
uit armoede en onderdrulddng voorop, nu zal 
veel meer in beeld moeten komen: bevrijding 
waartoe? Emancipatie is geen einddoel, al heeft 
het een waarde in zich dat mensen vrij van ar
moede en bestaansonzekerheid hun leven vorm 
kunnen geven. Zij dient verbonden te worden 
met verantwoordelijkheid voor mensen en de 
wereld om ons heen. Mensen die over meer 
‘hulpbronnen’ beschikken, moeten meer op hun 
verantwoordelijkheid aangesproken worden.
Dat geldt voor de directe leefomgeving en voor 
verweg(inm im teentijd).

Vooral bij dat laatste hebben wij met gecom
pliceerde ketens van oorzaken en gevolg te ma
ken. Maar feitelijk is iedereen in meerdere of 
mindere mate ‘medeplichtig’ aan het milieupro
bleem (bijvoorbeeld via zijn consumptief gedrag 
en wijze van verplaatsen) of de verhoudingen 

3 6 tussen arm en rijk. Het begrip ‘duurzaamheid’ en 
de discussie over de ‘risicomaatschappij’ maakt 
duidelijk dat de verantwoordelijklieidsvraag ver
scherpt is doordat ons handelen in het hier en nu 
wereldwij d en in de tij d verregaande gevolgen 
kan hebben, die soms onomkeerbaar of moeilijk 
herstelbaar zijn. Hier geldt de regel; hoe ingrij
pender en verder de gevolgen van ons handelen 
reiken hoe meer de verantwoordelijlcheidsvraag 
zich voordoet.

Het is van belang om verantwoordelijkheden

zoveel mogelijk zichtbaar te maken, bewustzijn 
en kennis daarvan te bevorderen, mensen erop 
aan te spreken, actieve verantwoordelijkheidsbe- 
leving te stimuleren en ‘toerekening’ en ‘afreke
ning’ een plaats te geven (bijvoorbeeld in cul
tuurpolitiek, educatie, prijsbeleid, een daarop 
toegesneden regelgeving en sanctionering). Dit 
onderstreept het belang van ‘levenspolitieke vor
ming’, dat aanknopingspunten bevat voor reflec
tie op de betekenis en ook de grenzen van zelf
verantwoordelijkheid, de gevolgen die dat heeft 
voor de verhouding tussen persoonlijke en col
lectieve verantwoordelijkheid en de competen
ties die mensen in dat verband nodig hebben.^ 
We spreken over inburgeringscursussen voor 
nieuwkomers, zouden we het ook niet moeten 
hebben over wereldinburgeringscursussen voor 
Nederlanders op basis van het concept van le
venspolitieke vorming? De notie van ‘cultuurpo
litiek’ kan hiermee een actualisering krijgen.

DIALOOG MET LEVENSBESCHOUWELIJKE
ORGANISATIES

In het rapport De kaasstolp aan diggelen vinden 
we een pleidooi voor een versterking van de con
tacten met de ‘civil society’. Er volgt dan een op
somming van maatschappelijke organisaties, die 
niet uitputtend bedoeld is, maar waarin het des
alniettemin opvallend is dat levensbeschouwe
lijke organisaties niet genoemd worden. Toch 
zijn kerken, de humanistische beweging, de is
lam en andere levensbeschouwelijke groepen be- 
troldten ineen uitgebreid scala van veelal Idein- 
schalige activiteiten op het terrein van zorg, be- 
strij ding van armoede en sociale uitsluiting, edu
catie, samenlevingsopbouw enzovoort. Voor de 
inhoudelijke ideeënontwikkeling en voor het be
leid op lokaal, regionaal en landelijk niveau is het 
goed om daarmee voeling te hebben en het be
lang ervan te onderkennen als bronnen van en
gagement, die dieper reiken dan emoties. Zo 
kunnen flexibele maatschappelijke coalities ont
staan met het oog op de bestrij ding van maat
schappelijke vragen. Terecht heeft burgemeester 
Cohen daarvoor aandacht gevraagd.

S&’ D 4 I 2003



Herman Noordegraaf Normen en waarden: de koudwaterurees uoorbij

Op landelijk niveau is de Alliantie voor sociale 
rechtvaardigheid, die zich inzet voor bestrijding 
van armoede, daarvan een voorbeeld. Hieraan 
nemen tientallen organisaties deel: de vakcen
trale PNV, CNV, kerken. Humanistisch Verbond, 
Humanitas, organisaties van uitkeringsgerech
tigden, gehandicapten en chronisch zieken, mi
grantenorganisaties enz..

De activiteiten van levensbeschoutvelijke or
ganisaties en hun bij dragen in het publieke de

bat zullen uiteraard op hun inhoudelijke kwa
liteiten beoordeeld moeten worden en hebben 
vanuit de PvdA gezien niet een ‘meerwaarde’ bo
ven die van andere organisaties: het is de inhoud 
die telt.

De PvdA zou levensbeschouwelijke organisa
ties ook uitdrukkelijk moeten aanspreken en uit
dagen om hun bijdrage aan de 'samenlevingsop
bouw’ en het publieke debat te leveren.

Noten
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Milieubeleid moet milieu- 
politiek worden'
Een Europese agenda
Milieubeleid moet opnieuw gepolitiseerd worden,zo luidt de stellingvan 

Dorette Corbey. De technocratische schijnconsensus rondom het 

milieuvraagstuk dient verbroken te worden. Vooral op Europees niveau 

moeten er hoognodig doorbraken worden geforceerd. Tegen 

eenheidsworst, gebrekkige naleving en eurocentrisme.

38

D O R ETTE C O R B E Y

Een schoner milieu is nauwelijks omstreden. We 
willen allemaal duurzame ontwikkeling en we 
willen de biodiversiteit behouden. Maar we wil
len ons er liever niet mee bezighouden: de pu
blieke en politieke belangstelling voor het mi
lieu loopt temg.^ Milieu is in de jaren '70 op de 
politieke agenda geplaatst door de milieubewe
ging en de opkomende groene partijen. Na een 
korte periode van strijd tussen eco-beweging aan 
de ene kant en de gevestigde politieke partijen 
aan de andere kant heerste rondom milieu con
sensus. Milieubeleid was iets waar we allemaal 
de schouders onder moeten zetten. Natuurlijk 
bleven er verschillen tussen de politieke stro
mingen, bijvoorbeeld over de rol van de overheid 
en de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, 
gebruikers of consumenten. Maar deze accent
verschillen konden de kiezer niet in beroering

Over de auteur Dorette Corbey is lid uan het
Europees Parlement en maakt deel uit uan de PudA- 

Eurodeleyatie 

Noten Zie pagina 49

brengen en milieuvraagstuldcen kregen de laat
ste jaren nauwelijks vertaling in verkiezingspro
gramma's.

De geringe politieke belangstelling voor het 
milieu kan wellicht ook verklaard worden uit het 
feit dat veel problemen aangepakt zijn. De grote 
milieuproblemen zijn inmiddels voorzien van 
mondiale oplossingen. Er zijn internationale 
verdragen gesloten onder andere over de biodi
versiteit, de bescherming van de ozonlaag en 
overbestrijding van Idimaatverandering. Voor 
zover er nog problemen zijn kunnen ze met be
hulp van milieutechnologie opgelost worden. 
Deze a-politieke en technologische benadering 
van milieuvraagstukken is niet zonder meer te
recht, maar kwam de sociaal-democraten wel 
goed van pas: zij kunnen doorgaans immers 
moeilijk kiezen tussen het milieu en werkgele
genheid. Als fundamentele keuzes tussen econo
mie en milieu niet meer nodig zijn kan de soci- 
aal-democratie haar ‘schoorsteen-moet-roken- 
imago’ moeiteloos verenigen met een warm hart 
voor het milieu. De a-politieke consensus was
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breed: onheilsprofeten en doemdenkers pasten 
niet in de economische voorspoed en het opge
wekte klimaat van de jaren 'go.

Sinds de verkiezingen van mei 2002 brokkelt 
de a-politieke consensus snel af, niet omdat er 
meer vraag naar meer en strenger milieubeleid 
is, maar omdat Nederland nu wel schoon genoeg 
zou zijn. De lpf lijkt weinig oog te hebben voor 
milieuzaken (‘het grootste milieuprobleem in 
Nederland is de hondenpoep’) en natuurbescher
ming wordt steeds vaker als een hindernis voor 
economische expansie opgevoerd. Deze benade
ring kreeg snel vertaling in beleid. De regering 
Balkenende heeft de minister van Milieu afge
schaft en wil benzineaccijnzen verlagen, groene 
stroom duurder maken, de kerncentrale Borssele 
openhouden, meerwegen aanleggen, minder 
natuurgebieden aankopen en bestrijdingsmid
delen ruimer toestaan. Intussen heeft de wereld
gemeenschap zich in Johannesburg (zomer 
2002) gebogen over een nieuwe mondiale m i
lieuagenda. De roep om een nieuwe ambitie voor 
duurzame ontwikkeling vond echter weinig ge
hoor.

EUROPA ALS OPLOSSING EN PROBLEEM

De vraag in dit artikel is tweeledig. Ten eerste: 
was of is de a-politieke houding terecht? Zijn mi
lieuvraagstukken met technische ingrepen 
kostenneutraal op te lossen? Zijn moeilijke keu
zes te vermijden? Om deze vraag te beantwoor
den zal een korte schets van het milieu en de mi
lieupolitiek gegeven worden. De conclusie hier 
is dat milieubeleid juist nieuwe politisering no
dig heeft. Hieruit volgt de tweede vraag die de so- 
ciaal-democratie betreft. Wat kan de bijdrage van 
sociaal-democratie aan de oplossing van milieu
vraagstukken zijn?

De invalshoek bij de beantwoording van deze 
vragen is in de eerste plaats Europees. Europa is 
een logisch vertrekpunt, alleen al omdat milieu
problemen bijna zonder uitzondering interna
tionaal zijn. Lucht en water zijn grensoverschrij
dend. Bronnen uit het buitenland dragen voor de 
helft bij aan de Nederlandse luchtverontreini

ging. Daar staat tegenover dat driekwart van de 
Nederlandse emissies naar het buitenland wordt 
gevoerd. Via Rijn en Maas komt anderhalf keer 
zo veel fosfor binnen als de uitstoot in Nederland 
en driekwart van de stikstof in de grote rivieren 
is van buitenlandse herkomst. Nederland heeft 
als benedenstroomsland alle belang bij gemeen
schappelijke normen omtrent de kwaliteit van 
water. Maar ook concurrentieoverwegingen spe
len een rol. Wanneer de industrie in Duitsland 
zwaardere normen opgelegd krijgt dan de 
Nederlandse of de Franse dan ontstaat er direct 
een concurrentieprobleem. Het internationale 
aspect geldt ook natuurbescherming. Het heeft 
geen zin om in Nederland met man en macht 
trekvogels te beschermen als ze een paar hon
derd kilometer verderop in Frankrijk afgescho
ten worden. Een effectieve aanpak is vaak een ge
zamenlijke aanpak.

IS HET MILIEU EEN A-POLITIEK PROBLEEM?

Is milieubeleid nog nodig? Hoe staat het er voor 
met het milieu bij de start van de 21ste eeuw? Het 
Europees Milieuagentschap en het Nederlandse 
RIVM maken jaarlijks de balans op.  ̂Het Europees 
Milieuagentschap meldde onlangs ‘enige voor
uitgang, maar over het geheel genomen een be
droevend beeld’. De groei van de economie, de be
volking, de productie, de mobiliteit gaat nog al
tijd gepaard met toenemende belasting van het 
milieu. De dematerialisatie die tot minder mate
riaalgebruik en minder vervoersbewegingen zou 
leiden bleef uit. De energie-efficiëntie nam toe 
maar desondanks neemt het totale energiege
bruik nog altijd toe. Consumenten leggen een 3 9
steeds zwaardere druk op het milieu; zij blijken 
nauwelijks bereid hun beslag op het milieu te 
verminderen. Maar er zijn positieve signalen: er 
wordt meer gefietst, er is meer windenergie, de 
biologische landbouw groeit, en de afbraak van 
de ozonlaag is een halt toegeroepen.

Milieumaatregelen concentreerden zich 
vanaf de jaren zeventig op lucht, bodem, water 
en op natuurbehoud. Later zijn andere thema’s 
toegevoegd. De bestrij ding van luchtverontreini-
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ging heeft op onderdelen vruchten afgeworpen. 
Emissies van toxische stoffen zoals lood en kwik 
zijn aanzienlijk verminderd. Vooruitgang is ge
boekt in het terugdringen van de uitstoot van 
zwaveldioxine (soz), waardoor de zure regen is 
verminderd. Enige voortgang is zichtbaar bij 
stikstofoxiden (n o x ) en ammoniak (n h s ) en 
ozon. Er is echter achteruitgang wat betreft de 
uitstoot van fijn stof door verkeer en industrie. 
Luchtverontreiniging is vooral in steden en 
langs snelwegen een probleem gebleven. 
Wereldwijd zijn de cijfers schokkend: per jaar 
overlijden drie miljoen mensen aan aandoenin
gen die het gevolg zijn van luchtverontreining."'- 
De sector landbouw is een van de bodemvervui- 
lers. Het gebruik van meststoffen en pesticiden 
is enigszins afgenomen maar concentraties zijn 
in veel landen nog te hoog. Nederland heeft te 
maken met hardnekkige bodemproblemen: ver
mesting en verzuring. Verontreiniging met ni
traat en fosfaat overschrijdt de gezondheidsnor- 
men.

Het Europees milieuagentschap is minder 
somber over het water in de Europese Unie. Ver
ontreiniging neemt af dankzij betere behande
ling van afvalwater en er is minder organische 
verontreiniging. Maar het gebruik van water is 
nog lang niet altijd duurzaam — zeker niet in 
Zuid-Europa waar de landbouw een belangrijke 
watergebruiker is. Zwemwater voldoet op veel 
plaatsen niet aan de gewenste kwaliteit, en eu
trofiëring door meststoffen veroorzaakt nog al
tijd verstoring van ecosystemen. Op zee gaan il
legale lozingen en verontreiniging door offshore 
activiteiten voort. Met de natuur gaat het lang 

40 niet overal goed. Het rapport Living Planet 2000 
van het Wereldnatuurfonds bevat vooral slecht 
nieuws: de natuurlijke rijkdom van de bossen, de 
zoetwaterecosystemen, oceanen en kusten gaat 
snel achteruit. Het Europees milieuagentschap 
meldt afname van de ruimte voor natuur door 
verstedelijking. Ook de kwaliteit holt achteruit. 
Grote aaneengesloten gebieden zijn zeldzaam 
geworden en juist de omvang is van belang voor 
de overlevingskansen van veel planten- en die
rensoorten.

De voorlopige conclusie is dat er sinds de ja- 
ren '70 vooruitgang is geboekt, maar niet ge
noeg. Er is nog schade voor menselijke gezond
heid en de namur wordt op sommige plaatsen 
regelrecht bedreigd. Hierbij moet wel aangete
kend worden dat er nogal wat wetenschappelijke 
onenigheid bestaat over de toestand van het mi
lieu. Milieuproblemen worden soms overdre
ven, maar aan de andere kant vaak ook onder- 
schat.5 Op de acmele politieke agenda staat een 
viertal grote thema’s namelijk klimaat, biodiver
siteit, milieu ev gezondheid en afval. Deze the
ma’s vormen ook de basis voor het Zesde Milieu- 
actieprogramma van de Europese Unie.

BESCHERMING BIODIVERSITEIT

Meest in het oog lopend is het thema klimaat.
Het klimaat verandert en in ieder geval ten dele 
door uitstoot van broeikasgassen (co2, methaan 
en een viertal andere gassen). In internationale 
verdragen is vastgelegd dat de uitstoot wereld
wijd moet verminderen in de periode 2008-2012 
met 6% ten opzichte van 1990. De eu  heefteen 
reductieverplichting van 8%. In opeenvolgende 
VN-conferenties heeft de wereldgemeenschap er 
voor gekozen eerder de oorzaken dan de gevol
gen aan te pakken. De komende jaren zullen 
forse inspanningen noodzakelijk zijn — maar 
volgens veel deskundigen is het voorlopig niet 
genoeg: een reductie van 6 o % van de uitstoot van 
broeikasgassen is noodzakelijk om niet-namur- 
lijke klimaatverandering tegen te gaan. Om de 
klimaatdoelstellingen tegen zo laag mogelijke 
kosten te realiseren is het systeem van verhan
delbare emmissierechten ontworpen. Nabehan
deling door het Europees Parlement treedt dit 
systeem in 2005 inwerking.

Behoud van biodiversiteit (het tegengaan van 
uitsterven van soorten) is een belangrijke doel
stelling. De cijfers zijn ernstig. In Europa wordt 
3 8 % van de vogelsoorten bedreigd en 45 % van de

Foto Milieudefensie houdt een tankstation uan Esso 
gesloten met een ueertigtal actiuisten.
(Thomas Schlijper/Hollandse Hoogte)

s & D  4 I 2003



M

 ̂ '■  4

'■% t'' ,
crc5-/-

§TOF OESTROYINB THE CLIMATEi



Dorette Corbey Milieubeleid moet milieupolitiek morden

vlinders. De natuurlijke omgeving van veel trek
vogels staat onder druk: 6o% van de ‘wetlands’ is 
al verloren gegaan. Verontreiniging door trans
port, door rampen, landbouw, industrie vormen 
een constante bedreiging van biodiversiteit. In 
de zee gaat het zeker niet beter: een aantal visbe
standen is er slecht aan toe. De boomkorvisserij 
veroorzaakt veel problemen. Het verminderen 
van de overcapaciteit van de visvloot vordert te 
langzaam — het kabel] auwherstelplan eveneens. 
Er zijn actieplannen opgesteld om de biodiver
siteit te beschermen.

De relatie tussen milieu en menselijke ge
zondheid is nog een relatief onbekend terrein. 
Van de 30.000 door de mens gemaakte en ge
bruikte chemische stoffen is weinig tot niets be
kend over de risico’s voor de menselijke gezond
heid. Straling en geluidshinder kunnen aanzien
lijke gezondheidsproblemen veroorzaken. De 
Europese Unie heeft de eerste stappen gezet voor 
een nieuw chemicaliënbeleid en het testen van 
alle chemische stoffen. Daarnaast zijn maatrege
len genomen om geluidshinder in kaart te bren
gen. De ajvalstromen blijven naar verwachting 
nog steeds toenemen: hoe rijker de samenleving, 
hoe meer afval. Hernieuwbare natuurlijke hulp
bronnen zoals visbestanden, water, hout, biodi
versiteit staan onder druk. Niet-hernieuwbare 
hulpbronnen zoals metalen en mineralen zijn 
schaars. Geïntegreerd productbeleid en produ- 
centenverantwoordelijlcheid zijn de toverwoor
den om afval te beperken en productieprocessen 
zo schoon en zuinig mogelijk te maken. Produ
centen zijn verantwoordelijk voor het afval dat 
ze veroorzaken tijdens de productie, maarblij- 

42 ven tijdsen de hele levenscyclus verantwoorde
lijk tot en met de fase waarin de producten afge
dankt worden.

De in het Zesde milieuactieprogramma gese
lecteerde thema’s worden vrijwel algemeen als 
belangrijke prioriteit gezien. Maar niet door ie
dereen. De Deense statisticus Björn Lomborg 
heeft met zijn boelcThe skeptical environmentalist 
veel stof doen opwaaien.® Zijn boodschap is dat 
het met het milieu over het algemeen helemaal 
niet zo slecht gaat, ook al zijn er hier en daar se

rieuze problemen die opgelost moeten worden. 
We hoeven ons bijvoorbeeld niet druk te maken 
om afval. De ruimte die nodig is voor vuilstort is 
niet groot: al het Amerikaanse afval van de 21 ste 
eeuw zou gestort kunnen worden in een gat van 
30 bij 30 kilometer. Zo’n ruimte is wel te vinden 
dus er is geen reden om moeilijk te doen met 
hergebruik, statiegeld of retoursystemen: gooi 
het allemaal gewoon weg. Dat het Idimaat veran
dert en dat de verandering in ieder geval ten dele 
te wijten is aan menselijk ingrijpen staat ook 
voor Lomborg vast. Maar in plaats van alle kaar
ten te zetten op radicale vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen zouden we moeten 
investeren in aanpassing aan de veranderingen.

DE ECOSCEPSIS VAN LOMBORG

Uitputting van natuurlijke hulpbronnen is vol
gens Lomborg eveneens een non-probleem. Er is 
genoeg olie, hout, erts en bauxiet. Mocht er 
schaarste optreden dan stijgen de prijzen en dan 
ontwiklcelt de markt alternatieven. Dat geldt 
voor de energiemarkt en dat geldt voor andere 
grondstoffen. Neem bijvoorbeeld olie. In de ja- 
ren zeventig werd voortdurend gewaarschuwd 
dat de olievoorraden uitgeput zouden raken. 
Maar de voorspelde ramp bleef uit. Ten eerste 
omdat er vanwege de grote vraag voortdurend 
nieuwe voorraden ontdekt werden. Door de 
prijsstijgingen werden ook moeilijke velden ren
dabel. Ten tweede hebben prijsstijgingen ook tot 
substitutie geleid: het werd rendabel om alterna
tieve energiebronnen te ontwiklcelen. De analyse 
van Lomborg wordt wat betreft niet hernieuw
bare namurlijke hulpbronnen breder gedeeld.^ 
Maar Lomborg heeft nog meer goed nieuws: het 
uitsterven van soorten blijkt ook al mee te val
len.

En zelfs al sterven er af en toe soorten uit, dan 
is dat nog geen ramp: de zeggekorfslak kan in 
principe gemist worden. Ook onze angst voor 
pesticiden en chemicaliën is nergens voor nodig. 
De echte schadelijke stoffen zoals ddt  zijn uitge
bannen. Pesticiden kunnen inderdaad schadelijk 
zijn voor het milieu maar het effect is gering.
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Productie zonder pesticiden zou aanzienlijk gro
tere landbouwarealen vergen — en dat is niet 
per se beter voor het milieu. Ook met uitbreiding 
van het areaal zou productie zonder pesticiden 
niet toereikend zijn om de wereldbevolking te 
voeden, In vergelijking met het risico van voed
seltekorten en hongersnoden vallen de gezond
heidsrisico’s van pesticidengebmik in het niet. 
Veel ongerustheid is veroorzaakt door verkeerde 
informatie, De berichten bijvoorbeeld dat de 
kwaliteit van menselijk sperma achteruit zou 
gaan zijn gebaseerd op slecht onderzoek waaruit 
ook nog eens de verkeerde conclusies getrokken 
worden. Met sperma is volgens Lomborg niets 
aan de hand,

Lomborg is omstreden. Hij is beticht van on
zorgvuldigheid en zelfs wetenschappelijke on
eerlijkheid (hetgeen hij weer heeft kunnen weer
leggen), Maar er kunnen belangrijke politieke 
lessen uit zijn analyse getroldcen worden. Ten 
eerste blijkt dat een deel van de meningsver
schillen kan worden teruggevoerd op een ver
schil in tijdshorizon en/of een verschil in per
spectief, Wat op korte termijn geen milieupro
bleem is, kan het op lange termijn wel zijn, of 
omgekeerd. Wat hier geen probleem is kan in 
mondiaal perspectief een levensgroot vraagstuk 
zijn, De keuze van tijdshorizon en perspectief is 
uiteraard een politieke beslissing, In de tweede 
plaats is duidelijk dat wetenschappelijke onze
kerheid voor een deel uitgebannen kan worden 
doorbetere indicatoren, — maar nooit helemaal. 
Er is bijvoorbeeld voorlopig geen definitieve ze
kerheid hoe het complexe Idimaat functioneert. 
Juist omdat kennis ontoereikend is, moet het 
voorzorgsbeginsel van toepassing zijn: bij twijfel 
uiterste voorzichtigheid in acht nemen. Een al te 
strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel 
werkt echter weer verlammend. Ook hier zijn 
politieke keuzes noodzakelijk: welke risico’s zijn 
aanvaardbaar en welke niet?

Ten slotte zijn prioriteiten nodig. Niet alles is 
even belangrijk — niet elk milieuprobleem is 
even groot. En rechtvaardigen de kosten de resul
taten? Keuzes moeten duidelijk zijn. Milieu is 
daarmee zeker geen a-politiek beleidsterrein. In

tegendeel, het wegen van risico’s, het kiezen van 
perspectief en prioriteiten stelt hoge eisen aan 
het functioneren van de politiek. Zeker ook aan 
de Europese politiek. Hoe functioneert het Euro
pees milieubeleid en kan het voldoen aan deze 
eisen?

PROBLEMEN VAN HET EUROPESE 
MILIEUBELEID

Milieuproblemen zijn internationaal en moeten 
ook internationaal aangepakt worden. De hand
schoen is in Brussel opgepakt: er zijn inmiddels 
zo’n 250 richtlijnen opgesteld.^ Bekende voor
beelden zijn de vogelrichtlijn, de nitraatrichtlijn 
(mestbeleid), de kaderrichtlijn water, verpak- 
kingsrichtlijn enz. Ongeveer driekwart van de 
Nederlandse milieuwetgeving komt recht
streeks uit Europa. De EU neemt deel aan 40 
internationale milieuverdragen. MethetEU-be- 
leid zijn goede resultaten bereikt; problemen 
zijn verminderd en lucht-, water- en bodemkwa
liteit verbeterd. Zonder iets aan de resultaten van 
milieubeleid af te doen, moeten wel een aantal 
problemen van het huidige e u -milieubeleid ge
noemd worden.

1. Te veel eenheidsworst. Het beleid is bijna al
tijd een compromis; voor alle landen gelden 
dezelfde doelstellingen ook al zijn er hier dan 
uitzonderingen mogelijk gemaakt. Er is vaak 
weinig politieke steun voor een flexibele aan
pak, of voor naar lidstaten gedifferentieerde 
doelstellingen. Regelgeving is vaak ook al te 
bureaucratisch, te gedetailleerd en eerder ge
richt op procedures dan op milieuresultaten. 43 
Voor de nitraatrichtlijn bijvoorbeeld geldt 
niet alleen een zelfde doelstelling voor de hele 
Unie, maar ook dezelfde verplichting over de 
wijze waarop de doelstelling bereikt moet 
worden. En dat laatste is juist iets dat aan de 
lidstaten overgelaten kan worden. Een ander 
voorbeeld is de vogelrichtlijn. Volgens de vo
gelrichtlijn is het rapen van kievitseieren niet 
toegestaan. Het verweer van de Bond van 
Friese Vogelwachters is dat eieren rapen de
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kievit juist beschermt omdat er een heel 
systeem van nazorg in het leven is geroepen. 
De cijfers lijken de Bond gelijkte geven. De 
kievit ofwel de vanellus vanellus, doet het in 
Nederland beter dan in andere landen.

2. De politieke verantwoordelijkheid en samen
hang is niet altijd duidelijk: lidstaten moeten 
richtlijnen implementeren — maar vaak zijn 
producenten of andere partijen verantwoor
delijk. Er is een zekere versnippering, er ont
breekt een samenhangend beleid, ook al ver
betert dat wel door de invoering van kader
richtlijnen die per onderdeel (bijvoorbeeld 
water, luchtverontreiniging, geluid) een alles
omvattend kader proberen te scheppen. De 
integratie van het milieubeleid in andere sec
toren (bijvoorbeeld landbouw of transport) 
komt nauwelijks van de grond.

3. Het milieubeleid is niet voorbereid op de uit
breiding, en omgekeerd de kandidaat-lidsta- 
ten zijn niet voorbereid op het Europese mi- 
lieubeleid.5 Milieu is een belangrijk onder
werp in de toetredingsonderhandelingen. In
middels hebben de meeste kandidaatlidstaten 
de Europese milieuwetgeving in hoofdlijnen 
overgenomen, ook al zijn er 66 uitzonde- 
ringsverzoeken gedaan. De vraag is echter of 
de overname van de milieuwetgeving geen 
papieren toezegging is. In ieder geval zou een 
betere prioriteitstelling gehanteerd moeten 
worden. Niet alle onderdelen van het Euro
pese milieubeleid zijn even belangrijk en niet 
alle kosten of uitgaven en inspanningen leve
ren evenveel resultaten op.'°

4. De naleving van het milieubeleid laat te wen
sen over. Naleving van Europese regels in alle 
lidstaten is essentieel voor het wederzij ds ver
trouwen. Het Europese systeem functioneert 
echter gebrekkig. De Europese Commissie is 
belast met controle op uitvoering van milieu
maatregelen. Ze is daarvoor afhankelijk van 
de informatie die lidstaten geven en van 
klachten van die burgers of milieuorganisa
ties naar voren brengen. De Europese Com
missie heeft niet de menskracht, noch de be
voegdheid om zelf in alle landen controles uit

te voeren. In de praktijk wordt controle op im
plementatie uitgevoerd door ambtenaren die 
vanuit de lidstaten bij de Commissie gedeta
cheerd worden. Zo hebben door VRO m be
taalde ambtenaren sleutelfuncties in de con
trole het Nederlandse beleid. Er kunnen 
vraagtekens gezet worden bij de onafhanke- 
lijlcheid van de controle. De vraag is verder 
waarom de naleving van de richtlijnen te 
wensen overlaat. Ligt het aan de richtlijnen?

Als fundamentele keuzes tussen 
economie en milieu niet meer 
nodig zijn kan de sociaal- 
democratie haar ‘schoorsteen- 
moet-roken-imago’ moeiteloos 
verenigen met een warm hart 
voor het milieu.

Zijn ze onuitvoerbaar, zijn de doelstellingen 
onrealistisch of ligt het aan de onwil van lid
staten? Gebreldcige handhaving ondermijnt 
de geloofwaardigheid van het Europese 
systeem.

5. Er is een gebrek aan inzicht in de resultaten 
van het milieubeleid. Eenvoudige vragen als: 
wat is de milieuwinst van de verpakkings- 
richtlijn? of heeft de vogelrichtlijn een posi
tief effect gehad?, blijven onbeantwoord. Nu 
is het altijd moeilijk een relatie te leggen ms- 
sen beleid en resultaat — maar pogingen 
daartoe kunnen wel indicaties geven of we in
derdaad op de goede weg zitten en of de resul
taten inspanning en kosten rechtvaardigen.

6. Het milieubeleid is nogal eurocentrisch: er 
worden weinig pogingen gedaan milieumaat
regelen te onderzoeken op hun consequenties 
voor ontwikkelingslanden, of de vs te over
tuigen van het Europese standpunt. Een voor
beeld is hier het beleid rond genetische modi
ficatie. Het (nog voorlopige) standpunt van de
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EU inzake genetisch gemodificeerde organis
men zal leiden tot een handelsconflict met de 
VS en in de praktijk ook voedsel exporten van
uit ontwikkelingslanden onmogelijk maken. 
In het klimaatbeleid ligt nadruk op reductie 
van emissie van co 2. De politieke vraag die 
ontwikkelingslanden met voorrang bezig
houdt gaat over de financiering van de aan
passing aan Mimaatverandering, Hierover 
zwijgt de EU.

7. Het EU beleid mist een dynamiek, het komt 
moeizaam tot stand en het zijn kleine stapjes 
vooruit. Een zekere starheid is inherent aan 
het Europese systeem waar compromissen 
een dagelijkse praktijk zijn. Meer flexibiliteit 
en meer keuzevrijheid zou de legitimiteit van 
het Europese milieubeleid ten goede komen.

B RUS SEL SE DI CT A T EN

De EU is een onmisbare schakel in het milieube
leid: zonder Europese samenwerking is het on
mogelijk normen te stellen en vooruitgang te 
boeken. Het beleid roept echter weinig enthousi
asme op en het is moeilijk te zien of beleid bij 
draagt aan prioriteiten of niet. De e u -tanker 
heeft zijn koers bepaald en het is niet eenvoudig 
om deze te wijzigen of bij te stellen. Dit werpt 
ook een ander licht op de het gebrek aan pu
blieke belangstelling voor milieuvraagstukken. 
Als het milieu al een a-politiek thema is — dan is 
dat niet vanwege het technocratische karakter 
maar eerder vanwege het EU-systeem waarin 
weinig ruimte voor flexibiliteit is en keuzevrij
heid voor lidstaten is: ‘het moet nu eenmaal van 
Brussel’. Milieu is voor een groot deel geëuropea
niseerd en daarmee ook gedepolitiseerd. Het Eu
ropees Parlement is volledig bevoegd (er is co-de- 
cisie op milieubeleid), en er vinden zeker 
rondom onderwerpen als kernenergie en geneti
sche modificatie felle discussies plaats. Maar de 
verschillen tussen de politieke stromingen zijn 
vaak ook gradueel: de een wil wat meer en snel
ler, de ander wat minder en langzamer. Het komt 
regelmatig voor dat de nationale oriëntatie het 
wint van partij-politieke gebondenheid. Deze

wat a-politieke benadering heeft veel opgeleverd, 
maar het milieubeleid kent hierdoor ook te wei
nig verdedigers. Te gemakkelijk kunnen resulta
ten worden afgebroken. Te gemakkelijk kunnen 
lidstaten zich richten op het Europese ge
middelde. En te gemaldcelijk kan milieu afge
daan worden als een technisch vraagstuk.

Een politisering en meer partij-politieke in
vulling van het Europese milieubeleid zou deze 
sfeer kunnen doorbreken. Milieubeleid moet 
milieupolitiek worden. Een eerste essentiële 
voorwaarde om burgers, consumenten en bedrij
ven bij milieupolitiek te betrekken is dat keuzes 
en prioriteiten helder zijn. In Nederland kiest de 
PvdA voor een energiebeleid zonder kernener
gie. Terecht. Maar onduidelijk blijft wat dat bete
kent voor onze inspanningen om de klimaat- 
doelstellingen te realiseren. Hoeveel extra moet 
er dan geïnvesteerd worden in duurzame ener
gie? Hoe kunnen we de C 0 2  uitstoot verder 
terugbrengen, hoe kunnen we autoverkeer in
dammen, moet de maximumsnelheid op snel
wegen terug naar 100 kilometer, en hoeveel re
ductie levert dat op? Welke aanpassingen zijn 
nodig? Zijn industrielanden verantwoordelijk 
voor orkanen in ontwikkelingslanden? Binnen 
de E u , maar ook in Nederland ontbreekt het aan 
duidelijke politieke keuzes.

In de tweede plaats moet er een goede verde
ling tussen Europa en de lidstaten komen: de e u  

moet zoveel mogelijk ruimte voor eigen invul
ling geven. Zodat nationale politiek niet degra
deert tot uitvoerder van Brusselse dictaten. Zodat 
er ruimte is voor lidstaten om ook de rol van kop
loper op zich te nemen. Het moet daarbij duide
lijk zijn waar de nationale politiek en waar de Eu- 45
ropese politiek op aan te spreken is: politieke 
verantwoordelijkheid moet gemakkelijk herken
baar zijn.

S O C I A A l - D E M O CR A T I S C H E  M I L I E U P O L I T I E K

Milieu heeft in alle Europese politieke stromin
gen een plaats gekregen en daarbij zijn verschil
lende accenten waar te nemen. Milieu is het 
meest opvallend aanwezig binnen de Groene

SS/D 4 1 2003



Dorette Corbey Milieubeleid moet milieupolitiek worden

46

partijen — voor wie een schoner milieu een 
doelstelling op zich is. Christelijke en christen
democratische partijen zien in milieubeleid een 
opgave — het rentmeesterschap vergt een zorg
vuldig beheer van de aarde. Liberale partijen 
zien milieu eerder als een hindernis voor econo
mische expansie — maar wel een noodzakelijke. 
Binnen de sociaal-democratische partijen is al
tijd discussie geweest over de plaats van milieu 
in het verkiezings- of beginselprogramma. Is 
milieu een doel op zich zoals bij de Groenen, of 
is het een rem op werkgelegenheid zoals bij libe
ralen?

De PvdA koos meestal een middenpositie en 
had het soms moeilijk met de keuze russen eco
nomie en milieu. Het begrip duurzame ontwik
keling is onomstreden in sociaal-democratische 
partijen: het houdt dat ecologische, sociale en 
economische doelstellingen hand in hand moe
ten gaan. Sinds de lancering van het begrip in de 
jaren 80 is duurzame ontwilckelinghetbuz- 
zword van de internationale VN-conferenties ge
worden. Duurzame ontwikkeling dreigt echter 
te stranden op de overvloed aan goede bedoelin
gen: van armoedebestrij ding tot gezondheids
zorg en van biodiversiteit tot onderwijs in in
heemse talen. Natuurlijk moeten er internatio
nale programma’s zijn voor armoedebestrijding. 
Maar het is niet nodig alles onder de noemer van 
duurzame ontwiklceling te schuiven. Duurzame 
ontwilckeling is wellicht meer gebaat bij het 
voorop zetten van een ecologisch doel, met daar
aan verbonden de eis dat milieubeleid wel soci
aal en ook economisch reëel moet zijn. Vooral 
het sociale aspect is kern van de inbreng van de 
sociaal-democratie.

Sociaal-democraten hebben niet het mono
polie op de sociale invalshoek — ook andere par
tijen profileren zich hierop. Voor de sociaal-de
mocratie is het sociale aspect echter een wezens
kenmerk. Het houdt in dat milieubeleid moet 
bijdragen tot een schonere, maar ook recht
vaardiger samenleving: eerlijke verdeling van 
welvaart, kansen en van toegang tot de namur*' 
en een eerlijke spreiding van risico’s. Binnen de 
sociaal-democratie moet het mondiale perspec

tief dan ook voorop staan. Duurzame energie kan 
een impuls zijn voor regionale ontwiklceling. 
Wind- en zonne-energie en energie uit biomassa 
vereisen geen nationale infrastmcmur. Dat is 
van belang voor een aantal gebieden in Europa 
maar juist ook voor ontwikkelingslanden.

Twee miljard mensen hebben nu geen toe
gang tot elektriciteit. Duurzame energie kan dat 
veranderen en een motor voor ontwikkeling 
zijn. Milieuvervuiling en de uitstoot van coz 
moeten een prijs krijgen die de gebruiker (de 
vervuiler) moet betalen. Eerlijke verdeling van 
lasten is de basis voor brede, mondiale steun 
voor klimaatbeleid. De actuele vraag is op welke 
wijze ontwiklcelingslanden in het klimaatver
drag betrokken moeten worden. De groep van 
ontwiklcelingslanden (de zogenoemde 077) ver
zet zich tegen reductieverplichtingen. De vs wil 
dat ontwikkelingslanden een substantiële bij
drage leveren aan de vermindering van de c o 2 
uitstoot. De gegevens rechtvaardigen deze op
stelling niet: per hoofd van de bevolking is de 
uitstoot in devs 19.7 M tonco2 envoordeEU 
ongeveer 10 Mton. In landen als India (1.1 Mton) 
en Nigeria (0.8) is dat aanzienlijk lager. Verplich
tingen om de uitstoot lager te maken zijn niet 
geloofwaardig. Ontwilckelingslanden moeten 
ruimte hebben voor economische groei — die 
ruimte moet komen van industrielanden.

De meeste rechtvaardige benadering is ge
lijke uitstootrechten voor elke wereldburger. Het 
tekort aan rechten in de vs en Europa kan dan ge
kocht worden van ontwilckelingslanden — het
geen een welkome bron van deviezen zal zijn. 
Naast een eerlijke verdeling van uitstootrechten 
moeten er duidelijke stimulansen komen om 
schoner te produceren: een voortvarende beleid 
om technologieoverdracht en schone investerin
gen te bevorderen (onder andere door gebruik 
van het Clean Development Mechanism). Daar
naast moet er veel meer nadruk gelegd worden 
op steun voor aanpassing — Iclimaatverandering 
kan leiden tot hoge kosten, zeker in laag gelegen 
kustgebieden.

Milieukosten moeten in prijzen van produc
ten en transport doorberekend worden. De ge-
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bruiker of vervuiler betaalt — en waar gerecht
vaardigd betalen rijke vervuilers relatief meer.

Het doorberekenen van coz-uitstoot en an
dere milieukosten in de consumentenprijzen zal 
leiden tot wijziging van energiegebruik en pro
ductiemethoden. Verdeling van kosten moet ook 
binnen de industrielanden rechtvaardig zijn. Het 
ligt dan ook voor de hand om consumentenhef
fingen op co 2 —uitstoot via energiegebruik‘pro
gressief’ te maken; dat wil zeggen dat de eerste 
tranche wordt aangemerkt als basishoeveelheid 
met een relatief lage prijs en de tweede (en vol
gende) als een luxe die extra zwaar wordt aange
slagen. Wie veel verbruikt, betaalt relatief veel en 
zo ontstaat een premie op efficiëntie. Klimaatbe
leid kan zo leiden tot een marktconform en recht
vaardig instrument voor duurzame ontwikkeling.

Modernisering die economische groei moge
lijk maakt is naast het sociale een essentieel ele
ment van duurzame ontwikkeling. De overstap 
naar een c o 2 -arme economie is een enorme in
spanning. Zonder actieve overheid komt deze 
modernisering niet van grond. Er zijn grote in
vesteringen nodig in onderzoek en technologie- 
ontwiMceling. Er moet binnen de e u een ge
meenschappelijk onderzoeksprogramma komen 
om opwekking van duurzame energie breder 
toepasbaar en rendabel te maken, het gebruik 
van fossiele brandstoffen schoner te maken en 
energie-efficiënte te vergroten. Kennis moet ge
deeld en gebundeld worden om resultaten van 
onderzoek sneller in praktijk om te zetten.

Klimaatbeleid is tot nu een discussie onder 
specialisten, ambtenaren en politici. Nederland 
heeft zijn goede doelstellingen nog niet in prak
tijk omgezet — integendeel de uitstoot van C02 
is sinds 1990 gestegen. De Kyotodoelstellingen 
moeten deel uitmaken van een bredere agenda 
en discussie over het energiebeleid. Een stevig 
aanpak moet er toe leiden dat de energiesector 
na de liberalisering nu ecologisering door 
zal maken. Het belang van Kyoto reikt verder 
dan het milieu. Internationale klimaatafspraken 
kunnen er toe bijdragen dat de wereld niet 
alleen schoner maar ook en rechtvaardiger 
wordt.

GROEN PROTECTIONISME?

De economische aspecten concentreren zich 
vaak op de kosten van milieubeleid. Het is echter 
een misverstand te denken dat duurzaam produ
ceren in de regel duurder is. Vaak is duurzaam 
juist goedkoper omdat minder materialen nodig 
zijn. Bovendien is er algemeen maatschappelijk 
belang dat meegewogen moet worden. De Euro
pese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de

Volgens de Europese vogelrichtlijn 
is het rapen van kievitseieren 
niet toegestaan. Het venveer van 
de Bond van Friese Vogelwachters 
is dat eieren rapen de kievit juist 

beschermt

kosten van het Europese milieubeleid in Ooste- 
uropa. De cijfers liegen er niet om. De kosten om 
de bijna 300 milieurichtlijnen in de kandidaat- 
lidstaten te implementeren zijn mssen de 80 en 
110 miljard Euro. Veel geld. Geld dat grotendeels 
opgebracht moet worden door de Oost-Europese 
landen zelf. Dus is het ook de moeite waard na te 
gaan wat de baten zijn van milieu-investeringen.
Naar schatting van de Commissie zijn de baten 
een veelvoud van de kosten — de schatting vari
eert van 134 tot 681 miljard Euro. De baten ont
staan door uitgespaarde gezondheidsuitgaven.

Consumeren legt een beslag op het milieu.
Als het westerse consumptiepatroon wereldwijd 47
geëvenaard wordt zal de druk op het milieu na
venant toenemen. Producten moeten milieu
vriendelijker worden. Consumeren en produce
ren kost ruimte, kost energie, vereist inzet van 
grondstoffen, productiemiddelen en arbeid en 
leidt tot afval. Nationale normen zijn — van
wege de interne markt — moeilijk te stellen.
Daarom is Europees beleid noodzakelijk. Maar 
tegen de achtergrond van het globaliseringpro
ces is dit niet voldoende. Milieunormen leiden
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tot handelsconflicten, waarbij de eu  ‘groen pro
tectionisme’ verweten wordt. Om oneigenlijke 
toepassing van milieunormen te voorkomen 
moet de grens russen groen protectionisme en 
groen handelsbeleid binnen de Wereldhandels
organisatie (wTo) scherper omschreven worden.

Binnen de eu  zijn inmiddels de eerste — zeer 
aarzelende — stappen gezet op weg naar een ge
ïntegreerd productbeleid dat productie, gebruik 
en afval omvat. Het Europees Parlement pleit 
echter voor verdergaande stappen. Bijvoorbeeld 
in de verpakkingsrichtlijn. In de huidige verpak- 
kingsrichtlijn staan algemene recyclingdoelstel- 
lingen waarvoor niemand zich verantwoordelijk 
voelt, die moeilijk te controleren zijn, die slecht 
worden nageleefd en die voor Duitsland geen be
tekenis hebben terwijl ze voor andere landen als 
Spanje en Engeland een grote inspanning zijn.
De PvdA heeft een nieuwe benadering voorge
steld: eenvoudiger, duidelijker en beter voor het 
milieu. In dit voorstel krijgen producenten te 
maken met een hoofdregel: ze moeten de meest 
milieuvriendelijke verpakking kiezen. Daarvoor 
worden twee ijkpunten benoemd: de uitstoot 
van broeikasgassen en de hoeveelheid afval die 
overblijft. Deze benadering zal er toe leiden dat 
verschillende materialen (glas, metaal, kunststof, 
karton) gaan concurreren op basis van milieu
kwaliteiten. Ze zullen gaan investeren in re- 
cyclingcapaciteit om zo een gunstiger milieu- 
rapport te krijgen. Het stimuleren van innovatie 
en van recycling is daarbij ook de beste manier 
om werkgelegenheid in kwetsbare sectoren als 
de verpalddngsindustrie te handhaven. Techno
logie kan productie en consumptie schoner en 

48 vaak ook goedkoper maken

PVDA-ACCENTEN

Milieubeleid heeft een technisch imago. Mede 
omdat milieubeleid voor een groot deel Europees 
is, dreigt het politieke karakter steeds meer ver
loren gegaan en komt milieu niet verder dan een 
plichtmatige vermelding in verkiezingspro
gramma’s. Maar milieubeleid moet milieupoli- 
tiek worden. Het moet socialer en democrati

scher en het heeft bovenal meer elan nodig. De 
vraagstuklcen zijn levensgroot en verdienen 
volop politieke aandacht. De PvdA moet niet al
leen de tobberige boodschap verkondigen maar 
ook inzetten op plezier in namur en in een 
schoon milieu. Om het milieu meer gezicht te 
geven zou de PvdA de volgende accenten moeten 
leggen:

1. Bekijk milieu als een mondiaal probleem.
De drie miljoen slachtoffers van luchtver- 
ontreining bevinden zich vooral in de grote 
steden in ontwikkelingslanden. Schone tech
nologie kan bijdragen tot een oplossing. 
Voorkom groen protectionisme.

2. Moderniseer het Europese milieubeleid. Zon
der de EU is de bescherming van het milieu 
kansloos. Maar de eu moet minder 
krampachtig omgaan met diversiteit en meer 
de doelstelling en de resultaten voorop stel
len. Meer flexibiliteit en meer differentiatie 
zal lidstaten in staat stellen ook zelf politieke 
keuzes te maken. Lidstaten hoeven niet de 
uitvoerders van Brusselse dictaten te zijn. 
Subsidiariteit mag geen loze belofte zijn. Zorg 
bijvoorbeeld voor een samenhangend ener
giebeleid op EU niveau en voor prioriteiten en 
plannen per land. Voorkom bureaucratie en 
overregulering. Maar durf ook voorop te 
lopen. Koplopers hebben grote invloed op de 
richting van het milieubeleid.

3. Maak keuzes helder. Risico’s moeten afgewo
gen worden tegen mogelijke voordelen. Zie 
milieupolitiek niet enkel als een kostenpost 
maar maak duidelijk dat een investering in 
het milieu en of in natuur de samenleving 
ook wat oplevert. Wetenschappelijke onze
kerheid mag geen reden zijn om geen keuzes 
te maken.

4. Maak verantwoordelijkheid duidelijk: bur
gers moeten weten wie verantwoordelijk is 
voor milieuproblemen, milieurampen of 
ondergelopen eigendommen. Is de overheid 
verantwoordelijk en zo ja — welke bestuur
slaag? Ook mondiaal moet verantwoordelijk
heid duidelijk zijn. Industrielanden hebben

sS/d 4 I 2003



DoretteCorbey Milieubeleid moet milieupolitiek morden

bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor 
Idimaatproblemen in ontwikkelingslanden. 
Ook financieel.

5. Prijs de Planeet! Bereken milieukosten door 
in de prijzen van producten van transport en 
energie. Maar knoop aan bij een herverde- 
lingsagenda zodat sterke schouders daadwer
kelijk zwaardere lasten dragen. Vanuit een 
mondiaal, Europees en nationaal perspectief.

6. Zorg voor concurrentie op milieukwaliteiten 
en bevorder innovatie. Binnen de EU moeten 
meer normen gesteld worden aan producten 
en productiewijzen. Die normen moet het 
energiegebruik, het gebruik van schadelijk 
stoffen en natuurlijke hulpbronnen en de 
hoeveelheid afval berken. Transportmiddelen, 
elektrische apparatuur, brandstoffen, hout, 
papier, voeding, kleding, bouwmaterialen 
zijn de sectoren die als eerste hiervoor in aan
merking komen. Gebruik milieu-indicatoren

om concurrentie op milieukwaliteit te bevor
deren. Kortom, ontwerp een duurzaam in
dustriebeleid. Wijs onbekommerd consu
mentisme af

7. Maak gebruik van nieuwe technieken — waar 
zinvol ook van biotechnologie. Gebruik het 
Europese onderzoeksprogramma om geza
menlijk een goede richting in te gaan. Maar 
bovenal: democratiseer techniek. De ontwik
keling van technologie is voor een groot deel 
in handen van enkele grote multinationale 
bedrijven. Overheden hebben taak om krach
ten te bundelen. Een zeker maatschappelijk 
toezicht op de onderzoeksagenda is nodig. 
Streef naar de ontwikkeling van ‘publieke 
kennis’ om een tegenwicht te vormen voor de 
concentratie van kennis in grote onderne
mingen.

Noten

Met dank aan Hans Wolters, Ge- 
rie Jonk en Diederik Peereboom 
voor hun waardevolle sug
gesties
Zie: Masja Ras, Duurzaam milieu, 
vergankelijke aandacht, scp,
2000.
European Environmental 
Agency: Environmental signals 
2002 (idem 2000 en 2001). Envi
ronmental assesment report no 
9. Rijksinstituut voor Volksge
zondheid en Milieu (rivm); 
Milieubalans 2001, HetNeder- 
landse milieu verklaard. De be
schrijving van de toestand van 
het milieu is — tenzij anders 
vermeld — op deze rapporten 
gebaseerd.
National Geographic, ju li 2002. 
Bijvoorbeeld het asbestpro-

bleem. Zie: European Environ
mental Agemy: Lessonsfrom the 
past
Cambrigde University press 
2001. Lomborg schreef zijn boek 
nadat hij kennis had genomen 
van het werk van de Ameri
kaanse econooom Julian Simon 
die beweerde dat de onze opvat
tingen over de toestand van het 
milieu gebaseerd zijn op slecht 
onderzoeken slechte gegevens. 
In Nederland heeft Wybren Ver
stegen eveneens een door Julian 
Simon geinsprireerd een ‘mi- 
lieusceptisch essay’ geschreven 
onder de titel Vervuiling van het 
milieudebat (Uitgeverij Nieuwe- 
zijds, Amsterdam 1999).
Zie bijvoorbeeld: VROM-raad: 
Mondiale duurzaamheid en de eco
logische voetafdruk (Advies 016), 
Den Haag 1999, pagina 24.

8. Zie voor een overzicht: VROM- 
raad, Nederland en het Europese 
milieu. Advies o 19, Den haag 
1999. De Amerikaanse kamer 
van koophandel geeft jaarlijks 
een overzicht uit van ontwikke
lingen in het Europese milieu
beleid: eu Environmental 
Guide.

9. Zie: WRR, Naar een Europabrede 
Unie, Rapporten aan de regering 
59. Den Haag 2001.

10. Zie voor een overzicht van de 
discussie: wrr: Naar een Euro- 
pabrede Unie. Rapporten aan de 
regering sp

il. De sociaal-democratie heeft
overigens lange traditie op dit 
terrein. Zie: Marijke Drees en 
Jurjen Keessen, Natuur en soci
aal-democratie — in de voetsporen 
van Henri Polak, Partij van de 
Arbeid, 1999.
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Partij van welke Arbeid?
Er voltrekken zich revolutionaire veranderingen binnen werkend Nederland. 

Er is in de kenniseconomie een nieuwe hoger opgeleide en zelfstandiger 

werknemer opgestaan en zowel het bedrijfsleven als de politiek lopen fors 

achter bij de onderkenning van deze nieuwe werkelijkheid. Met name de 

Partij van de Arbeid zou, om haar naam en traditie rechtte doen, 

toonaangevend moeten worden bij het denken over nieuwe vormen van 

werken en arbeidsorganisaties.

W IM  V A N  H E N N E K E L E R
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Binnen westerse economieën voltrekt zich een 
stille revolutie. Die revolutie speelt zich vooral af 
daar waar veel mensen minimaal acht uur per 
dag verblijven: de eigen werkplek, de eigen orga
nisatie. Toch horen we er weinig van. In de kran
ten die wij lezen — soms juist op weg van en 
naar ons werk — gaat het over van alles, maar 
nauwelijks over waar we dag in dag uit mee be
zig zijn: arbeid. De afgelopen verkiezingscam
pagnes bevestigden dit beeld alleen maar. Was in 
de jaren zeventig werk een belangrijk thema in 
de politiek, momenteel lijkt het gezien de stilte 
daaromtrent wel of arbeid geen ‘issue’ meer is. 
Maar is dat terecht?

Wie de fundamentele veranderingen bekijkt 
in manieren van werken, in de drijfveren van 
nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt, in ont- 
wildcelingen in informatie- en communicatie
technologie, in nieuwe manieren om kennis te 
ontwildcelen en te delen, die moet wel conclude
ren dat er strucmrele veranderingen optreden.

O ver de a uteur W\m uan Hennekeler is verbonden aan
PA Consulting Group. Hij Is tevens redacteur uan het
Jaarboek voor het democratisch socialisme.

Noten Zie pagina 57

Maar als we daarentegen kijken naar hoe onder
nemingen en instellingen georganiseerd zijn of 
hoe organisaties geleid en gemanaged worden, 
lijkt het alsof er niets verandert.

In die tegenstelling schuilt nu juist het pro
bleem. Aan de ene kant voltrekken zich zeer we
zenlijke veranderingen die een compleet nieuwe 
visie vergen op manieren van werken, organise
ren en leiding geven. Aan de andere kant komt 
dit niet of nauwelijks van de grond en blijft alles 
bij het oude. Zeker nu de ‘hype’ van de nieuwe 
economie in de beeldvorming over zijn hoogte
punt heen is, grijpt de miskenning van het fun
damentele karakter van de veranderingen in het 
werk weer breed om zich heen. Dat levert een 
frictie op die de komende tijd steeds sterker 
dreigt te worden. Als we er niets aan doen zal dat 
steeds meer gevolgen hebben voor de economie.

Bekijken we verder welk overheidsbeleid van 
invloed is op de organisatie van de arbeid en wat 
politieke partijen op dit vlak aan suggesties heb
ben, dan is het beeld eveneens traditioneel en 
nog geheel gebaseerd op aloude uitgangspunten. 
Dit geldt zeker voor de Partij van de Arbeid. Dat 
is eigenlijk vreemd, want een partij die zich sterk 
wil maken voor de ontwildceling van werkne-
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mers — Partij van de Arbeid, 'what’s in a name?' — 
zou in feite voorop moeten lopen bij de beleids- 
en besluitvorming. Op dit gebied liggen potenti
eel juist veel mogelijlcheden voor moderne pro
gressieve politiek. Het vereist wel een mentale 
omslag, waarbij de nadruk verschuift van be
scherming van de werknemer naar ontwikkeling 
van werk en werknemers, zonder dat die be
scherming op de helling hoeft. En daar waar in 
de laatste verkiezingscampagne al over innovatie 
is gesproken, bijvoorbeeld door d6 6', werd dit 
begrip toegespitst op Research e^Development door 
ondernemingen en wetenschappelijke institu
ten. Belangrijk, zeker, maar innovatie in die zin 
is veel te beperkt opgevat, De noodzaak voor in
novatie en een overheidsbeleid dat dat stimu
leert, strekt zich uit tot hoe wij het werk organi
seren en hoe de werknemer zich daarbij kan ont- 
wildcelen. Het zou een gemiste kans zijn als het 
beleidsvraagstuk van innovatie van de economie 
wordt ‘opgelost’ door uitsluitend meer financiële 
middelen vrij te maken voor ro d̂ . Bovendien: 
ook daarvan moeten we nog maar afwachten of 
dat het daadwerkelijk in overheidsbeleid wordt 
omgezet, of zal blijven bij een weinig succesvol 
verkiezingsitem van Thom de Graaf.

Het roer moet dus om. Dat geldt voor het be
drijfsleven, maar ook voor overheid en politiek, 
de PvdA voorop. Hoe het in bedrijfsleven toe 
gaat, zal worden toegelicht door stil te staan bij 
het perspectief van de hedendaagse werknemer, 
dat van het management en de manier waarop 
organisaties werken en gestructureerd zijn. Het 
overheidsbeleid komt vervolgens aan de orde in 
zowel sociaal-economisch opzicht als in zijn stre
ven innovatie van de Nederlandse economie te 
stimuleren. De opstelling van de politiek in het 
algemeen en die van de PvdA in het bijzonder 
vormen het sluitstuk van dit artikel.

DE NIEUWE WERKNEMER

Waar gaat het nu precies om bij deze stille revo
lutie op de werkplek? Het zijn verschillende ont- 
wiklcelingen op verschillende terreinen die el
kaar onderling zijn gaan beïnvloeden en verster

ken. Om te beginnen is de werknemer die op de 
arbeidsmarkt toetreedt gemiddeld aanmerkelijk 
beter opgeleid dan enkele decennia geleden. De 
werknemer is ook mondiger en vindt andere za
ken belangrijker dan een vorige generatie: ont- 
wilckeling, onafhankelijkheid, bewegingsruimte 
en uitdaging. En niet: hiërarchie, bureaucratie, je 
eerste cursus pas na driejaar, zoveel vrije dagen 
met als je vijftig wordt eentje erbij — en meer in 
het algemeen een pakket arbeidsvoorwaarden 
met de flexibiliteit van een kasregister.

Bovendien is er een veranderende opvatting 
van de relatie tussen werk en privé. De combina
tie van de begrippen werk en privé voor sommi
gen gedateerd, met name bij diegenen die het 
meest creatief en productief zijn voor de organi
satie op hun eigen zolderkamer of wandelend in 
het park. Er wordt tegenwoordig wel eens mee
smuilend gedaan over de opkomst en vooral de 
ondergang van dotcom-bedrij^es, maar slechts 
weinigen schijnen zich te realiseren dat dit soort 
compacte, soms virtuele organisaties in een be
hoefte voorzagen om op een manier te kunnen 
werken die in grote, traditionele organisaties 
niet mogelijk is.

Verder wordt het belang van kennis ontwik
kelen, behouden en uitbouwen steeds groter. 
Veel organisaties zijn de laatste jaren kennis
intensiever geworden. Ondanks dat veel laagge
schoolde arbeid is weggevloeid naar lage-lonen- 
landen, is de werkgelegenheid in westerse eco
nomieën bepaald niet gedaald. Het kennisniveau 
van de gemiddelde organisatie is significant 
hoger dan pakweg dertig jaar geleden^. We heb
ben het hier overigens niet alleen over hoogge
schoolde academici. Wie bijvoorbeeld de ge
middelde functie- en opleidingseisen van opera
tors in de procesindustrie naast die van vroeger 
legt, begrijpt dat van hen nu in feite wordt ge
vraagd alle hoofdprocessen van de fabriek zelf
standig te controleren en besturen. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door een andere ont
wikkeling: de in sneltreintempo toegenomen 
toegankelijkheid van informatie, mede op basis 
van internettechnologie. Daardoor is een sterke 
impuls gegeven aan openheid en brede uitwisse-
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ling van kennis die zich niet laat weerhouden 
door formele regels en grenzen tussen organisa
ties. Evenals de bovenstaande ontwildcelingen 
lijkt dit een onomkeerbare. Voor steeds meer or
ganisaties betekent dit dat zij het karakter van 
een netwerkorganisatie krijgen, waarbij traditio
nele grenzen met Wanten, leveranciers, externe 
partijen, kennisinstimten en soms zelfs met 
concurrenten vervagen.

Bij deze ontwikkelingen kunnen we nog en
kele andere plaatsen. Bijvoorbeeld de mondiali
sering van de economie, maar ook de belangrij- 
ker rol van innovatie bij ondernemingen. Ook 
zien we nieuwe allianties en netwerken optre
den tussen ondernemingen ten behoeve van ge
heel nieuwe product-markt-combinaties. Inno
vatie is als zodanig dus niet iets dat alleen met 
onderzoek te maken heeft, maar in dit geval bij
voorbeeld ook met marketing, productontwilcke- 
ling en communicatie. Een vereiste voor dit soort 
innovatie is wel dat organisaties traditionele uit
gangspunten laten varen. De Senseo Crema die ge
zamenlijk door Philips en Sara Lee is ontwikkeld 
en een groot commercieel succes is geworden, 
was er immers nooit gekomen als men bij beide 
ondernemingen binnen de gebaande paden was 
gebleven.

ER WORDT WAT AF GERAPPORTEERD

Maar hoe gaat het er nu werkelijk aan toe bij 
werkend Nederland? Zien we bovenstaande ont
wikkelingen terug in organisatiestructuren van 
grotere bedrijven en instellingen van vandaag de 
dag? Of in de manier waarop zij geleid worden?

5 2 Laten we om te beginnen grotere organisaties 
eens nader bekijken. Zij zien er in feite nog het
zelfde uit als enkele decennia geleden. In som
mige sectoren zijn de organisaties wat platter ge
worden, maar in het algemeen geldt dat het nog 
steeds overzichtelijke ‘organisatieharkjes’ zijn 
waarin nauwkeurig is aangegeven wie aan wie 
rapporteert. En er wordt wat af gerapporteerd. Er 
is immers nog veel hiërarchie. Naarmate men
sen hoger in de organisatie terechtkomen — 
voor velen een doel dat ze zich altij d voor ogen

hebben gesteld — wordt het leven van alledag 
zwaarder. De vergaderingen worden talrijker, de 
werkdagen langer en de interne competentiet
wisten vaak heviger. Corporate survivors komen in 
dit Idimaat bovendrijven; managers met een op
vallende mengeling van doorzettingsvermogen 
en politieke vaardigheden met een kleine p. Veel 
van de energie wordt aangewend voor interne 
zaken. Een hogere manager van een bekende 
Nederlandse onderneming verzuchtte onlangs:

Het roer moet dus om. Dat geldt 
voor het bedrijfsleven, maar 
ook voor overheid en politiek, de 
PvdA voorop

‘In onze organisatie zijn veel managers veel te 
vaak bezig met dingen tegen te houden. Zij ste
ken veel energie in het voorkómen dat besluiten 
in een hen onwelgevallige richting worden ge
nomen en komen op voor het belang van de ei
gen medewerkers.’ Een ander illustratief citaat 
van hoe het op de werkplek in veel organisaties 
toegaat is van onthaastingsspedaJisteAnnegreei: 
van Bergen: ‘Het is eerder die ruis, gebrek aan ef
ficiency, waardoor mensen zich opgejaagd voe
len. Ze houden elkaar bezig. Het is heel verleide
lijk op kantoor te blijven zitten, gewoon omdat je 
collega er ook nog zit.’3

Organisaties zijn vaak te gesloten en naar 
binnen gericht. Dezelfde organisaties hebben de 
afgelopen jaren geworsteld met de toenemende 
krapte op de arbeidsmarkt en zich soms wanho
pig afgevraagd hoe zij talentvolle medewerkers 
konden werven en behouden. Slechts zelden 
heeft dit geleid tot zelfreflectie. Die had namelijk 
kunnen uitmonden in vragen als: hoe uitdagend 
is het om bij ons te werken? Wat is het perspec
tief, anders dan bevordering alsje hard werkten 
je best doet? Hoe kunnen onze mensen zich bij 
ons ontwildcelen? In plaats daarvan werd vaak 
naar noodmaatregelen gegrepen. Een automati
seringsbedrijf verkreeg bekendheid door sollici-
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tatiegesprekken in de showroom van een auto
dealer te voeren. Een sollicitant die zijn of haar 
handtekening onder het contract zette, mocht de 
Volkswagen Golf ter plekke uitkiezen en erin 
wegrijden. Dit verhaal is bij velen bekend, maar 
minder bekend is dat het bedrijf in zijn opzet ho
peloos faalde. Slechts minder dan een handvol 
contracten werd getekend met medeneming van 
een auto. Waarom er zo weinig animo was, laat 
zich raden: het gaat nieuwe medewerkers niet 
zozeer om auto’s. Een uitdagende omgeving 
waarin je kunt leren, kunt reizen, je creativiteit 
in kwijt kunt en die je kunt combineren met je 
privé-leven wordt in het algemeen veel belang- 
rijker gevonden. Een ander bedrijf, toevalliger
wijs eveneens in de iT-branche, liet onderzoeken 
of het de medewerkers meer aan het bedrijf kon 
binden zonder de loonkosten significant te laten 
stijgen. Wat daadwerkelijk effect bleek te heb
ben, waren zaken als een aanmerkelijk uitgebrei- 
der opleidingsprogramma, een kinderopvangre
geling, een management development programma 
en mogelijkheden voor parttime werken. Het re
sultaat: de binding aan de onderneming steeg 
sterk zonder dat er een cent meer aan hogere sa
larissen werd uitgegeven.

DESKUNDIG HEIDSFORUMS

Overigens is het zeker niet zo dat de traditionele 
wijze waarop arbeidsorganisaties werken en ge- 
strucmreerd zijn, alleen maar nadelen oplevert 
voor jonge werknemers. Wat bijvoorbeeld te 
denken van de grootscheepse brain drain die pen
sionering heet? Van de ene op de andere dag be
landen vaak waardevolle medewerkers daarbij 
buiten de dikke muren van de organisatie, waar
mee hun per definitie ruime ervaring en exper
tise niet meer voor de onderneming wordt aan
gewend. Voor de één is dat prima, maar de ander 
heeft daar moeite mee en voelt zich in zekere zin 
afgedankt. Waarom zouden ondernemingen en 
instellingen die kennis en ervaring niet veel ac
tiever inzetten? Langs interactieve weg bestaat 
daarvoor alleen al een veelheid aan mogelijkhe
den. Bijvoorbeeld deskundigheids-forums op het

Intranet van de organisatie waarop leerervarin
gen worden uitgewisseld en tips worden gege
ven. Voorwaarde is wel dat ergens een knop om
gaat in ondernemend Nederland: wij zijn niet al
leen een onderneming die slechts bestaat uit 
haar werknemers. Wij zijn ook steeds meer een 
netwerk dat niet alleen bestaat uit zijn medewer
kers, maar ook uit zijn ex-medewerkers en uit 
klanten, toeleveranciers, kennisinstimten, stu
denten die bij ons komen kijken en maatschap
pelijke groepen. Wij zijn steeds minder een com- 
pany en steeds meer een communiiy.

De mate waarin ondernemingen vorm geven 
aan deze ontwiklcelingen, zal zonder twijfel van 
grote invloed zijn op hun toekomstige resulta
ten, zoals ook in het verleden juist de mate 
waarin ondernemingen zich bijtijds hebben aan
gepast aan structurele maatschappelijke en eco
nomische veranderingen bepalend is geweest 
voor hun continuïteit en succes.'! We moeten 
hierbij oppassen ons geen zand in de ogen te la
ten strooien door de huidige economische ma
laise. We mogen daar vooral niet uit concluderen 
dat er een restauratie van traditionele verhou
dingen en processen op de werkvloer plaats
vindt, want de veranderingen zijn echt structu
reel van karakter. Dat bijvoorbeeld het verloop 
onder het personeel van veel organisaties af
neemt in tijden van afnemende conjunctuur is 
logisch, maar geen indicatie van een ontwiklce- 
ling terug naar oude bindingsmechanismen. Als 
de arbeidsmarkt straks weer aantrekt, zijn deze 
vogels zo gevlogen als de volière hen niet meer 
zint. Voor de groeiende groep van hoogopgeleide 
werWozen geldt hetzelfde, ondanks dat men ini
tieel bereid zal zijn compromissen te sluiten om 5 3 
weer aan het werk te komen.

DE WORSTELENDE MANAGER

Ook in de manier waarop aan organisaties lei
ding wordt gegeven domineren traditionele ver
houdingen en gewoonten. Dat is zeker geen ver
wijt aan de gemiddelde manager. Integendeel, 
deze verdient ons aller respect en hulp. Hij of zij 
is immers gegroeid in de organisatie op basis
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van bewezen diensten in termen van vakman
schap, specialisme, hard werken en loyaliteit. 
Deze jarenlange leerschool heeft echter niet op
geleid voor leiding geven aan een innovatieve en 
kennisintensieve organisatie van professionals 
die gecoached, geïnspireerd en gestimuleerd wil
len worden. Het valt niet mee om leiding te ge
ven aan medewerkers die allergisch zijn voor een 
cultuur van complexe rapportagelijnen en een 
veelheid aan noodzakelijke parafen voordat er 
een besluit wordt genomen. Met andere woor
den: van datgene wat jou heeft gekwalificeerd 
om in een leidinggevende rol terecht te komen, 
moetje heel wat dingen afleren. Het veilige 
wereldbeeld van gelaagde organisaties met een 
straldce en heldere strucmur maakt steeds meer 
plaats voor een meer hybride, moeilijker grijp
baar beeld van permanente verandering en snel
lere innovatie. Ga er maar aanstaan als manager.

De praktijk leert dan ook dat in bijvoorbeeld 
cultuurveranderingsprogramma’s die gericht 
zijn op gedragswijziging, juist deze manage- 
mentgroep vaak de grootste moeilijkheden heeft 
om de noodzaak van verandering in te zien en 
daar vervolgens zelf gestalte aan te geven. Op on
barmhartige wijze wordt wel eens van de ‘leem- 
laag’ gesproken. Leiding geven aan professionele 
medewerkers vereist in de eerste plaats het losla
ten van aloude stuurmechanismen. De stijl van 
leiding geven die gebaseerd is op een panopti
cum — zie de koepelstructuur van de gevange
nissen in Haarlem en Breda, van waaruit de cen
trale bewakingspost iedere gevangene kan wor
den geobserveerd zonder dat deze weet of hij 
daadwerkelijk wordt gezien op dat moment —

54 raakt nu echt definitief uit de tijd.
Ook de besturingsfilosofie van veel organisa

ties is aan vernieuwing toe. Die is meestal geba
seerd op het denkbeeld dat de baas beslist en dat 
de medewerkers daar wel invloed op mogen uit
oefenen maar niet de uiteindelijke besluiten ne
men. Het woord ‘medezeggenschap’ illustreert 
dit beginsel. Een verworvenheid van de arbei
dersbeweging, maar wel gebaseerd op de aloude 
tegenstellingen. Belangrijke beslissingen wor
den tegenwoordig meer en meer ter pleklce ge

nomen door professionele medewerkers zelf, bij
voorbeeld omdat de organisatie zich langlo
pende besluitvormingstrajecten simpelweg niet 
meer kan permitteren. Het gaat dus steeds meer 
om zeggenschap, niet alleen medezeggenschap, 
zonder dat zich dit in gepolitiseerde verhoudin
gen voltrekt. De nadruk in de taken van het ho
gere management verschuift daarmee. Vroeger 
was dit toch vooral de ultieme beslisser die ac
teerde op basis van zorgvuldig voorbereide be
sluiten. Tegenwoordig moet het niet alleen de 
strategische beslissingen nemen maar vooral 
ook de organisatie in staat stellen en stimuleren 
om zich in de vereiste richting te ontwikkelen en 
zelf beslissingen te nemen, zonder zich te zeer 
met de operationele gang van zaken te be
moeien. Waar we net spraken over de verou
derde besturingsfilosofie van veel organisaties, 
komen we nu vrijwel automatisch terecht bij de 
eveneens verouderde beleidsopvattingen van 
overheid en politiek. Het denken vanuit traditio
nele en steeds meer gedateerde uitgangspunten 
is namelijk niet alleen aan het bedrijfsleven 
voorbehouden.

DE STIMULERENDE OVERHEID

Veel van de wetgeving en ander overheidsbeleid 
die van belang zijn voor het alledaagse werk
zame leven is kort en goed te definiëren als: ge
richt op bescherming van de werknemer. Be
scherming tegen lichtvaardig ontslag, tegen te 
lange arbeidstijden, slechte arbeidsomstandig
heden, autoritaire bedrijfsdirecties die zich niets 
aan de belangen van de werknemers gelegen la
ten liggen, etcetera. Veel van deze wetgeving is 
ontstaan als onderdeel van zowel de emancipatie 
van de arbeidersldasse als de wording van de ver
zorgingsstaat. Zij is bovendien gebaseerd op de 
aloude tegenstelling tussen kapitaal en arbeid.
Zij bood als zodanig tegenwicht tegen de neiging 
van het kapitalistische systeem tot uitbuiting 
van de arbeidersklasse. Deze wetgeving is in de 
loop der jaren uitgebreid en regelmatig gemo
derniseerd, maar berust in feite nog steeds op de
zelfde kerngedachte van bescherming van de
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werknemer. Toch moeten we ons fundamenteel 
de vraag stellen of het overheidsbeleid wel vol
doende adresseert dat werknemers niet alleen 
niet moeten worden uitgebuit, maar zich ook 
moeten ontwikkelen, in hun eigen belang en dat 
van de economische concurrentiepositie. Het 
fundament onder de arbeidswetgeving is niet 
zozeer gedateerd, maar veeleer te beperkt ge
raakt. Het doet onvoldoende recht aan nieuwe 
ontwilckelingen die voor de hedendaagse werk
nemer belangrijk zijn en die bijdragen aan — 
om dan toch maar eens een Idassiek begrip van 
stal te halen — de eigen ontplooiing.

De mate waarin de kenniseconomie zich na
drukkelijker en succesvoller ontwikkelt, is van 
groot belang voor de toekomstige concurrentie
kracht van de Nederlandse economie. Zonder 
overdrijving kan worden gesteld dat dit een van 
de belangrijkste gangmakers daarvoor zal zijn. 
Hierin schuilt dus een groot economisch belang. 
De Europese top in Lissabon in 2000 formu
leerde al de ambitie om Europa te laten uit
groeien tot een dynamische kenniseconomie 
zonder weerga. Voor Nederland ligt hier gelet op 
de reeds aanwezige infrastructuur (bijvoorbeeld 
de technologische kennis in instimten en onder
nemingen) en het kennisintensieve karakter van 
onze economie, in principe een grote kans.
De werkelijkheid is voorlopig geheel anders. De 
Nederlandse economie is qua innovatievermo
gen inmiddels in de Europese achterhoede te
rechtgekomen, zo wijzen ook analyses van het 
Ministerie van Economische Zaken uitS. Pro
bleemgebieden zijn met name het geringe aantal 
innovatieve bedrijven in de dienstverlening, de 
lage particuliere uitgaven aan Research e^Develop- 
ment en de geringe omzet die de industrie uit 
haar innovatieve activiteiten weet te halen. De 
infrastructuur is er zeker, maar de prestaties op 
innovatiegebied blijven achter. Nederland komt 
volgens de onder auspiciën van de Europese 
Unie opgestelde Innovation Scorehoard dan ook te
recht in de categorie 'Losing momentum’, niet in 
de groep ‘Moving ahead’ .̂

Zoals hierboven al gesteld, gaat het echter niet 
alleen om ro d̂ .Naast het economische belang is

er eveneens een groot sociaal belang vanuit het 
perspectief van de werknemer. De permanente 
educatie^ die de kenniswerkers helpt zich te ont
wikkelen wordt door het overheidsbeleid niet of 
nauwelijks in de hand gewerkt. Zij zijn be
schermd tegen uitbuiting op een zodanige wijze 
dat Nederland hierin tot de koplopers in Euro
pees verband behoort, maar daar waar het om 
ontwikkeling gaat blijft het redelijk stil aan het 
overheidsfront. Initiatieven zoals het mogelijk

Het valt niet mee om leiding te 
geven aan medewerkers die 

allergisch zijn voor een cultuur 
van complexe rapportagelijnen

maken van zorgverlof, sabbatical leaves en verlof- 
sparen passen zeker bij de moderne werknemer, 
maar deze maatregelen zijn vooral gelegen in de 
arbeidsvoorwaardelijke sfeer. Er is te weinig de 
sfeer van ontwiklceling, waar de belangen van 
het bedrijfsleven en de werknemers overigens 
grotendeels parallel lopen. Waar blijven bijvoor
beeld de kennis-pools, deskundigheidsforums, 
innovatienetwerken en de opleidingsfaciliteiten 
voor ondernemingen in het midden- en Ideinbe- 
drijf die vaak een motorfunctie kunnen vervul
len voor innovatie, maar lang niet altijd eigen 
budgetten voor opleidingen? Er zijn wel een paar 
hoopgevende initiatieven^, zelfs een aantal die 
de noodzakelijke volle breedte bestrijken van alle 
relevante aspecten van organisaties en niet al
leen R&-D, maar het blij ft allemaal mondj esmaat. s 5
Er zijn duidelijke politieke keuzes nodig om dit 
soort vitale groei-impulsen veel meer te stimule
ren dan nu het geval is. Daarbij is het raadzaam 
dit soort initiatieven met name in die sectoren te 
concentreren die een strategische groeipositie 
wordt toegekend voor de Nederlandse economie.
Niet in de volle breedte dus. Bovendien zou voor 
die gewenste focus de maatschappelijke meer
waarde één van de criteria kunnen zijn, bijvoor
beeld de mate waarin dit soort innovatieve initi-
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atieven bijdragen aan ecologische ontwikkeling, 
sociale veiligheid of verbetering van gezond
heidszorg.

VOORTREKKERSROL PARTIJ VAN DE ARBEID

Als er één politieke partij is die actieve belang
stelling voor dit thema aan de dag zou moeten 
leggen, dan is het toch wel de PvdA. Zij is immers 
ontstaan uit zorg om de positie en de belangen 
van de werknemers. Echter, daar waar het thema 
‘werk’ aan de orde komt, wordt het momenteel 
toch vooral benaderd als een verworvenheid en 
een recht, zeker nu de werkloosheid weer op
loopt. Het laatste verkiezingsprogramma vormt 
daarop geen uitzondering. De titel van de para
graaf over werk is al veelzeggend: ‘Werk en zorg 
voor iedereen, door iedereen’.̂  Met dat uitgangs
punt is niets mis, integendeel. Het is alleen veel 
te karig. Het bekijkt het thema van buiten — een 
recht voor iedereen, niemand aan de kant — en 
niet van binnen. Vragen die ontbreken zijn bij
voorbeeld: wat gebeurt er eigenlijk in organisa
ties, hoe leuk is het werk eigenlijk, hoe zit het 
momenteel met de arbeidsomstandigheden en 
met de betrokkenheid van werknemers bij de be
sluitvorming binnen organisaties? Verder dan de 
noodzaak om ‘de kwaliteit van de arbeid te verbe
teren door eigentijdse en aangepaste arbeidsom
standigheden en goed personeelsbeleid te bevor
deren en te faciliteren’*° komt het programma 
niet. Wat dan precies eigentijdse en aangepaste 
arbeidsomstandigheden zijn, of wat een goed 
personeelsbeleid vandaag de dag inhoudt, blijft 
al helemaal onbesproken. Toch apart voor een 

5 6 partij die haar bestaansrecht aan de factor arbeid 
ontleent.

De kenniseconomie komt in het verkiezings
programma gelulckig wat uitvoeriger aan bod. 
Deze wordt op haar beurt ook weer te beperkt be
naderd. Het gaat hoofdzakelijk om het laagdrem
pelig maken en verbreden van moderne iCT-toe- 
passingen. Typerend voor de onwennigheid 
waarmee deze materie tegemoet wordt getreden, 
is de passage waarin de keerzijden van de op
komst van iCT-toepassingen worden geschetst.

Daarbij worden in één adem twee zaken van toch 
wel heel verschillende orde genoemd: ‘De spec
taculaire neergang van tal van internetbedrijven 
laat zien dat de ontwiklcelingen, net als bij elke 
andere technologische revolutie, nog onzeker 
zijn. Eén van de vijf computergebruikers lijdt 
aan een zogenoemde ‘muisarm’ (RSI),’"  zo staat 
er letterlijk.

Het wat sombere beeld van de huidige stand 
van zaken in de politiek, beperkt zich zeker niet 
tot de PvdA. Verre van dat: in de volle breedte van 
het politieke spectrum doet zich dit probleem 
voor. De vraag is wel nadrukkelijk aan de orde of 
niet juist de PvdA zich als voorloper op dit ter
rein zou moeten opstellen. Thema’s als de mo
dernisering van de arbeid en de ontwiklceling 
van werknemers horen immers bij uitstek bij de 
PvdA. Zij kunnen worden opgevat als heden
daagse uitingen van een historisch sterke soci- 
aal-democratische belangstelling voor deze 
onderwerpen. Waar de PvdA zich terecht zorgen 
maakt over de oplopende werkloosheid, zou de 
beleidsvraag in feite moeten luiden: hoe meer 
mensen aan de slag te krijgen in kwalitatief uit
dagende functies — ongeacht vereist opleidings- 
en ervaringsniveau — waarin men zich kan ont- 
wilckelen, waardoor als bij-effect de economische 
groei ook wordt gestimuleerd? Dit gaat dus een 
stap verder dan: men moet hoe dan ook aan de 
slag, en elke vorm van werk is goed.

Voor de meer economische aspecten geldt in 
wezen hetzelfde. Innovatie en ontwikkeling zul
len een belangrijke impuls geven economische 
groei. De PvdA zou zich sterk moeten maken 
voor een actievere rol van de overheid in dit ka
der. Die rol zou voorwaardenscheppend moeten 
zijn en gerichte impulsen moeten inhouden. De 
natuurlijke neiging van het bedrijfsleven om zelf 
voor innovatie te zorgen, zoals met name van li
berale zij de wordt beldemtoond, wordt immers 
weersproken door de feitelijke stand van de ont- 
wildceling van het Nederlandse bedrijfsleven'^. 
De sterkere nadruk die de laatste jaren op het 
creëren van shareholder value heeft gelegen, heeft 
geleid tot een sterkere focus op korte-termijn- 
rendementen en minder op investeringen die
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zich pas op langere termijn terugverdienen'3. 
Dat laatste geldt vrijwel altijd voor onderzoek, 
ontwiltkeling en innovatie. Een actieve rol van 
de overheid is dus geboden.

KAPITAAL, ARBEID EN KENNIS

De frictie tussen aan de ene kant de ontwiklcelin- 
gen op de werkplek en aan de andere kant de 
taaie werkelijkheid van hiërarchische organisa
tiestructuren, traditioneel leiderschap en be
schermend overheidsbeleid neemt dus steeds 
verder roe. Het is nu hoog tijd voor drastische 
veranderingen. Dat is nodig ten behoeve van zo
wel de internationale concurrentiekracht van de 
economie als de individuele ontplooiing en ont
wikkeling van de werknemer. Het opvallende 
hierbij is dat de aloude tegenstelling russen kapi
taal en arbeid als dominante factor voor het werk 
van alledag steeds meer concurrentie krijgt van 
een andere factor die heel anders van aard is: in
novatie, kennis en ontwilckeling daarvan. Deze 
laatste factor vindt zowel menig werkgever als 
werknemer in principe aan haar zijde, maar

botst met een andere tegenkracht die eigenlijk 
niet te maken heeft met kapitaal of arbeid: tradi
tie. Traditie in manieren waarop we organisaties 
vorm geven, daar leiding aan geven en er een 
wetgevend kader bij hanteren. Een faciliterende 
en stimulerende overheid is onmisbaar om voor 
veranderingen te zorgen. Het bedrijfsleven zal 
dit niet alleen op eigen kracht kunnen doen, in 
ieder geval niet snel genoeg. De huidige mindere 
economische periode zou moeten worden aange
wend om deze beleidswijziging snel door te voe
ren; niet als excuus om alles voorlopig maar even 
bij het oude te laten.

In politiek opzicht zou de PvdA daarbij een 
voortrelckersrol moeten vervullen. Doel daarbij 
zou niet alleen moeten zijn om de kennisecono
mie en de ontwikkeling van werknemers daar
binnen te stimuleren, maar zeker ook de toegang 
tot en deelname aan die economie voor iedereen 
mogelijk te maken. Ook diegenen die juist nu 
buiten de boot dreigen te vallen, hebben even
veel recht op een perspectief op boeiend werk.

Noten
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Het blazoen van 
gestaalde kaders
Fré Meis. Handelsreiziger in revoluties
Lejo Siepe en Gerrit Voerman, Zutphen, W alburg Pers
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B E R T  M I D D E L

De Groningse communist Fré Meis (1921-1992) 
was tijdens zijn leven al een legende. Althans, in 
Stad en ommelanden, want zodra de Martinito
ren uit het zicht was schitterde zijn ster minder 
fel. Ondanks zijn internationale oriëntatie — als 
fanatiek aanhanger van het Sovjetsocialisme en 
trouw bezoeker van het socialistische moeder
land en de voormalige Oostbloklanden — was en 
bleef hij veel te Gronings om elders te kunnen 
aarden. Voor hem, geboren en getogen in Oude 
Pekela, was de stap naar het naburige Winscho
ten al een heel eind. Toen hij aan het einde van de 
jaren veertig vandaar naar de stad Groningen 
verhuisde — ‘hailemoalnoarGrunn’n’ — moest 
hij zijn vrouw Tinie beloven dat het daar dan ook 
bij bleef. Hij werd in Groningen propagandist 
voor het volksdagblad De Waarheid en vrijge
stelde voor de Communistische Partij van Neder
land, waarvan hij meteen na de oorlog lid was ge
worden. Landelijk haalde de cpn  bij de eerste na
oorlogse verkiezingen zo’n 1 o % van de stemmen, 
maar in Groningen liep het stemmenpercentage 
voor de communisten op tot 15 %. Dit laatste zou 
zich herhalen in 1970, toen Meis op het hoogte
punt van zijn roem verkeerde en Oost-Gronin- 
gen een luide stem en daarmee een gevoel van ei-

Over de auteur Bert Middel is lectoraan de Noordelijke 
Hogeschool Leeuoiarden en was PudA-Tweede Kamerlid

genwaarde verschafte. Zijn partij, de c p n , wilde 
hem in Amsterdam hebben, en later ook in de 
Rotterdamse haven en in de Haagse politiek. 
Meis vond alles best, als hij ’s nachts maar thuis 
in Groningen kon slapen. Een internationale 
vakbondsfunctie, waar de partij hem voor voor
droeg, ging dan ook niet door omdat de stand
plaats — Praag — te ver van Groningen lag.

Meis maakte furore als agitator en stakingslei
der, was daarnaast politicus (Partijbestuurder) en 
volksvertegenwoordiger (raadslid in Winschoten 
en Groningen, Statenlid in Groningen en ook nog 
Tweede-Kamerlid in de jaren zeventig) en be
stierde als vrijwilliger 45 jaren achtereen een ‘so
ciaal adviesbureautje’, eerst bij hem thuis en later 
in het partijkantoor van de Groningse cpn . Dui
zenden werden door hem geadviseerd bij hun 
problemen rond huisvesting, huren, belastingen 
of uitkeringen. Dit was directe belangenbeharti
ging, ofwel het socialisme van de daad, waar ook 
de SP later furore mee zou maken. Een opleiding 
voor dit advieswerk had Meis niet — hoewel hij 
graag maatschappelijk werker zou zijn geworden 
— maar dat hoefde van hem ook niet, want zoals 
hij zei: ‘alles wat over arbeiders gaat, begrijp ik 
opperbest, ik ben er zelf één van’.

Meis zag zich zelf graag als een ‘ handelsreizi
ger in revoluties’ en dat was hij nu juist niet. Hij 
kwam zijn leven lang op voor de gewone man.
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stond op de bres voor loonsverhogingen en be
houd van werkgelegenheid, maar een revolutio
nair was hij geenszins. Zoals zovele ‘gestaalde ka
ders’ in het naoorlogse vaderlandse commu
nisme hanteerde hij met graagte de revolutio
naire retoriek, maar was en bleef hij ondanks zijn 
verzet tegen de 'heersende bourgeoisie’ op en top 
een man met een (klein-)burgerlijke moraal.

Mijn persoonlijke herinneringen aan Meis 
zijn typerend voor zijn werkwijze. In het begin 
van de jaren zeventig had de PvdA zichzelf tot 
'actiepartij’ uitgeroepen, met als speerpunt het 
huurbeleid van de toenmalige regering(-Bies- 
heuvel). Als voorzitter van de stad-Groningse 
PvdA betrad ik daarmee het terrein waar de cpn  
het alleenrecht dacht te bezitten. Meis wilde wel 
samenwerken met de sociaal-democraten ^  
‘want die vertegenwoordigen een groot deel van 
de massa’ — maar van gezamenlijke acties kon 
alleen sprake zijn als de c p n , dus hijzelf, de la
kens kon blijven uitdelen. Na enkele felle woor
denwisselingen — altijd in het Gronings, want 
dan begrepen we elkaar het beste — werd toch 
de basis gelegd voor een jarenlange samenwer
king, alhoewel deze altijd met wantrouwen ge
paard bleef gaan. Communisten en sociaal-de
mocraten vertrouwden elkaar voor geen cent, 
zelfs niet in Oost-Groningen, waar de gemeen
schappelijke vijanden in de gedaantes van de he
renboer en de fabriekseigenaar toch generaties 
lang duidelijk herkenbaar waren geweest.

In diezelfde periode — 1972 — had de cpn  in 
de stad Groningen de vorming van het eerste 
linkse meerderheidscollege in ons land mede 
mogelijk gemaakt. Tegen hun zin, maar om een 
openlijke confrontatie met de toenmalige PvdA 
van Jacques Wallage en Max van den Berg te 
voorkomen, gingen de communisten mee in het 
Groningse experiment. Twee jaren later be
haalde de Groningse PvdA haar grootste stem- . 
busoverwinning ooit en werd de cpn  bij de
zelfde raadsverkiezingen meer dan gehalveerd. 
De samenwerking in het College van BeeW werd 
gewoon voortgezet, maar gelijktijdig werd met 
door de c p N geïnspireerde buurtacties het be
leid van de PvdA-wethouders ondermijnd. ‘Vol

gens het beproefde recept van Stalin’, zo wierp ik 
de Groningse communisten voor de voeten. 
Meis reageerde niet met argumenten, maar 
speelde gewoon de man: ‘Berms de Middelma
tige’ moest zich koest houden.

Vakbondsman pursang
De journalist Leo Siepe en de historicus Gerrit 
Voerman hebben het strijdbare leven van Fré 
Meis aan de hand van interviews en met behulp 
van archieven in (een te) kort bestek gerecon
strueerd. Het resultaat is een toegankelijk en le
vendig boek, geïllustreerd met tal van foto’s uit 
het familiealbum van de weduwe van Fré Meis, 
dat op een aantal essentiële punten te oppervlak
kig blijft. Wellicht is dit het gevolg van de opzet 
van de schrijvers, die niet meer pretenderen dan 
het leveren van een biografische schets, als decor 
van een film over het leven van Meis. Ik kan me 
echter niet aan de indruk onttrekken dat bij het 
verzamelen van hun materiaal, zeker de handen 

' I  van Gerrit Voerman hebben moeten jeuken om 
'' niet dieper te gaan graven dan nu gebeurd is.
[ j  Voerman publiceerde in 2001 zijn meesterlijke 
i l  dissertatie De meridiaan van Moskou. De c p n  en de
I Communistische Internationale (1919-1930) en is als 
JJ weinig andere niet-communisten ingevoerd in
i! de wondere wereld van het Nederlandse com- 

munisme.
II Achter een fapade van Idassenbewustzijn,
II partijtrouw en actiebereidheid ging in Meis een 
" wankelmoedig man schuil. Een weifelaar en op- 
II portunist, die zich binnen de CPN snel liet impo- 
li neren en die tot op het laatste moment (de mal- 
'! lotige verklaring voor de verkiezingsnederlaag 59 
' van 1977 en de daaraan verbonden interne coup- 
|| poging) aan de leiband liep van de Nederlandse 
i i  Stalin, Paul de Groot, die bijna veertig jaarlang 
f  de alleenheerser van de cpn kon blijven. Met de 
II afkomst van Meis was niets mis. Het commu- 
I I  nisme was hem met de paplepel ingegoten. Hij 
'' kwam uit een arm gezin met acht kinderen en 
' werkte als zovelen destijds al op 13-jarige leeftijd 
!l 72 uur in de week bij ‘de boer’, tegen een verdien- 
II ste van viereneenhalve gulden. In de oorlog
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onderscheidde hij zich bepaald niet in het ver
zet, waarbij dan ook na de oorlog in zijn partij- 
werk last van had. Ook hier ligt een parallel met 
Paul de Groot, zij het dat de laatste moest onder
duiken omdat hij jood was. In zijn partij carrière 
was Meis een trouw vazal van De Groot. In 1 9 s 6 
drukte hij zich bij de verdediging van het partij- 
hoofdkwartier Felix Meritis tegen het door De 
Telegraaf en andere burgerlijke media opgehitste 
'gepeupel’, dat verhaal kwam halen na de Russi
sche inval in Hongarije. Van een lid van het Da
gelijks Bestuur — toch het Politbureau van de 
Partij — werd een heldhaftiger houding ver
wacht. In 1958 koos hij — vakbondsman pur 
sang — in het conflict tussen de Partij en de aan 
haar gelieerde vakcentrale e v c ’s  8 voor De Groot 
en dus tegen zijn eigen vakbond. In de jaren 
daaraan voorafgaand had hij volop meegedaan 
aan het royeren en daarmee feitelijk doodverlda- 
ren van de ene na de andere partijgenoot, die de 
zuivere en toch altijd zwalkende lijn van De 
Groot niet trouw bleef. Gerben Wagenaar, Henk 
Gortzak en met hen ook tal van regionale partij
bonzen werden door Meis en de zijnen — en 
niet zelden op zijn voorspraak — op de ‘mest
vaalt van de geschiedenis van de arbeidersbewe
ging’ gegooid.

Meis was binnen de partijtop niet geliefd, 
maar men kon ook daar niet om hem heen. Door 
zijn acties in Oost-Groningen, waarbij zich op
eens tot een charismatische aanvoerder ont
popte, die nooit een blad voor de mond nam en 
voor wie iedereen — van de ‘erkende’ vakcen
trale N v v  tot en met de ‘bazen’ en daartussenin 
ook regering en parlement — toch een beetje 

60 bang was, kon de CPN zijn populariteit electoraal 
uitbuiten. In plaats van een schlemiel, zoals hij 
door velen werd gezien, werd hij nu het boeg
beeld. Een man met een grote electorale aantrek
kingskracht, die in zijn eentje — het ‘FréMeis- 
effect’- de CPN op het pluche bracht in de Dage
lijkse Besturen van zowel de provincie Gronin
gen als tal van Groninger gemeenten.

Desalniettemin kreeg hij het zelfs in zijn 
eigen partij district Groningen nooit helemaal 
voor het zeggen. Siepe en Voerman gaan hieraan

voorbij. De auteurs maken nergens melding van 
het feit dat Henk Niemeijer, voorzitter van de 
stad-Groningse cPN-afdeling, partijsecretaris 
van het district en tevens lid van het Partijbe
stuur, in Groningen jarenlang de lakens uit
deelde. Na de verkiezingsnederlaag van 1974 ver
dween Niemeijer als wethouder en partijleider, 
maar de ‘studentenleiders’ Thewis Wits en Geert 
Lamèris en dus niet Fré Meis sprongen in het zo 
ontstane machtsvacuüm in de Groningse c p n .

Toen de positie van De Groot in 1977 volstrekt 
onhoudbaar was geworden, koos ook Fré Meis 
ten langen leste partij tegen hem. In hetzelfde 
jaar verloor hij ook zijn Kamerzetel, maar dat 
was voor hem eerder een opluchting dan een re
den tot verdriet. Bij meer dan de helft van de Ka
mervergaderingen was hij afwezig, terwijl hij 
wel wekelijks de vergadering van het Dagelijks 
Bestuur van de c p n  in Amsterdam bijwoonde. 
Meis bemoeide zich liever met de achtereenvol
gende Volkscongressen tegen de achterstelling 
van het Noorden des lands. De organisatie daar
van berustte formeel bij ‘de gezamenlijke actie
comités’, maar dit waren eigenlijk niet meer dan 
communistische mantelorganisaties. Om deze 
congressen de schijn van een breed draagvlak te 
verschaffen, werden telkens ‘progressieve krach
ten in de PvdA’ benaderd om hun medewerking 
te verlenen. Vervolgens werd dit publicitair 
breed uitgemeten en werden de betreffende 
PvdA-leden als splijtzwam in hun eigen partij te 
kijk gezet. Zij waren immers degenen die wel 
met de CPN wilden samenwerken, terwijl daar
entegen de verstarde PvdA-apparatjiks eigenlijk 
de kant van het kapitaal kozen. En altijd bleken 
er weer ‘prominente PvdA-leden’ te zijn, die er in 
trapten en meededen aan de Volkscongressen. 
Hetzij uit oprechte betrokkenheid (Lolle Nauta 
in 1972), hetzij uit pure ijdelheid (Pim Fortuyn 
in 1975, die het Volkscongres zelfs voorzat).

In het begin van de jaren tachtig was het ef
fect van de Volkscongressen uitgewoed en mar
ginaliseerde de positie van de c p n  , ook in Gro
ningen. Meis zag tandenknarsend hoe in zijn 
partij het feminisme werd gelijkgesteld aan het 
marxisme, terwijl hijzelf onverkort het leni-
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nisme — en daarmee de onaantastbare voorhoe- 
depositie van de partij — bleef aanhangen. In 
19 82 besloot de c P N echter definitief afstand te 
nemen van het ‘reëel bestaand socialisme’ in 
Oost-Europa.Tweejaar later schafte de cpn  het 
‘democratisch centralisme’ af en werd zij een ‘ge
wone’ politieke partij. Het was nota bene één 
van zijn voormalige vertrouwelingen uit Gro
ningen, Ina Brouwer, die de vernieuwingsgezin- 
den in de cpn aanvoerde. In 1986 was zij lijst- Ü 
trekker bij de Kamerverkiezingen en verdween j j  
de c p N uit het parlement. Voor het eerst sinds de 1| 
Russische Revolutie zaten er geen communisten [ j  
in de Tweede Kamer. j|

Meis bleef zoals altijd de partij trouw. Hij '1 

sympathiseerde met de orthodoxe ‘horizonta- | j
len’, die zich tegen de vernieuwing keerden, ij 
maar volgde hen niet in het Verbond van Com- | j  
munisten in Nederland (v c n ), datzichvande ||
‘verrechtste’ cpn  afscheidde. il

De Groningse cpn keerde zich in 19 8 9 tegen j j  
het opgaan in GroenLinks, maar Fré Meis ging j| 
uiteindelijkwelmee-toenin 1991 de cpn  zich op- |! 
hief. Alleen zo zou ‘de massa weer meegekregen || 
worden’, aldus Meis. Maar GroenLinks weigerde ,1 
het‘sociaal adviesbureau’ van de CPN — dus dat |l 
van hem — over te nemen, hetgeen een klap in j| 
het gezicht voor Meis betekende. Een jaar later || 
beweerde de eveneens uit Groningen afkomstige J 
priester-politicus en oud ppR-voorzitter Herman I
Verbeek — die overigens zelf als politieke draai
kont iedereen de loef afstak — dat de commu
nisten en stalinisten in GroenLinks de macht 
hadden overgenomen. Meis bedankte daarop als 
partijlid en was voor het eerst in zijn volwassen 
leven partijloos. Hij bleef wel actief in de 'Alge
mene Nederlandse Bond voor Ouderen’ en in di
verse actiecomités in de zorg- en welzijnssector.

Potentiële landverraders
In de laatste jaren van zijn leven was Meis in 
Groningen en omstreken een alom gerespec
teerd burger, met wie door Jan en alleman —

en vooral door de voormalige ‘Idassenvij and' — 
gekoketteerd werd. Zoals het nu erg ‘in’ is om, 
niet gehinderd door enig historisch besef. Jan 
Marijnissen en zijn sp te omarmen, zo wordt 
nog steeds over Fré Meis gesproken. Slechts en
kele maanden geleden wijdde het Dagblad van 
het Noorden twee volledige en kritiekloze kran
tenpagina’s aan het fenomeen Meis, de man die 
‘de Groningers zelfbewust maakte’. Alsof de c p n 
en niet de PvdA, decennialang met steevast 40% 
van de Groningse stemmen en in sommige Gro
ningse gemeenten zelfs met de absolute meer
derheid, de regio aan haar eigen haren uit het 
moeras van armoede en achterstelling had ge
trokken.

Geen woord werd in de krant en wordt even
min door Siepe en Voerman gewijd aan de du
bieuze opstelling van de Nederlandse commu
nisten uit de jaren vijftig en zestig. Hun reizen 
naar Moskou en de Zwarte Zee waren niet alleen 
bedoeld om bij te komen van de vermoeienissen 
van de klassenstrijd in onze polder, maar ook 
om voorbereid te worden op het moment dat de 
Sovj ets hier de zaak zouden overnemen. De nu 
vaak zo bewierookte voormalige kameraden als 
Meis, Marcus Bakker, de gebroeders Wolf, de 
Groningse ex-gedeputeerde Koert Stek en vele 
anderen, waren naast al hun ontegenzeggelijke 
verdiensten niet meer of minder dan potentiële 
landverraders, die in de Koude Oorlog voorbe
reid werden om zo nodig en als de tijd daar was, 
als zetbaas van Moskou te gaan fungeren. Ik wil 
niet zo ver gaan als de voormalige v v d-leider 
Bolkestein, die de ex-cPN’ers feitelijk gelijk
stelde aan n s b ’ers voor en tij dens de Tweede 
Wereldoorlog, maar er zit wel een smet op het 
blazoen van de gestaalde kaders van weleer. Al 
het hedendaagse geromantiseer over het nu te
loor gegane communisme doet naar niets aan af. 
Het is jammer dat juist dit aspect onderbelicht is 
gebleven, niet alleen in de collectieve herinne
ring maar ook in dit zeer lezenswaardige boek 
van Siepe en Voerman.
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^ Vragen aan de oude 
meesters
De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter 
Een rehabilitatie van de politiek. Deel i
Hans Blokland, Amsterdam, Boom
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G R E E T J E  T R O M P

Een jaar voordat met de opkomst van Fortuyn 
het politieke carnaval in Nederland losbarstte, 
verscheen er een belangwekkend boek van Hans 
Bloldand waarin met vooruitziende blik een aan
tal problemen van onze tijd en hun mogelijke 
oplossingen worden behandeld die nu, na de val 
van het kabinet Balkenende, meer dan ooit actu
eel zijn. Om die problemen op te sporen en te 
benoemen, ging Bloldand niet 'de wijken’ in om 
met ‘gewone’ mensen te praten maar ging hij in 
eerste instantie te rade bij de Idassieken van de 
sociale wetenschappen: Max Weber, Karl Mann
heim en Joseph Schumpeter. In eerste instantie, 
want het ligt in de bedoeling dat dit werk het 
eerste deel is van een trilogie: in deel twee en 
drie zal het werk van de Amerikaanse Robert 
Dahl en Charles Lindblom, dé politicologen van 
het moderne westerse politieke stelsel, centraal 
komen te staan.

Expliciet vermeldt Bloldand waarom hij met 
dit omvangrijke werk is begonnen. Zijn drijfve
ren zullen velen van ons aanspreken en herken
nen. Het gevoel van mensen overgeleverd te zijn 
aan anonieme structuren en processen waar 
nauwelijks greep op is te krijgen (denk aan de

Over de auteur Greetje Tromp is als sociologe 
verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid 
in Groningen

invoering van de euro), de onmacht van de poli
tiek om de politieke vrijheid van de burgers 
(Bloldand definieert die als het gezamenlijk rich
ting kunnen geven aan de samenleving) te ver
dedigen en te waarborgen én de rol die de soci- 
aal-democratie daarbij heeft gespeeld. Voorstel
len voor politieke en bestuurlijke vernieuwing, 
zoals die de laatste twintig jaar door de politiek 
zijn geformuleerd, hebben alleen maar de mach
teloosheid vergroot, constateert Bloldand onder 
verwijzing naar de operaties van privatisering, 
verzelfstandiging, individualisering, deregule
ring, flexibilisering, mondialisering. De werke
lijke problemen als ‘de aantasting van het mi
lieu, de barbaarse productie van onbetrouwbaar 
voedsel in de bio-industrie, de verloedering van 
de openbare ruimte, de sociale uitsluiting van 
grote groepen burgers, de voortdurende uitbrei
ding van de economische sfeer en de hiermee 
verbonden erosie van niet op de markt verhan
delbare waarden’ worden daarmee niet opgelost 
maar eerder verergerd. En de sociaal-democratie, 
van oudsher de beschermer tegen het ongebrei
deld winststreven, heeft zich onder het mom 
van bij-de-tijd-zijn van haar zogenaamde ideolo
gische ballast ontdaan en is samen met het 
marktliberalisme een van de drijvende krachten 
van de zich steeds verder moderniserende 
samenleving geworden. Dat moderniserings-
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proces vraagt een nadere analyse en die analyse 
voert Blokland terug naar het werk van Weber, 
Mannheim en Schumpeter.

Doelrationeel handelen
Het belangrijkste verschijnsel in het proces van 
modernisering, dat wil zeggen in de de ontwik
keling van de moderne westerse samenleving, is 
volgens Weber de toename van het doelratio
neel of instrumenteel handelen, — de gericht
heid op de middelen om een al gegeven doel zo 
snel en doelmatig mogelijk te bereiken —, ten 
koste van het waarderationeel handelen, — het 
handelen dat zo consistent mogelijk is afgeleid 
uit een bepaald stelsel van waarden —. De wor
ding van de kapitalistische samenleving kon in 
Webers’ theorie alleen in het westen plaatsvin
den omdat hier al een zekere mate van instru
mentele rationalisering had plaatsgevonden.
Het kapitalisme als een rationeel economisch 
systeem kon in het westen gedijen omdat daar al 
sprake was van vormen van rationeel recht, rati
oneel bestuur en een rationele mentaliteit zoals 
die tot uitdmlddng kwam in de protestantse 
ethiek. In het kader van rationeel bestuur is de 
bureaucratietheorie van Weber bekend gewor
den. Blokland behandelt deze uitgebreid en be
perkt zich niet tot alleen de ideaaltypische be
schrijving van het Weberiaanse bureaucratie- 
model. Daarmee kan hij recht doen aan de ambi
gue waardering van Weber voor de bureaucratie: 
aan de ene kant bewondering voor de precisie, 
de voorspelbaarheid, snelheid, effectiviteit en ef
ficiëntie van de bureaucratie, aan de andere kant 
de angst voor een steeds meer verlies van indivi
duele vrijheid en creativiteit. In de woorden van 
Blokland: ‘Een bureaucratie functioneert im
mers pas werkelijk effectief en efficiënt wanneer 
alles wat menselijk is — alle gevoelens van 
liefde, sympathie, aversie, haat, agressie, alle 
persoonlijke scheppingsdrang en emoties — uit 
haar calculaties en operaties zijn verwijderd.’ Is 
die individuele vrijheid nog te redden in een 
wereld die steeds meer en steeds grootschaliger 
bureaucratieën kent en steeds doelrationeler

opereert? Alleen echt politiek leiderschap kan 
hieraan voldoende tegenwicht bieden, is ,sterk 
vereenvoudigd, Webers’ analyse want behalve in 
de privé-sfeer kan alleen in het politieke domein 
waarderationaliteit nog de boventoon voeren.

Net als Weber speelt in Mannheim’s analyse 
van het moderniseringsproces het rationaliteit- 
begrip een centrale rol. En hoewel Mannheim 
volgens Blokland daarvan een andere omschrij
ving geeft en daaraan andere consequenties ver
bindt, meent ook hij dat in de moderne tijd 
mensen op alle terreinen van het leven steeds 
meer gedwongen worden om functioneel ratio
neel te handelen in plaats van substantieel ratio
neel. Het gevolg hiervan is dat mensen ook het 
vermogen verliezen voor substantiële rationa
liteit. (Het begrip functionele rationaliteit staat 
dichtbij Webers’ doelrationaliteit. Het begrip 
substantiële rationaliteit heeft een andere la
ding dan Webers’ waarderationaliteit: substanti
eel rationeel handelen vereist inzicht in de situa
tie en een zelfstandig oordeelsvermogen.) Dat 
heeft gevolgen voor de democratie en leidt tot 
een gebrek aan maatschappelijke consensus. 
Blokland gaat in op de onafwendbaarheid van 
een ‘Stimmungsdemokratie’, een democratie die 
zich niet baseert op een afweging van belangen 
maar op emotionele uitbarstingen van de massa, 
die verrassend actueel blijkt. Op substantiële ra
tionaliteit gebaseerde planning en inhoudelijke 
aandacht voor persoonlijldieidsvorming en soci
alisatie, moeten volgens Mannheim tegenwicht 
bieden aan het eenzijdige proces van rationalise
ring en de democratie veilig stellen. Maar eerst 
en vooral is het volgens Mannheim noodzake
lijk dat er consensus komt over de fundamentele 
waarden waarop de samenleving moet berusten. 
Bloldand geeft de lezer geen kans om daarbij aan 
het schimmige gedoe dat is ingezet door Balke
nende te denken want hij formuleert concrete 
vragen in de geest van Mannheim: ‘Moeten wij 
mensen scholen tot pragmatische rationalisten 
die iedere zaak op zijn eigen merites beoorde
len? Of moeten wij mensen de traditionele 
waarden en normen meegeven, die worden uit
gedrukt en gedragen door de religie? Dienen wij
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mensen op te leiden tot vakspecialisten of tot 
breed ontwikkelde persoonlijkheden met een fi
losofische achtergrond? Werken mensen voor 
het verdienen van een inkomen of werken zij 
om zich te ontplooien en een gerespecteerde 
plaats in de gemeenschap te verwerven?' De aard 
en de organisatie van onderwijs en arbeid zou 
afhankelijk moeten zijn van de beantwoording 
van deze vragen.

De gesalarieerde manager
Evenals Weber en Mannheim beschouwt de eco
noom Schumpeter het kapitalisme niet alleen 
als een economisch systeem maar ook als een 
stelsel van normen, waarden, doeleinden en ver
wachtingen. Als dat stelsel, die cultuur, ver
dwijnt, dan komt ook het economisch systeem 
in de gevarenzone. En ook Schumpeter legt de 
nadruk op het rationalistische karakter van het 
kapitalisme bij zijn analyse van de ondergang 
van het kapitalisme en de verwachte overgang 
naar een socialistisch economisch systeem. In 
die door Bloldand weergegeven analyse zitten 
waardevolle constateringen die politiek van gro
ter belang zouden moeten zijn dan ze zijn. Zo 
constateert Schumpeter dat door de ontwikke
ling van het kapitalisme de eigenaar/onderne- 
mer zo goed als verdwenen is en plaats heeft 
moeten maken voor de gesalarieerde manager 
die geen enkel risico draagt: 'Omdat hij niet lan
ger zelf eigenaar is van de onderneming, ver
dwijnt de wil om ten behoeve hiervan tot het

uiterste te gaan. Het moderne bureaucratische 
bedrijf socialiseert de bourgeoisie dus langzaam 
in de mentaliteit van de bureaucraat.’ Bij niet- 
economen is Schumpeter vooral bekend gewor
den om zijn realistische democratietheorie. Her
lezing van die ideeën is aan te bevelen voor een 
ieder die zich bezorgd maakt over de huidige 
politieke simatie.

In het kader van deze bespreking kan geen 
recht worden gedaan aan het rijke materiaal dat 
Blokland toegankelijk heeft gemaakt. Analyses 
over de invloed van de instrumentele rationa
liteit op het universitair onderwijs kwamen hier 
niet aan bod maar het zal duidelijk zijn dat in de 
opvattingen van de auteurs ook die professio
nele organisaties machine-bureaucratieën zijn 
geworden waarin mensen worden ‘aange
stuurd’. Ook opvattingen van de auteurs over 
methoden van directe democratie in een groot
schalige samenleving, zijn hier niet weergege
ven evenals de relatie elite — massa, de nood
zaak van een militante democratie, de relatie 
tussen democratie en bureaucratie en nog veel 
meer zaken die niet alleen belangrijk maar ook 
actueel zijn. Het is de verdienste van Blokland 
dat hij aan de oude meesters de juiste vragen 
heeft gesteld. Het definitieve antwoord op de 
vraag hoe de modernisering de politieke vrij
heid van de burgers van een samenleving beïn
vloed, is nog niet gegeven. Daarvoor zullen we 
de volgende delen van de trilogie moeten af
wachten.
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1. Huitzing vs. Trappenburg

In het eerste nummer van S&-D in 2003 hield Margo Trappenburg een 
pleidooi voor spreidingsbeleid. An Huitzing vindt dit zonde van de energie.

Niet in één generatie
A N  H U I T Z I N G

Door Margo Trappenburg wordt de w b  s-publica- 
tie ‘Open deur’ van mijn hand niet verkeerd ge
citeerd, maar wel erg verkeerd geïnterpreteerd.
In de jaren tachtig heb ik samen met Lex de Boer 
geprobeerd de vele redeneringen die toen hoor
baar waren waarom spreidingsbeleid ‘goed’ zou 
zijn, te ontzenuwen. Ons doel was aan te tonen 
dat spreidingsbeleid niet werkt en — sterker nog 
— vaakjuist tot grotere concentratries leidt van 
mensen die het moeilijk hebben op de woning
markt omdat (nog meer) delen van die markt 
voorben gesloten raken. Niets moralisme dus, 
maar analyse van hoe de woningmarkt werkt en 
aandringing op het oplossen van reële proble
men, in plaats van mee te gaan in het gevoel dat 
alles wat fout is, komt door ‘de buitenlanders’.
Wij pleitten voor een open, heldere en eerlijke 
woningmarkt waar mensen die het armst zijn en 
het laatst binnengekomen, niet automatisch in 
de minst gewenste wijken of in de wijken zonder 
verborgen barrières terecht komen. Want dat is 
de basis van alle vormen van concentratie.

Als wij schrijven ‘Het instellen van een pla
fond (een maximum aantal allochtonen per wijk) 
lijkt op korte termijn geen slechte oplossing om
dat het “de drak van de ketel haalt” ..’ bedoelen wij 
grote nadruk te leggen op ‘lijkt’. Het lijkt geen

Over de auteurs An Huitzing was wbs medewerker
MargoTrappenburg is redacteur s &D

slechte oplossing, maar het is het wel. Margo 
Trappenburg heeft onze tekst blijkbaar gelezen 
als ‘het is geen slechte oplossing’ en is daarmee 
op een totale misinterpretatie van onze redene
ring uitgekomen. Mede daarom concludeert zij 
dat het in de jaren zeventig en tachtig nog wel 
mogelijk geweest zou zijn om spreidingsbeleid 
in te stellen en dat daarmee veel ellende voorko
men zou zijn. Ze constateert ook dat heden ten 
dage in de volkshuisvesting de mogelijkheden tot 
spreiding beperkt geworden zijn. Terecht. In
middels zijn de aantallen migranten in de steden 
zo hoog geworden dat praten over spreiding ner
gens meer op slaat. Maar die groei komt door in
stroom en zou er toch ook geweest zijn als in de 
j aren zeventig en tachtig wel gespreid was? En 
waren al die keurig getalsmatig gespreide men
sen dan geïntegreerd geweest? Ik bestrijd dat het 
‘met de integratie van grote groepen nieuwko
mers niet goed afgelopen is’, alleen al omdat het 
nog helemaal niet afgelopen is. Integratie doe je 
niet in één generatie. En er is sprake van een 
enorme integratie onder de overgrote meerder
heid van de migranten en hun kinderen. Onze 
samenleving is enorm veranderd. We leven niet 
meer in de jaren vijftig. Zonder migranten zou 
dat ook zo geweest zijn. En ik bestrijd dat het mét 
spreidingsbeleid — zo het al mogelijk geweest 
was, want alleen op op juridische gronden is het 
niet houdbaar — beter 'afgelopen’ zou zijn. Niet 
uit moralisme, maar gewoon omdat ik denk dat 
het zo simpel niet werkt. Het is zo zonde om al 
die energie te richten op het cyclisch weer opdui
kende debat over concentratie of spreiding. Richt 
haar op mogelijkheden om het onderwijs, respec-
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tievelijk de huisvesting van de laagstbetaalde 
groepen en de onderlinge relaties in de samen
leving te verbeteren.

Naschrift Margo Trappenburg

Uiteraard was het niet mijn bedoeling om in 
mijn artikel over spreidingsbeleid een evenwich
tige beschrijving op te nemen van het wb s rap
port uit 19 8 6. Ik heb dit slechts opgevoerd als 
document waaraan je kon zien hoe destijds werd 
gedacht en geschreven over spreidingsbeleid.
Uit het WB s rapport werd duidelijk dat de au
teurs weliswaar begrepen dat er in de arme wij
ken in de grote steden gesmeekt werd om een 
spreidingsbeleid, sterker, dat woningcorporaties 
al toezeggingen hadden gedaan, maar dat zij 
meenden dat wij die weg niet op moesten. Sprei
ding zou stigmatiserend werken en het was de 
vraag of spreiding juridisch houdbaar was. We 
konden onze energie beter richten op het realise
ren van gelijke kansen voor minderheden en op 
anti-discriminatiebeleid (onder andere in de 
volkshuisvesting). Mij trofvooral het gemak 
waarmee de belangen van de autochtone bewo
ners uit de oude wijken werden weggewoven. 
Deze autochtone bewoners moesten toch al met 
de nieuwkomers concurreren in tijden van eco
nomische neergang, maar zij waren kennelijk 
ook degenen die hun buurten en scholen zouden 
moeten blijven delen met steeds meer nieuwko
mers. Deze moeilijke boodschap moest hen wor
den verteld. Het medeleven van Huitzing en De 
Boer leek vooral uit te gaan naar de arme be- 

6 6 smurders die deze boodschap zouden moeten
uitdragen in zaaltjes vol woedende buurtbewo
ners. (‘Vooral in gemeenten waar slechts een of 
twee concentratiewijken zijn ontstaan, is het ge
voel dat ongelijke behandeling plaatsvindt heel 
sterk. Het is heel moeilijk om dergelijk wantrou
wen te doorbreken.’)

Was het beter gegaan als we wel waren gaan 
spreiden? Huitzing denkt van niet, omdat zij 
denkt dat het zo simpel niet werkt. Tja. Ik had het 
toch wel prettig gevonden als we niet zo vaak al

lochtone ouders hadden gehoord met de Macht 
dat zijzelf indertijd beter Nederlands leerden 
dan hun kinderen nu in hun zwarte Massen op 
hun zwarte school. Van wie moetje de taal im
mers leren als de ju f in de wijde omtrekje enige 
Nederlands sprekende rolmodel is? Ik had het 
ook wel fijn gevonden als burgers uit de midden 
en hogere Massen al wat eerder met de multicul
turele samenleving in aanraking waren geko
men. Dan waren de rozige multiculti verhalen 
van geprivilegieerde burgers, die nu zelf een 
witte buurt bewoonden en wier kinderen een 
dito school bezochten, wat eerder doorgeprikt. 
Dan was ons misschien een heleboel politiek 
cynisme onder de traditionele achterban van de 
PvdA bespaard gebleven. Misschien waren er 
meer oudkomers Nederlands gaan leren als zij 
dat Nederlands ergens in hun buurt hadden kun
nen en moeten gebruiken. Misschien waren er 
meer Turkse en Marolckaanse jongeren verliefd 
geworden op hun Nederlandse buren. Misschien 
was het thans exorbitant hoge percentage trans
nationale huwelijken onder Turkse en Marok
kaanse Nederlanders daardoor wat minder hoog 
geweest. Misschien waren er onder de Turkse en 
Maroldcaanse meisjes meer Ayaan Hirsi Ali’s op
gestaan, als zij niet waren opgegroeid in een 
buurt vol mede-Turken of MaroMcanen waar de 
sociale controle benauwend groot kan zijn. Mis
schien zouden werkgevers wat minder aarzeling 
hebben bij sollicitanten met een allochtone 
achternaam als zij zelf vroeger met allochtone 
kinderen hadden gespeeld op het schoolplein.

Ik weet dat natuurlijk niet zeker en ik kan dat 
niet bewijzen. Maar anders dan An Huitzing 
denk ik dat het niet goed is om voor de laagst be
taalde groepen aparte voorzieningen te regelen 
(speciale scholen, speciale buurten, speciale 
huisvesting) en daarnaast te investeren in het 
verbeteren van onderlinge relaties in de samen
leving. Het lijkt me veel beter voor burgers in 
een politieke gemeenschap om publieke voor
zieningen en publieke ruimten te delen en zo 
onderlinge relaties op te doen. In de gemeenten 
waar nog wat te spreiden valt zou ik die strategie 
nog steeds wel een kans willen geven.
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ARI E VAN D E R  ZWAN

DE U I T D A G I N G  V A N  H E T  P O P U L I S M E

De afgelopen jaren heeft econoom Arie van 

derZwan in Socialisme & Democratie een aantal 

diepgravende, prikkelende artikelen geschreven. 

Waarom verloopt de integratie van m inderheden 

zo moeizaam, zo vroeg hij zich —  lang voor de 

opkomst van Pim Fortuyn —  af. W aar liggen de 

grenzen van het beurskapitalism e? Hoe kan de 

sociaal-dem ocratie weereen stuwende kracht in 

de politiek worden?

Met hulp van de W iardi Beekman Stichting 

zijn Van d erZw an’s bijdragen in S&D, 

aangevuld met nieuwe artikelen en enkele korte 

stukken uit NRCHandelsblad, nu gebundeld 

in De uitda^in^ uan het populisme. De bundel 

getuigt van Van derZw an’s consistentie, van 

zijn brede oriëntatie en van zijn am bitie tot 

«de hervorming van de m aatschappij». Hij 

analyseert de integratieproblem atiek (en de 

gevaren van het ontstaan van een onderklasse), 

maar ook de verslechterde positie van de 

middenklasse in Europa en de vs —  en plaatst die 

ontwikkelingen in het licht van een internationale 

herstructurering die sinds de jaren zeventig 

gaande is (met als trefwoorden: technologische 

innovatie, globalisering, liberalisering).

Vervolgens beschrijft hij het populism e in 

zijn verschillende verschijningsvorm en als een 

poging om de onvrede van de m iddenklasse 

te mobiliseren. Een poging die volgens hem 

niet ongevaarlijk is en die, met al z’n retoriek, 

de belangrijkste problemen ongemoeid laat: 

een bedrijfsleven dat zich alleen nog m aar 

om aandeelhouderswaarde bekommert; een 

op eigen gewin gerichte <bovenklasse>; een 

hyperpragmatische, op procesm anagem ent 

gefixeerde politiek. Tenslotte presenteert hij 

een politiek programma, met als hoofdlijnen: 

revitalisering van de nationale staat; beteugeling

ARIE VAN DER ^ A N ‘
DE UITDAGING 

VAN HET gi 
POPULISJyiE'"

van het kapitalism e; en bevrijding van de cultuur 

u iteen onderschikking aan bedrijfsm atig denken 

en m arktwerking.

Bij dat alles beschouwt hij de uitdagingvan het 

populism e in de eerste plaats als een uitdaging 

aan de sociaal-dem ocratie, die daarvolgens de 

auteurtotnutoe echterw ein igvan terecht brengt. 

«N iet alleen lijkt de zaak van het socialism e 

sociaal-dem ocraten uit handen geslagen, hun 

traditie om de m aatschappij te analyseren en 

kritisch te volgen lijkt hun ook ontnomen.» Bij de 

presentatie van het boek, op io  april in De Rode 

Hoed in Am sterdam , discussieerde Van derZwan 

o verd it alles, onder le id ingvan W BS-directeur 

Paul Kalm a, met uitgeveren publicist H end rik jan  

Schoo en met publicist Paul Scheffer. Het boek is 

verkrijgbaar in de boekhandel en bij de WBS.

A. van derZw an, De uitdagingvan het 
populisme, M eulenhoff/W iardi Beekman 

Stichting, 223  biz. Prijs € 17 ,5 0 .
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C OL UMN

De valkuil
Een van de ergste dingen aan een economische 
recessie is dat zo’n fenomeen het politiek debat 
volledig gaat beheersen. Het gaat tijdens reces
sies meer dan ooit over cijfers van het Plan
bureau, over de noodzaak van loonmatiging, het 
terugbrengen van het financieringstekort, 
het reduceren van de collectieve uitgaven, inko- 
mensplaatjes en cijfers achter de komma. In de 
komende kabinetsperiode schieten we dan ook 
nog eens in een heel clichématige rolverdeling. 
CDA, VVD enD66 zullen spreken over economi
sche noodzakelijldieden die nopen tot een ferm 
beleid; de linkse oppositie zal moord en brand 
schreeuwen over de sociale wantoestanden 
die daarvan het gevolg zijn. Voor zover er nog 
wordt gesproken over normen en waarden 
gaat het over de eerlijke verdeling van pijn en 
ellende. ‘Tussen sterke en zwakke schouders’ 
in het vocabularium van de oppositie o f‘mssen 
ons en de generaties die later de staatsschuld 
moeten afbetalen’ in de retoriek van de 
regeringspartners.

Mag ik er bij deze voor pleiten om niet in die 
valkuil te trappen? Veel burgers zullen de ko
mende jaren weinig te besteden hebben. Er is bij 
velen geen geld voor de opera, de film of het voet
balstadion. Een politiek debat over dingen waar 
ook niet-economisch geschoolde burgers over 
mee kunnen praten is dus net wat wij kunnen 
gebruiken. Laten we het normen en waarden
debat van vorig jaar gewoon voortzetten. En nu 
eens niet over het gezin als hoeksteen, over aso
ciaal gedrag in de publieke ruimte of over de nor
men en waarden van onze allochtone medebur
gers. Nee, we nemen een moreel thema dat te 
maken heeft met de recessie en de economie. 
Laten we tijdens de recessie eens in normen en 
waarden-termen gaan praten over arbeidsethos 
en ziekteverzuim.

'In de nasleep van de bouwfraude-enquête 
werd een topambtenaar van gemeentewerken in 
Hoorn met ziekteverlof gesmurd, vanwege mo
gelijke corruptie’, las ik vorige week in de Volks
krant. Mij treft zoiets als volstrekt bizar. Met 
ziekteverlof? Hoezo met ziekteverlof? Je gaat 
toch niet met ziekteverlof als je mogelijk corrupt 
bent geweest? Dan word je geschorst of ontsla
gen. Welke baas heeft dat voorgesteld? Welke 
ambtenaar laat dat gebeuren? En welke bedrijfs
arts werkt daar aan mee? De ambtenaar uit 
Hoorn is vast de enige niet. Het komt in Neder
land vrij vaak voor dat arbeidsconflicten worden 
opgelost met behulp van een medische uitweg. 
Werknemers vluchten in mistige ziekten, werk
gevers vinden ziekteverlof een mooie oplossing 
voor moeilijke situaties en artsen zijn te vaak ge
neigd om met werkgevers en werknemers ‘mee 
te denken’. Volstrekt ten onrechte, want deze 
praktijk corrumpeert ons systeem van sociale ze
kerheid en bezorgt echte zieken en invaliden een 
slechte naam.

In navolging van de stadsetiquettes die in ver
schillende gemeenten zijn opgesteld gaan we 
tijdens de recessie werken aan een werkplek- 
etiquette rond arbeidsethos en ziekteverzuim.
Met als credo ‘ziek is ziek’, dat wil zeggen: 
grieperig, zwak, misselijk, of anderszins behept 
met een door dokters aan te tonen kwaal. 3
Hypochondrie is helemaal geen zonde, maar als 
de dokter vaststelt datje niets mankeert, hoor je 
opgelucht en blij naar je werk te vertrekken.
Goddank, je bent weer ontsnapt aan vreselijk 
leed. Wie maakt een eerste opzet voor een werk- 
plekethiek voor werkgevers, werknemers en be
drijfsartsen?

M A R G O  T R A P P E N B U R G

Redacteurs&D
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Amerika's arrogantie 
van de macht
Een ding kan niet worden ontkend. De christelijk 
geïnspireerde neo-conservatieve meerderheid 
binnen de huidige Amerikaanse regering heeft een 
duidelijke marsroute uitgezet voor het te voeren 
buitenlands beleid. Zonderzich iets aan te trekken 
van internationale verdragen, zonder gebruik te 
maken van internationale fora als de Verenigde Na
ties en de n a v o  wordt de koers bepaald. En wie het 
er niet mee eens is, heeft pech gehad. Dit beleid 
wordt ondersteund door enorme uitgaven voor de
fensie. Voor 2004 bedraagt het budget ruim 400 
miljard dollar, met als belangrijke posten: 70 mil
jard voorwapenaankopen, 63 miljard vooronder
zoek en ontwikkelingen g miljard voor het nieuwe 
anti-raketsysteem. In de post voor onderzoek en 
ontwikkelingzit een groot bedragvoor onderzoek 
naar kleine nucleaire wapens. De Amerikaanse 
Senaat heeft al ingestemd met opheffing van het 
verbod op dergelijk onderzoek. Volgens minister 
van Defensie Rumsfeld zijn kleine nucleaire wapens 
buitengewoon geschikt om diep gelegen doelen te 
treffen. De ontwikkeling van dit soort nucleaire wa
pens past in de nieuwe militaire strategie waarin 
aan nucleaire wapens een vitale rol wordt toege
kend. Dat hiermee het Verdrag tegen de versprei
ding van nucleaire wapens, het Non Proliferatie 

4 Verdrag, in feite in de prullenbak verdwijnt, schijnt 
niet van belang te zijn.

‘Macht heeft de eigenschap om het beoorde
lingsvermogen aan te tasten; mensen en naties die 
overigens verstandig zijn laten zich begoochelen 
door grandeur... en de gedachte datwij voorde 
hele wereld verantwoordelijk zijn schijnt ons ver
blind te hebben en heeft de mogelijkheid gescha
pen voor het ontstaan van wat ik noem: ‘de arro
gantie van de macht’.

Dit schreef senator Fulbright in 1966 in zijn nog

steeds boeiende boek De arrogantie uan de macht. In 
de ogen van Fulbright zijn ertwee Amerika’s: ‘Het 
ene is mild en humaan, het andere benauwend 
egoïstisch; het ene heeft zelficritiek, het andere is 
eigengerechtigd; het ene is rationeel, het andere is 
romantisch; het ene heeft humor, het andere is 
plechtstatig; het ene is belangstellend, het andere 
is pontificaal; het ene is gematigd, het andere in
tens gepassioneerd; het ene is verstandig en het 
andere arrogant in het gebruik van de macht’.

is volgens Fulbright een grote natie eenmaal be
zield door de zendingsgedachte, dan neemt zij ge
makkelijk aan dat zij zowel de middelen als de 
plicht heeft Gods werkte doen, je hebt het zwaard 
nu eenmaal niet voor niets in handen. Ondanks het 
gesputter in de marge van de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Powell, is ergeen twijfel 
mogelijk tot welk Amerika de huidige regering be
hoort. In het beleid ten aanzien van Irak komen al 
deze elementen samen. De Verenigde Naties en 
met name de Veiligheidsraad worden als voetveeg 
gebruikt, er werd gedreigd meteen eventuele inzet 
van kernwapens in het kader van de nieuwe strate
gie en bij de herinrichtingvan Irak houden de Vere
nigde Staten in de eerste plaats rekening met hun 
eigen belangen. Met een schaamteloosheid die ver
bijsterend is wordt ervoor gezorgd dat de opbreng
sten van de op gang komende olieverkopen met 
name in de zakken van het Amerikaanse bedrijfsle
ven terecht komen. Het is dat Amerika dat door 
veel kiezers en een aantal regeringen binnen de 
Europese Unie wordt afgewezen, maar met afwij
zen alleen ben je er niet. Zonder beleidsalternatie
ven blijft het bij machteloos tegensputteren.

Voor wat betreft Irak valt er weinig meer bij te 
sturen, die slag is verloren. Tony Blair heeft meteen 
bewonderenswaardige inzet geprobeerd er nog iets 
van te maken, maar ook hij heeft zich verkeken op 
de mogelijkheden president Bush tot meer overleg 
en samenwerking te bewegen.

Vooreen sociaal-democratische partij als de 
PvdA wordt het de hoogste tijd een bijdrage te leve-
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ren aan het debat vooreen ander beleid. Alleen 
maar roepen dat alles via de Verenigde Naties moet 
lopen, een instituut dat wat zijn functioneren be
treft trouwens dringend op de schop moet, biedt 
geen oplossing. De voorbereiding op de Europese 
verkiezingen biedt een goede gelegenheid om het 
buitenlands-en defensiebeleid van de PvdA van 
nieuwe impulsen te voorzien. In een langzamer
hand ververleden was ervaak intensieve samen
werking op partijniveau tussen de sociaaldemo
craten uit de BeNeLux- landen, de Scandinavische 
landen en de Bondsrepubliek. Ook de Franse socia
listen en vertegenwoordigers van de Labourparty 
deden een aantal keren mee. Waarom dit overleg 
niet weer opstarten? Er moet iets gebeuren, de tijd 
dringt.

BRAM S TE M E R D IN K
Was minister uan Defensie

Staar jeniet blind op het 
polder-populisme!
Populisme in Nederland. Wie had zich dat ooit kun
nen voorstellen? Er was altijd vol afschuw gekeken 
naar het Oostenrijk van Haider, het Frankrijk van Le 
Pen en Filip Dewinters’s België. Zoiets kon ons in 
Nederland toch niet overkomen? Die partijen die 
het ongenoegen onderde bevolking mobiliseerden 
en daar succes mee boekten waren immers ex- 
treem-rechts en bij ons kon dat fenomeen toch 
geen vat krijgen op de samenleving. Zie hoe margi
naal Janmaat met zijn Centrum Democraten aan
wezig was in de Nederlandse politiek. Maarjuist 
omdat Le Pen en Flaider in de hoek van extreem
rechts konden worden geplaatst hebben we ons 
verkeken op de voedingsbodem van ongenoegen 
waarop deze partijen konden groeien en ook dat er 
partijen zijn die dat ongenoegen aanboren zonder 
te vervallen in extreem-rechtse posities.

Op de onlangs in De Balie gehouden bijeen
komst van de PvdA-Eurodelegatie over‘Europees

radicaal rechts & de sociaal-democratie’ bleek dat 
populistische partijen a la de l p f  in landen als Po
len, Denemarken en Zwitserland al veel langer een 
rol van betekenis spelen in de nationale politiek.
Stuk voor stuk zijn dat geen extreem-rechtse par
tijen, al spelen ze wel in op vergelijkbare thema’s: 
anti-establishment, anti-overheid, anti-Europa, 
anti-buitenland, anti-immigratie. De Deense Volks
partij, onder leiding van Pia Kjaersgaard, opgericht 
in 1995, staat vanaf 1999 continue op 10 a 15 %  van 
de stemmen in de polls. De oorsprongvan deze 
partij ligt in haarafkeervan steeds hogere belastin
gen als reactie op de sterk uitdijende Scandinavi
sche welvaartsstaat. De Ziuitserse Volkspartij (s v p ), 

onder leidingvan Christoph Blocher, hamert op 
traditionele Zwitserse waarden, is daarom tegen 
een toenadering van Zwitserland tot Europa en voor 
het gesloten houden van de Zwitserse grenzen voor 
buitenlanders. Die partij leeft van angst voor in
vloeden van buitenaf, van superioriteitsgevoel over 
het Zwitserse model en het geloof in de neutraliteit 
van Zwitserland als reddingvoor het land. De svp 
haalde in 1999 22,5 °/ovan de stemmen en werd 
daarmee feitelijk de grootste partij.

In Polen isZ elfu erded ig in g  onder leidingvan 
Andrzej Lepper enigszins te vergelijken met popu
listische partijen in Nederland, Zwitserland en 
Denemarken. Voor Poolse begrippen zou die partij 
niet extreem xenofoob zijn. ‘Zelfverdediging’ is 
vooral anti-establishment en anti-Europa. Zij spe
len handig in op de angst van veel Polen (vooral 
ook van boeren die bang zijn voor grootscheepse 
landbouwsaneringen) dat Brussel een nieuwe be
teugeling zal zijn van de net herwonnen vrijheid:
Brussel als het nieuwe Moskou. Met het referen
dum over de toetreding van Polen nog voor de boeg 5 
behaalde de partij van Lepper in een opiniepeiling 
in mei 1 7 %  van de stemmen.

Kortom, de bewegingvan Fortuyn was allesbe
halve een geïsoleerd fenomeen. Overal in Europa 
wordt het ongenoegen van de bevolkingten op
zichte van de gevestigde politieke partijen door ge
kanaliseerd. Soms door extreem-rechtse partijen, 
maar soms ook door meer rechts-populistische 
partijen. En populisme is in dubbel opzicht een 
Europees fenomeen. Europa — de eenwording, de
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uitbreiding— is immers zelf een van de thema’s 
waarop populistische en extreem-rechtse partijen 
goed scoren, door kiezers te mobiliseren op basis 
van anti-Europese gevoelens. Laten we ons niet 
blindstaren op ons polder-populisme en de ver
meende‘puinhopen van Paars’. Volgend jaarjuni 
staan de Europese verkiezingen voorde deur. Laten 
we de discussie aangaan met sociaal-democraten 
in Europa over Europa en iets doen met de kritiek 
van de kiezer.

A N G E L IN A  SCALZO
M edew erkster Anne Vondeling Stichting, de Europa- 
stichting uan de PvdA

De bewogenheid uan 
Benali
De tiende Libris Literatuur Prijs van vijftigduizend 
euro ging dit jaar naar de 27-jarige Abdelkader Be
nali. Hij is geboren in Ighazzazen, Marokko, en 
woont vanafzijn vierde jaar in Rotterdam. Bedoe
ling van de prijs, die vergelijkbaar is met de 
Engelse Man Booker Prize, is de belangstelling 
voor Nederlandstalige literatuurte stimuleren en 
de bekroonde schrijver in staat te stellen zich zon- 
derfinanciële zorgen een jaar lang aan zijn/haar 
werkte wijden. Op de avond na de prijsruitreiking 
zei Benali in Nova: ‘Ik wil kleine verhalen mooi op
schrijven, zodat ze wat meer gaan stralen’. Hij was 
vastberaden om daarmee doorte gaan.

6 Literatuur is de schepping van het geschreven 
woord en wordt beoordeeld op taal en op literaire 
waarde. Benali was al een keer op deze kwaliteiten 
genomineerd, in 1997 met Bruiloft aan Zee. Toen zei 
hij in Trouw; ‘Ze zeggen wel eens dat de beste litera- 
tuurontstaat uit twee culturen. Mijn dubbele 
achtergrond heeft als voordeel dat iksneller gren
zen herken...De multiculturele samenleving brengt 
alleen maar voordelen. Als je ziet wat we allemaal in 
huis hebben, gaat Nederland een nieuwe gouden 
eeuw tegemoet.’ Toen gingde prijs naar Hugo

Claus. Dit jaar was hij de échte winnaar. Hetjury- 
rapport noemt Benali een ruimhartige verteller en 
constateert: ‘De schrijver wil niet alleen een breed 
beeld geven van wat een samenleving uitmaakt en 
beweegt, hij is even nieuwsgierig naar wat de afzon
derlijke deelnemers ervan beweegt en voortdrijft’.

Het bekroonde boek is een familieverhaal van 
mensen die leven met twee identiteiten; de Marok
kaanse en de Nederlandse. De baas in De langver
w achte is de nog ongeboren dochter van Mehdi 
Ajoeb, zoon van een Marokkaanse slager in Rotter
dam en van Diana Doorn, dochtervan Rotterdamse 
Nederlanders. Zij vertelt de verhalen. Vanuit de 
baarmoeder kan ze in het verleden zien en een 
beetje in de toekomst kijken. Dat is haar gave.

‘Mijn moeder zegt dat mensen vergeten dat ze 
ooit in slaap zijn gewiegd met liedjes, niet met op
roepen tot heilige oorlogen’ zegt Mehdi en zijn 
moeder Malika troost haar oude vader als hij zegt; 
‘ik kan niet lezen en schrijven’ met: ‘in je eigen taai 
en tong ben je een wandelend woordenboek’.

Het zijn gelovige mensen in de wereld van Be
nali, voor wie religieuze feesten betekenis hebben; 
‘Het is moeilijk lol hebben in een donkere kamer... 
Diwali en Kerst, maar ook Ramadan en Rosj Ha- 
sjana: het zijn de Sowatt-lampen van de mono- 
theïstische godsdiensten, bereid zijn om dat licht
knopje in te drukken is genoeg’.

Hebben literatuuren politiek metelkaarte ma
ken? Op die vraag antwoordt Abdelkader Benali per 
e-mail: ‘Toen ik het boek twee jaar geleden schreef 
was het als met een houthakker die een boom moet 
hakken. Ik wilde de wereld laten zien van een grote 
stad. Wat blijft is de drang om de wereld doorte 
lichten, om personages van vlees en bloed te ma
ken die het nieuws niet halen. Ik wil laten zien hoe 
mensen denken en leven, wat ze klein houdt. Mis
schien hadden we teveel empathie (de vertroetel- 
maatschappij, de slachtofferenItuur), maarals je 
niet meer kunt invoelen wat de ander beweegt, dan 
weetje ook niet meer wat je zelf drijft en liggen on
macht en vertwijfeling op de loer. Dan gaat het le
ven zelf op de helling. Ik stuur aan op begrip dat er 
tussen jou en de nieuwkomer niet veel verschil is, 
behalve dan de relatie tot het land. Dat achterstan
den voorsprongen kunnen worden. Veel van het en-
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gagement van schrijvers en denkers is overgeno
men door poiitici. Bewogenheid in deze tijd zit in 
hetdetaii’.

M IE K E GRO EN
Redactioneel medeii/erkers&D

Hiep hiep hoem 
voor de spd\
Op 2 2  en 2 3  mei hieid de Duitse s p d  haar ver
jaardagspartijtje in Berlijn. Eerst was er in het par
tijhoofd kwartier, het Willy Brandt Haus, een grote 
bijeenkomst met zo goed als alle Europese sociaal
democratische leiders. Van Tony Blairtot Wouter 
Bos, van GorbatsjovtotGöran Person. Gorbatsjov 
was aanwezig als een merkwaardig soort Helmut 
Kohl uan links; ‘sociaal-democratisch’ architect van 
de Duitse eenwording. Verderwaren er nog zo’n 
twintig partijleiders uit Oost- en Centraal Europese 
landen aanwezigen je zag voor je ogen de onver
mijdelijke tragiek van het nieuwe Europa zich afte- 
kenen; bij zulke aantallen blijven alleen de glorie 
en macht van die paar grote lidstaten over.

De volgende dag werd in de nieuwe cultuurtem- 
pel ‘Tempodrom’ het grote herdenkingsfeest ge
vierd. Onder het motto ‘ Erneuerung hat bei uns Tradi- 
tion’ stond de SPD stil bij haar 140̂ *̂ ® verjaardag. En 
wat voor indrukwekkend leven heeft die partij wel 
niet achter de rug. Het is om te beginnen de oudste 
partij van Duitsland en de oudste sociaal-democra- 
tische partij ter wereld. Laten we eerlijk zijn: de 
Nederlandse sociaal-democratie is lange tijd toch 
eigenlijk niet veel meer dan een voetnoot bij de 
SPD geweest, sdb  en sd a p  waren een Hollands fili
aal van deze grote oermoeder-partij. We namen 
hele programma’s letterlijk over en lieten ons scho
len en trainen door onze Duitse geestverwanten.

De SPD is de partij die de meedogenloze ge
schiedenisvan Duitsland heeft weten te overleven, 
die Bismarck, het Keizerrijk, de Weimar Republiek 
en de nazi-terreur onder Hitler uiteindelijk allemaal

heeft doorstaan. In een filmpje passeerde die be
wogen geschiedenis in sneltreinvaart de revue.
Lasalle, Bebel, Liebknecht, Marx en Luxemburg 
(opvallend genoeg niet Bernstein), Otto Wels, Bad 
Godesberg, Willy Brandt, Helmut Schmidt; alle
maal kwamen ze voorbij.

En toen was de beurt aan Gerhard Schröder. De 
bijeenkomst in Berlijn was namelijk ook vanwege 
de actualiteit indrukwekkend. De spd  bevindt zich 
op dit moment in een soort van WAO-crisis a la de 
PvdA. Vakbewegingen links-sociale vleugel liggen 
op volle ramkoers tegen de hervormingsplannen 
van de regering Schröder, Agenda 2010. Dat zou 
niets minder dan verraad van eeuwenlange sociaal
democratische principes zijn, een knieval voor het 
Amerikaanse neoliberalisme: Sozialabbau!

Hoe die sociale strijd ook op korte termijn be
slist zal worden, mij spookten in Berlijn steeds twee 
lange termijn scenario’s voor ogen. Ofwel — het 
optimistische scenario — Duitsland brengt nota 
bene onder Rot-Grün eindelijk de politieke moed op 
om zich te bevrijden uit de positie van ‘zieke man 
van Europa’ en ziet kans om haar overdadige ver
zorgingsstaat dusdanigte saneren en modernise
ren, dat op termijn de Rijnlandse sociale rechts
staat behouden kan blijven, als fundament van het 
Europees sociaal model.

Ofwel — mijn zwartgallige scenario — volkspar
tij SPD is onbedoeld bezig haartraditionele achter
ban van zich te vervreemden door haar omstreden 
Reformpolitik. Die vertrouwensbreuk transformeert 
uiteindelijk de socialistische Stammivahlertot 
heimatslose zwevende kiezers. Die zullen op het mo
ment dat zelfs in de ‘Berliner Republik’ het oorlogs
trauma verderzal zijn vervluchtigd en ook in Duits
land xenofobie een politieke vertaling zoekt, het 7 
electoraat vormen van een rechts-populistische be
weging in Duitsland, met alle repercussies van dien 
voor de Europese integratie en de gevoelens van de 
buurlanden.

Van de jarige spd  en de missie van Schröderzal, 
kortom, nogal wat afhangen de komende tijden.

REN É CU PERU S
Eindredacteur s&d

(met dank aan reisgenoten Aluaro Pinto en Wouter Bos)
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Steue Stunten de 
viespeuken
Drie maanden na de wonderbaarlijke electorale 
terugkeer van de PvdA zorgde haar Vlaamse zuster
partij, s PA. A, vooreen even opmerkelijk verkie
zingsresultaat. Op i8 mei behaalde ze bij de Belgi
sche Kamerverkiezingen ruim 2 3 %  van de Vlaamse 
stemmen; 8°/o meer dan wat de SP in iggg bijeen
bracht. De sociaal-democraten zijn daarmee weer 
terug op het kiezersaandeel van 2 0 %  tot 2 5 %  waar
mee ze vertrouwd waren (zoals in Nederland de 
PvdA, na de ‘dreun’ van mei 2002, weerterug is op 
haar ‘oude’ niveau van 2 5 %  tot 30%).

Voor het electorale succes van de s p a .a , dat 
vooral ten koste van het groene a g a l e v  is gegaan, 
zijn meerdere verklaringen te geven. Desp-nieuwe 
stijl heeft geprofiteerd van haar verbond meteen 
afsplitsing van de Volksunie (‘Spirit’) en van haar 
steun aan de Belgische paarse-coalitie-met-een- 
groene-rand. Maar minstens zo belangrijk was de 
persoonlijke populariteit van een aantal sPA.A-po- 
litici, Steve Stevaert voorop. Stevaert, voorzitter 
van SPA.A en burgemeestervan Hasselt, is een 
groot stemmentrekker gebleken en heeft de verkie
zingscampagne sterk beïnvloed.

In de media is Stevaert geportretteerd als een 
politicus die bescheidenheid en Schwung combi
neert; die, zoals het gratis openbaarvervoer in Has
selt bewijst, vaak met eenvoudige, maar controver
siële oplossingen komt (wat hem de bijnaam ‘Steve 
Stunt’ heeft bezorgd); en die een hekel heeft aan 
het‘gezaag’ van intellectuelen. ‘Populistisch’, 
wordt hij wel genoemd. Zelfheeft hij niets met die 
term. ‘Maar als een populist iemand is die moeilijk 
realiseerbare dingen () waar kan maken, dan wil ik 
ervoor gaan. Vergeet daarbij vooral niet dat die 
moeilijk realiseerbare dingen tijd vergen en in eer
ste instantie absoluut niet populairzijn.’

Deze uitspraken staan opgetekend in een boek 
van Marcel Kerff over het beleid dat Stevaert jaren
lang als minister van mobiliteit in Vlaanderen heeft 
gevoerd. Filosoof of regelneef (Uitgeverij Van Hale- 
wyck). ‘Een anti-autobeleid’, zegt de ex-minister.

‘heeft geen zin’. Om daar direct aan toe te voegen 
dat een verdere groei van het autopark uitge
sproken slecht is voor mens en milieu. Radicale 
ingrepen zijn noodzakelijk, maar daarbij ‘moetje 
ongelooflijk voorzichtig zijn’. Mensen ervaren zo’n 
beleid al gauw ‘of je voorstelt hen een vinger af te 
snijden’.

Opvallend genoeg relativeert Stevaert de bete
kenis van regulerende heffingen (die voorde 
meeste forensen niette ontwijken zijn en voor‘ver
zuring’ en agressie zorgen) en van technische in
grepen als rotondes en bloembakken. De burger 
moet niet alleen gehinderd, maar vooral ook ver
leid worden —  met behulp van positieve financiële 
prikkels die, in combinatie met intensieve voorlich
tingscampagnes, de vraag naar groot-en klein
schalig openbaarvervoer stimuleren. Het gratis 
openbaarvervoer in Hasselt is daar een voorbeeld 
van, net als de verstrekking van gratis treinabonne
menten in ruil voor ingeleverde nummerplaten.

Maar het gaat Stevaert zeker niet alleen om een 
betere ‘mix’ van auto- en ander verkeer. De auto zal 
blijven en moet veel rationeler en milieuvriendelij
ker gebruikt gaan worden; inschikken om de kwa
liteit van de omgevingte verbeteren; en niet in de 
laatste plaats de verkeersveiligheid te dienen. Het 
echte schandaal van het autoverkeer, aldus Ste
vaert, zijn de duizenden doden die er per jaar val
len. Vandaar; beperk de maximumsnelheid en con
troleer streng; verminder de verzekeringspremie 
van wie correct rijdt; en vooral: pak de ‘viespeuken’ 
op de weg, zoals hij ze noemt, keihard aan.

Stevaert brengt, met andere woorden, de verlei
ding en de moraal terug in het verkeersbeleid. En 
hij boekt er succes mee. Als hij de gangbare prio
riteiten in dat beleid omdraait (eerst de verkeers
veiligheid, dan de bestrijding van de verkeers- 
armoede, en daarna pas de files), wordt hij daar
voor niet afgestraft, maar boekt hij een grote ver
kiezingsoverwinning. De PvdA, die de automobi
listen de afgelopen jaren steeds meer naarde 
mond is gaan praten, kan veel van hem leren.

PAUL KALMA
Directeur WBS;  redacteurs&D
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ARI E  VAN DER ZWAN

D E U I T D A G I N G  V A N  H E T  P O P U L IS M E

De afgelopen jaren heeft econoom Arie van 
derZwan in Socialisme & Democratie een aantal 
diepgravende, prikkelende artikelen geschreven. 
Waarom verloopt de integratie van minderheden 
zo moeizaam, zo vroeg hij zich —  lang voor de 
opkomst van Pim Fortuyn— af. Waar liggen de 
grenzen van het beurskapitalisme? Hoe kan de 
sociaal-democratie weereen stuwende kracht in 
de politiek worden?

Met hulp van de Wiardi Beekman Stichting 
zijn Van derZwan’s bijdragen in SScD, 
aangevuld met nieuwe artikelen en enkele korte 
stukken uit NRCHandelsblad, nu gebundeld 
in De uitdaging uan het populisme. De bundel 
getuigt van Van derZwan’s consistentie, van 
zijn brede oriëntatie en van zijn ambitie tot 
«de hervormingvan de maatschappij». Hij 
analyseert de integratieproblematiek (en de 
gevaren van het ontstaan van een onderklasse), 
maar ook de verslechterde positie van de 
middenklasse in Europa en de v s — en plaatst die 
ontwikkelingen in het licht van een internationale 
herstructurering die sinds de jaren zeventig 
gaande is (met als trefwoorden; technologische 
innovatie, globalisering, liberalisering).

Vervolgens beschrijft hij het populisme in 
zijn verschillende verschijningsvormen als een 
poging om de onvrede van de middenklasse 
te mobiliseren. Een poging die volgens hem 
niet ongevaarlijk is en die, met al z’n retoriek, 
de belangrijkste problemen ongemoeid laat: 
een bedrijfsleven dat zich alleen nog maar 
om aandeelhouderswaarde bekommert; een 
op eigen gewin gerichte <bovenklasse>; een 
hyperpragmatische, op procesmanagement 
gefixeerde politiek. Tenslotte presenteert hij 
een politiek programma, met als hoofdlijnen; 
revitalisering van de nationale staat; beteugeling

ARIE VAN DËRZW AN

UITDAGING 
VAN HET ^  

POPULISME
MEÜIBNHOFFDOCUMÊNTAIR •

van het kapitalisme; en bevrijding van de cultuur 
uit een onderschikking aan bedrijfsmatig denken 
en marktwerking.

Bij dat alles beschouwt hij de uitdaging van het 
populisme in de eerste plaats als een uitdaging 
aan de sociaal-democratie, die daarvolgens de 
auteurtotnutoe echterweinigvan terecht brengt. 
«Niet alleen lijkt de zaak van het socialisme 
sociaal-democraten uit handen geslagen, hun 
traditie om de maatschappij te analyseren en 
kritisch te volgen lijkt hun ook ontnomen.» Bij de 
presentatie van het boek, op io april in De Rode 
Hoed in Amsterdam, discussieerde Van derZwan 
overditalles, onderleidingvan WBS-directeur 
Paul Kalma, met uitgever en publicist Hendrikjan 
Schoo en met publicist Paul Scheffer. Het boek is 
verkrijgbaar in de boekhandel en bij de w b s .

A. van derZwan, De uitdaging van het
populisme, Meulenhoff/Wiardi Beekman 
Stichting, 223 biz. Prijs€i7,50.
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Nationale humeuren 
en temperamenten

Met de vorming van het tweede kabinet-Balkenende 
lijkt sprake te zijn van een ‘normalisering* van de 

Nederlandse politieke verhoudingen.
Het primaat van de economie —  de saneringvan 
de overheidsfinanciën —  heeft de thema’s van de 

Fortuyn beweging volledig verdrongen.
Dat het hierom een schijnnormaliseringgaat 

wordt hier, met zoveel woorden, betoogd door 
een drietal auteurs.

Volgens Jos van der Lans, Gabriël van den Brink en 
Ruud Koole zou het riskant zijn de nationale humeuren 

en temperamenten die in 2002 de kop opstaken te 
onderschatten en te veronachtzamen.

Jos van der Lans stuit op een openstaande rekening 
van links en Van den Brink op de drie aardlagen van het 
politieke bedrijf. Ruud Koole bepleit het herstel van de

PvdA als volkspartij.
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Nationale humeuren en temperamenten (i)

Links en de verleidingen 
van het populisme

12

JOS VAN D E R  LANS

Ik heb de afgelopen jaien — zeg maai vanaf het 
debat over het multiculturele drama tot en met 
de verkiezingen van mei 20 o3 — regelmatig 
teruggedacht aan de discussies die ikbeginjaren 
tachtig had met mijn vader. Het waren de laatste 
jaren dat mijn ouders in Den Haag woonden, in 
een buurt die langzaam maar zeker van kleur 
verschoot. Mijn ouders waren uitgesproken 
buurtvrijwilligers, ze hadden aan de wieg ge
staan van een actieve buurtvereniging, ze organi
seerden van alles in het clubhuis en waren in
middels uiterst bedreven in het lichten van de 
subsidiekas van de gemeente.

Maar met de nieuwkomers in hun straat 
wilde het niet boteren. Die mensen deden niet 
mee aan wat zich aan informele blanke sociale 
infrastructuur in de straat had ontwikkeld had. 
Zij creëerden vooral een eigen wereld. En met af
keer zagen mijn ouders de informele economie 
en de criminele bijverschijnselen daarvan hun 
straatje intrekken.

Daarover spraken zij met hun kinderen, als 
deze op bezoek waren. Allemaal gestudeerde 
types, groot geworden in de jaren zestig en ze
ventig; en bevlogen door de denkbeelden die wij 
ons in deze jaren eigen hadden gemaakt. Natuur
lijk zagen wij ook dat onze buurt veranderde, 
maar wij namen onze ouders bij de hand en lei-

Over de auteur jos uan der Lans is cultuurpsycholoog
en publicist. Voor GroenLinks is hij lid uan de Eerste
Kamer

Noten Zie pagina 20

den ze rond door onze wereld van argumenten, 
begrip en rationalisaties. Daarbij drukten we ze 
vooral op het hart dat ze niet iedereen op een 
hoop konden gooien. Bovendien hamerden we 
er op dat we moesten vergeten dat die mensen 
door ons hier gehaald werden.

Die gesprekken liepen meestal uit op scherpe 
discussies, waarbij mijn moeder op het hoogte
punt altijd riep: laten we er maar over ophouden.

Dat deden we dan ook, en het onderwerp 
kwam dan ook steeds minder vaak ter sprake. 
Totdat mijn ouders in 1985 plotsklaps naar het 
oosten van het land verhuisden, naar het mij tot 
op dat moment volkomen onbekende Achter- 
hoekse dorp Neede. En niet alleen ik had er nog 
nooit van gehoord, ook door nieuwkomers was 
Neede nog niet ontdekt: het dorpje telde slechts 
één Chinese familie, met het daarbij horende on
vermijdelijke restaurant. Dat was onvoldoende 
basis om onze discussies over gastarbeiders en 
discriminatie nieuw leven in te blazen. Dus de
den we er op dat punt definitief het zwijgen toe.

MODE RNE  RUI MDE NKE NDHE I D

Ik moest aan deze kleine geschiedenis temgden- 
ken, niet omdat ik tot mijn schrik moest erken
nen dat ook ik ‘politiek correct’ ben geweest; dat 
verwijt heb ik eigenlijk nooit zo interessant ge
vonden. Maar ik werd er aan herinnerd, omdat 
het een voorbeeld was van het proces van overru- 
ling, waarmee in veel meer huiskamers in Neder
land, en op veel meer werkplekken in de jaren
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zeventig tot in de eerste jaren tachtig een nieuw 
modern progressief getint wereldbeeld de macht 
naar zich toe trok.

Het was de ruimdenkendheid van een be
vrijde generatie versus de benepenheid van de 
vorige generatie. Het was een ongelijke strijd, 
want wij hadden het wapen van het woord en het 
gelijk van de kennis. Wij konden het immers we
ten, want wij hadden gestudeerd. En zo ontstond 
ervanzelf een wedloop russen anekdotisch onge
noegen en sociologisch analyseren, tussen 
kwaadspreken en goedpraten. Waarbij de gene
raties tegen elkaar opboden totdat moeders de 
strijd afblies met de vredelievende mededeling; 
laten we er maar over ophouden. Waarbij wij — 
de kinderen van de jaren zestig/zeventig: mon
dig, gestudeerd en progressief van geest — het 
tij mee hadden, want als wij na het bezoek aan 
onze ouders op maandag weer aan het werk gin
gen zwommen we in een wereld van gelijkge
stemden. In de instituties, in het onderwij s en in 
de burelen van de overheid maakten onze gelijk
gestemde ruimdenkende generatiegenoten in
middels de dienst uit.

Er wordt tegenwoordig wel eens lacherig ge
daan over de ‘lange mars door de instituties’ die 
in de jaren zestig zo pontificaal werd afgekon- 
digd toen de strij d vanachter de barricaden niet 
onmiddellijk tot de revolutie leidde. Maar geen 
parool is vermoedelijk zo effectief geweest als 
deze leuze. De uitbouw van de verzorgingsstaat 
in Nederland, van de overheden, de universitei- 
ten, het onderwijs, de gezondheidszorg, en 
van allerhande vormen van materiële en imma
teriële dienstverlening, is nagenoeg geheel ge
dragen door de generatie die tussen 19 6 o en 
1980 hoger onderwij s volgde, en geneugten van 
pil en welvaart had leren kennen, en het land 
met hun ambities, kennis en kundes onder han
den nam.

Zij zetten ook de toon van de tweejaarlijkse 
SCP-rapporten, die sinds het midden van de ja 
ren zeventig verschenen. Daarin trok ons land in 
vergelijking met andere westerse landen stee
vast de aandacht door zijn prudent-progressieve 
mentaliteit die — uiteraard met gradatiever-

schillen, waar wij in Nederland ons erg druk over 
maakten — feitelijk dwars door alle politieke 
partijen heen trok. Het rijtje is bekend. Toleran
tie, liberalisering van softdrugs, legalisering van 
aborms, euthanasie, hoge uitgaven voor ontwik
kelingshulp, goede sociale voorzieningen, in de 
hand gehouden inkomensverschillen — in de 
Nederlandse polder was het tamelijk vanzelf
sprekend.

Ze vormden de morele ijkpunten van de 
nieuwe hegemoniale orde die vanaf de jaren 
zestig het denkklimaat in ons land bepaalde. De 
nieuwe politieke en culmrele aannemers waren 
daarbij ijverig aan de slag gegaan om de resten 
van de verzuiling te vervangen door de keurmer
ken, de omgangsvormen en managementtaal 
van de moderne tijd.

Het is voor de vraag hoe wij omgaan met het 
populisme in Nederland van belang om bij deze 
geschiedenis stil te staan. Al was het maar om de 
naïeve constatering te bestrijden als zou het po
pulisme in Nederland door Formyn zijn aange- 
wakkerd, of zelfs zijn uitgevonden. Dat is abso
luut te veel eer, zoals in nogal wat nabeschou
wingen Formyn sowieso een vorm van genia
liteit krijgt toebedacht, die hij niet alleen liever 
tijdens zijn leven toebedeeld had gekregen, maar 
die bovendien volkomen onterecht is.

We hebben hier niet met een meesterbrein te 
maken, maar met iemand die bij wijze van gok 
het politieke toneel betrad op het moment dat er 
in de samenleving van alles aan het gisten was. 
Volkomen onverwacht — voor vriend en vijand 
— verdichtte in zijn persoon een aantal van deze 
ontwikkelingen zich tot een politieke vulkaan.
Bij elkaar vormt dat een tamelijk ongekende 13
samenloop van omstandigheden. De kans dat er 
in dit land ooit iets vergelijkbaars zal optreden is 
te verwaarlozen. Dat beseffen we ook heel goed.
Want precies daarom onthouden we allemaal zo 
ijverig waar we waren op het tij dstip dat de tra
gedie tot ons doordrong.

Maar juist dat bijzondere en heftige karakter 
zorgt ervoor dat niemand het kan negeren. Niet 
voor niets hadden politici onmiddellijk na 15 
mei de mond vol van ‘nieuwe politiek’. Welis-
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waar wist niemand precies wat dat inhield en na 
een jaar weten we dat één van de partijen die 
zich er mee afficheerde er een onvervalste vorm 
van socialistenhaat onder lijkt te verstaan, die 
niet echt nieuw, ja  zelfs tamelijk ouderwets aan
doet. Maar dat neemt niet weg dat de politieke 
verlegenheid groot was.

Maar na een jaar valt ook te concluderen dat 
de Haagse politiek-institutionele cultuur de 
machteloze gevangene van haar eigen rituelen is 
geworden. Dat maakt dat de culturele en ideolo
gische effecten van mei 2002 niet zozeer in poli
tiek Den Haag gezocht moeten worden, maar 
daarbuiten. Daar gist het ongenoegen voort. Het 
historische van het breukjaar 2002 zit hem daar
bij niet zozeer in het feit dat we kunnen vaststel
len dat er een nieuw tijdperk begint, want nie
mand weet nog hoe dat er uit zal zien. Het enige 
dat we met zekerheid kunnen vaststellen is dat 
er een oud tij dperk mee wordt afgesloten.

En wel het tijdperk waarin het levenselixer 
van de generatie die in de jaren zestig en zeven
tig doorbrak bepalend was voor het politieke en 
culturele klimaat van Nederland, waarin mo
derne ruimdenkendheid de toon zette, en de dra
gers daarvan overal sleutelposities in het poli
tieke en institutionele leven zijn gaan innemen. 
Daarmee legden zij een bijna onzichtbare ideolo
gische, ja  zelfs kosmopolitische deken over de 
moderne samenleving, die alle andere ervarin
gen, sentimenten, verhalen, levensstijlen (zoals 
die van mijn ouders) op hun plek vastzette. Ze 
werden wel aangehoord, maar ze werden tegelij
kertijd — vaak op uiterst subtiele wijze — klein 
gehouden. Ze waren er wel, maar ze deden er niet 

14 toe. Ze werden overspeeld met ellenlang beleids-
proza, of geridiculiseerd in Koot en Bie-paro- 
dieën, waar ruimdenkend Nederland op zondag
avond hartelijk om schaterde.

AFWEZIGHEI D VAN RECHTS

De hegemonie van de ruimdenkendheid valt 
misschien wel het beste af te lezen aan de feite
lijke afwezigheid van conservatieve intellectue
len in Nederland. Waar de neoliberale omwente

lingen van de jaren tachtig in landen als het Ver
enigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden 
gedragen door conservatieve intellecmelen die 
school maakten door de aanval te openen op de 
jaren zestig en de progressieve elites, telden con
servatieve intellecmelen in Nederland niet of 
nauwelijks mee. Waar in de vs veel intellecme
len van links naar rechts schoven, om daar uit
eindelijk het hart te vormen van de neoconserva
tieve denktank rondom Bush, schoven in Neder
land de intellecmelen mee met de schuivende 
panelen van de PvdA. Formyn is een van de wei
nige intellecmelen in Nederland die de overtocht 
van links naar rechts ook echt heeft volbracht, 
zijn geestverwanten uit de jaren zestig, zeventig 
zijn nagenoeg allemaal in de PvdA blijven steken.

Die afwezigheid van rechtse denkkracht heeft 
links Nederland bepaald geen goed gedaan. Pro
gressieve mensen in Nederland hebben hard ge
werkt om een moderne culmur in het zadel te 
helpen, en zijn daar zondermeer succesvol in ge
weest, maar zij zijn daarbij nauwelijks op de 
proef gesteld. Daarbij gaat het niet zozeer om po
litieke discussies over ‘de maakbaarheid van de 
samenleving’, of over de aanpak van de w a o  , of 
over meer of minder bezuinigen, daar worstelde 
links Nederland wel degelijk met rechts. Nee, 
daarbij gaat het vooral om de culmrele discussies 
over de samenleving, over bureaucratie, over ge
zag, over omgangsvormen, over onverschillig
heid en, inderdaad, ook over normen en 
waarden. Op dit soort thema’s was het kritisch 
vermogen van links aanmerkelijk geringer.

Sterker, wie op die punten de alarmklok 
luidde werd al snel te kijk gezet als iemand die de 
Mok wenste terug te draaien, als een ouderwetse 
moraalridder en moralistische fatsoensrakker.
De overheid, de maakbaarheid in zijn algemeen
heid, daar valt allemaal over te praten, maar kom 
niet te dicht bij huis, want daar maken moderne 
burgers de dienst zelf wel uit.  ̂Daar moeten we 
niet meer over willen gaan. Links in Nederland is 
vooral sterk geweest in het impliciet vaststellen 
van het eigen morele gelijk, vooral op zo’n ma
nier dat vanaf het begin duidelijk is dat discussie 
daarover eigenlijk overbodig werd gevonden.
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E MANCI PATI E V AN HET ONGEDULD

Zo ontstond een blinde vlek voor een andere cul
turele ontwikkeling die vanuit de j aren tachtig 
haar weg vond onder Nederlandse burgers. Het 
waren namelijk niet louter mondigheid, edel
moedigheid, ruimdenkendheid en progressi
viteit die de klok sloegen in Nederland. De ont- 
wilckeling — eerst onderhuids en met het vorde
ren van dejaren negentig steeds pregnanter — 
was veel dubbelzinniger. Er was tegelijkertijd 
sprake van een fixatie op het eigenbelang, juridi
sering van het eigen gelijk en een particularise- 
ring van de moraal. Het gelijkheidsideaal van de 
jaren zestig bleek een keerzijde te hebben. Im
mers, als iedereen gelijk is, dan is elk individueel 
misnoegen per definitie onrechtvaardig, want: 
waarom ik en zij niet?

In het kielzog van de emancipatie van de bur
gers ontwikkelde zich ook een andere vorm van 
emancipatie: de emancipatie van het burgerlijk 
ongeduld. Aanvankelijk gingen deze twee ont
wikkelingen  hand in hand. Protesten tegen van 
bovenop opgelegde stadsvernieuwingsplannen 
door bewoners worden nu eenmaal ook gedra
gen door eigen belangen. Kraakacties zijn niet al
leen politieke acties tegen onrechtvaardige aan
wending van schaarse ruimte, maar ook gericht 
op het verwerven van eigen woonruimte. Bij 
grote speculatie-objecten en langdurige leeg
stand valt dat goed te rechtvaardigen, maar geldt 
dat ook als er distributiewoningen in de sociale 
sector worden gekraakt?

Toen in de loop van dejaren tachtig het idea
lisme van dejaren zestig/zeventig verbleekte, de 
wereldbestormers brave huisvaders en wer
kende moeders waren geworden die op basis van 
keurige CAO-lonen de Nederlandse instimties en 
overheidsapparaten bedienden, verloor de 
emancipatie van de burger als progressief pro
ject zienderogen terrein op de emancipatie van 
het burgerlijk ongeduld. De opkomst van het ne- 
oliberalisme en de ineenstorting van het over- 
heids-maakbaarheidsgeloof vormden hier 
krachtige katalysatoren voor. Was de overheid 
lange tijd de hoeder van rechtvaardigheid, in de

nieuwe politiek-liberale cultuur werd zij een bu
reaucratisch obstakel op het pad van zelfbeschik- 
kende burgers. In die cultuur zagen steeds meer 
burgers zichzelf ook steeds minder als deel uit
makend van een groter geheel, maar vooral als 
individuele consumenten van publieke goede
ren.

Veel discussie is daarover niet gevoerd. Zeker 
niet in het linkse kamp. Het domein van indivi
duele overwegingen was een politieke nogo-area. 
Dat was immers juist een van de verworvenhe
den van dejaren zestig, of zoals het beroemde 
Postbank-liedje het treffend verwoordde: Vijftien 
miljoen Nederlanders/op dat kleine stukje aarde/die 
schrijf je niet de regels voorj die laatje in hun waarde. 
Het feit dat juist zo’n land een cultuur nodig 
heeft waarin mensen met elkaar rekening moe
ten houden, en dat zo’n culmur permanent poli
tiek debat, structureel onderhoud en een heldere 
minimale mores nodig heeft is door progressief 
Nederland lange tijd ontkend.

Als rechts er een opmerking over maakte door 
te wijzen op fraude in de sociale zekerheid, calcu
lerend burgerschap, veegde links het van tafel 
met de redenering datje op basis van specifieke 
overtredingen niet een goed systeem kon dis
kwalificeren. Voor j e het weet stigmatiseer je, zo 
was de schrikreactie. Maar van de weeromstuit 
weigerde men wat te doen aan de specifieke ge
vallen, waarbij men feitelijk de bijl zette in de le
gitimiteit van veel sociale voorzieningen. De ge
loofwaardigheid daarvan is immers niet afhan
kelijk van het erkennen van hun algemene maat
schappelijke functie, maar van de zorgvuldig
heid waarmee ze in specifieke gevallen te werk 
gaan.

DE SCHULDIGE OVERHEID

Achteraf mag het een wonder heten dat de ruim
hartigheid van de Nederlandse verzorgingsstaat 
zo lang stand heeft gehouden. Iedere Neder
lander kende eigenlijk wel iemand in de w a o  , 

waarbij je op zijn minst kon twijfelen over de 
rechtvaardigheid van zijn uitkering. Dat het 
systeem desondanks zo lang stand hield, mag als

15

S&D 5/6 I 2003



Nationale humeuren en temperamenten Jos van der Lans Links en de uerleidingen uan het populisme

bewijs gelden hoezeer de prudent-progressieve 
mentaliteit in Nederland verspreid is, niet in de 
laatste plaats onder de functionarissen die de 
voorzieningen van de Nederlandse verzorgings
staat bevolken. Het levenselixer van de jaren 
zestig maakte het hen bijna onmogelijk om 
streng te zijn, simpelweg omdat zo’n houding 
hen zou verplichten zich uit te spreken over een 
domein waar ze juist geen oordeel over wilden 
(en konden) vellen: het privé-domein van de per
soon die ze tegenover zich troffen.

Het gevolg is wel dat de emancipatie van het 
burgerlijke ongeduld nauwelijks iets in de weg 
werd gelegd. Het uit zich in een opmerkelijke 
toename van allerlei vormen van geweld en irri
tatie in de publieke sfeer. Het handboek kleine 
sociologie van de agressie heeft er de afgelopen 
jaren véle hoofdstulckenbij gekregen. Agressie 
in de spreeldcamers van voorzieningen, bedrei
gingen aan het loket, woede-uitbarstingen in de 
wachtkamer, litanieën over gebrek aan getoond 
respect, met de vuist op tafel slaan, het kan niet 
op.

Het uit zich ook in een toenemende ergernis 
over de overheidsbureaucratie. Elke regel lijkt er 
een te veel, in steeds meer maatschappelijke sec
toren lapt men deze ook openlijk aan de laars. 
Kroegbaas Veerman in Volendam, en Fireworks- 
directeuren Bakker en Pater zijn bepaald geen 
uitzonderingen, de malversaties rijgen zich aan
een, van het onderwijs, tot in de aannemerswe- 
reld, overal las men de wet op zijn eigen manier.

Met vaak bizarre gevolgen. Want grote ram
pen a la Enschede en Volendam, of ernstige land
bouwcrisissen of zelfs bewuste administratieve 

16 fraudepraktijken zorgen niet voor een debat over 
de eigen publieke verantwoordelijkheid van de 
overtredende ondernemer of managers, maar 
monden uiteindelijk uit in een kritiek op de fa
lende overheid. Zo kwamen de Enschedese Fire- 
works-directeuren, die willens en wetens alle re
gels aan hun laars lapten, er met een paar maan
den gevangenisstraf vanaf, omdat — zo oordeel
de de rechter — de overheid gefaald had.

Zoals er een definitie bestaat van een voetbal
wedstrijd waarbij twee partijen strijden om de

bal en uiteindelijk Duitsland wint, zo ontwik
kelde zich de laatste jaren een vergelijkbare defi
nitie van de samenleving, waarin iedereen zijn 
eigen gang moet kunnen gaan en uiteindelijk de 
overheid de schuld krijgt als er ongelukken ge
beuren.

POLITIEKE COMI NG- OUT

Wat we nu in het verkiezingsjaar 2002 hebben 
gezien, is niet louter een eruptie van rechts po
pulisme in Nederland, maar een onverwachte 
politieke samenscholing van verschillende stem
mingen, sentimenten, motieven, drijfveren, die 
door het hegemoniale denken van de jaren zestig 
en zeventig jarenlang klein gehouden waren.

Gabriël van den Brink heeft in een WKR-studie 
de Fortuyn-aanhang getypeerd als een onver
wachte coalitie mssen bedreigde burgers en be
drijvige burgers, waarbij de eersten zich be
dreigd voelen door de multiculturalisering en de 
tweede groep zich juist gehinderd voelt door de 
bureaucratie van de overheid.^ Vermoedelijk is 
het palet nog veel gevarieerder want zelfs in 
mijn omgeving voelden mensen zich tot Formyn 
aangetrokken, omdat hij voor opschudding in 
een saai bedrijf zorgde, of omdat hij recht voor 
zijn raap was. Zo ontstond in de publieke beeld
vorming een bizar amalgaan van achterdocht te
gen overheden, vrije jongens-mentaliteit, medi
ale spektakelzucht en een gevoel van ontheem
ding in eigen omgeving, dat in Pim de verlosser 
zag.

Daarbij is het inhoudelijk programma van 
Fortuyn (dat niet op alle punten als rechts te ty
peren valt) minder van belang dan de argumen
ten waarop mensen op de l p p  gestemd hebben: 
zij roken eindelijk succes om hun ongenoegen 
een stem te geven. Daarmee kreeg de emancipa
tie van het ongeduld een politiek sluitsmk; het 
werd de coming-outvan alles wat lang — en in de 
ogen van nogal wat mensen vooral door links — 
was ontkend. Het was een legalisatie van het ver
borgene, zich niet zelden uitend in een anti-in- 
tellecmele en antilinkse rancune. Geen woorden, 
maar daden.
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Ook als de l p f  geen lang politiekleven zal 
blijken te hebben, dan nog zal de electorale door
braak van de emancipatie van het ongeduld een 
blijvende verandering in het politiek-ideologi- 
sche landschap bewerkstelligen. De v v d  zal in 
intellectueel opzicht alles in het werk stellen om 
zich de vertolker van de anti-etatistische onge
noegens te maken. Het c d a  zal zich opmaken om 
het cultureel conservatisme te omarmen.

Daarmee lijkt de impliciete hegemonie van de 
jaren zestig/zeventig, het gelijk van de progres
sief redelijken en ruimdenkenden, definitief ge
broken. Je zou kunnen zeggen dat de culturele 
revolutie van de jaren zestig en zeventig, in de ja
ren negentig begon te vermorzelen en in 2002 
tijdens de confrontatie met generaal Fortuyn 
haar definitieve Waterloo vond.

De vraag is hoe links daar op moet reageren? 
Zij moet zich niet keren tegen het populisme in 
zijn algemeenheid, want dat is een ongrijpbare 
vijand, die in Nederland niet bestaat. Maar ze zal 
wel een overtuigend antwoord moeten vinden 
op een aantal populistische verleidingen, die nu 
onbekommerd in het politiek-culmrele veld hun 
opmars aan het maken zijn. De weerstand er te
gen is gebroken, wat zich dagelijks laat aflezen in 
de media, waar de eenvoud van het populisme 
onvervalst de toon zet in de benadering van poli
tici en maatschappelijke problemen. Zonder vol
ledig te willen zijn zal ik een poging doen om vijf 
van deze verleidingen kort in kaart te brengen.

LI NKS Z E N DI N G S WE R K

De eerste verleiding uit zich in de uitspraak dat 
de politiek ‘beter moet luisteren’. Dat — in feite 
tamelijk oude — cliché begon onmiddellijk na 15 
mei als remedie rond te zingen, en niet zelden 
waren politici zelf daar de pleitbezorgers van. Ik 
vind dat een gevaarlijke vorm van inea cuipa. Al
leen luisteren betekent een knieval voor het on
geduld, het politieke narcisme, terwijl sublima
tie in zekere zin de essentie van de politiek is, om 
de eenvoudige reden dat het er in de politiek nu 
eenmaal om gaat om zaken tegen elkaar af te we
gen.

In plaats van luisteren moet links stelliger en 
duidelijker worden, de politieke hartstocht moet 
opnieuw worden gemunt. De kunst is niet alleen 
dat politici zich verplaatsen in de belevingswe
reld van burgers, de kunst is net zozeer dat poli
tici in staat zijn om burgers te verleiden om zich 
te verplaatsen in de rol van de politicus. Wat dat 
betreft was de PvdA-campagne tijdens de laatste 
Tweede-Kamerverkiezingen geen slechte start. 
Nu alleen nog volhouden.

Deze verleiding wordt overigens danig ge
voed door allerhande spin-dokters, die zich 
rondom politieke voormannen zijn gaan bewe
gen. Het betreft een betreklcelijk nieuwe kaste 
van voorlichters, mediadeskundigen en cam- 
paigners die — zeker in verkiezingstijd — elke 
publieke stap van een leidende politicus op het 
gouden weegschaaltje leggen van wat het in de 
media en daardoor in de publieke opinie kan be
werkstelligen. En die als het misgaat er na afloop 
een boek over schrijven dat er niet goed naar hen 
geluisterd is.

Ik zeg niet dat er voor hen geen functie is, zo 
naïef ben ik nu ook weer niet. Maar ze verleiden 
wel tot oppormnisme en goedkope successen. Ik 
denk dat links niet alleen spindokters moet 
posteren rondom personen, maar daarnaast 
vooral ook spindokters moet mobiliseren 
rondom standpunten en visies. Laten de Mona- 
schen en Pauka’s — los van personen — maar 
eens een campagneplan maken over de opvattin
gen van de PvdA over spreidingsbeleid, over een 
brede volksverzekering in de zorg, een even
wichtige aanpak van onveiligheidsgevoelens en 
al die andere thema’s die in dit land om het no
dige linkse zendingswerk vragen.

De tweede populistische verleiding is de ver
leiding van de culmrele geslotenheid; grenzen 
dicht, de AEL-Nederland verbieden nog voordat 
deze opgericht is, het motto aanpassen of weg
wezen, met de daarbij horende verabsolutering 
van de Nederlandse cultuur. Dat links daar niet 
mee om zal kunnen gaan lijkt mij evident. Min
der helder is nog wat zij daar tegenover gaat zet
ten. Het antwoord zal een combinatie moeten 
zijn van een stimulerende emancipatiepolitiek.
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een actieve arbeidsmarktpolitiek, een open en 
nieuwsgierige cultuurpolitiek, een grondige 
aanpak van achterstandswijken en het bieden 
van een helder normatief kader over minimale 
omgangsvormen.

PROFESSI ONEE L VOETVOLK

De derde populistische verleiding vat ik maar 
even samen als de verleiding van het cultuurpes
simisme. Dat is het beeld dat er niets meer van 
de moderne samenleving deugt, een soort soci
aal negativisme dat alles ziet verloederen en om
dat de verkondigers zelf geen schuld treft uitein
delijk op zoek gaat naar schuldige groepen, die 
met harde hand in het gareel moeten worden ge
houden.

Dat beeld doet niet alleen geen recht aan de 
feiten, het maakt ook machteloos, en miskent de 
vele professionele en vrijwillige inspanningen 
die er op de werkvloer van de samenleving dage
lijks worden gedaan om op microniveau de pro
blemen van een moderne samenleving tegen te 
gaan. Het is een buitengewoon dramatische ont
wikkeling dathetbesmurlijk-intellectuele den
ken in Nederland de laatste jaren steeds verder is 
losgezongen van wat er dag in dag uit op de 
werkvloer gebeurt. Sterker, het voornaamste ef
fect van de bestuurlijke bemoeienis met de pro
fessionele werkvloeren in Nederland is een ware 
explosie van bureaucratische handelingen en 
routines.

Dat proces wordt nog eens versterkt doordat 
in de hedendaagse beleidsretoriek alles lijkt te 
draaien om de stem van burgers, waarbij voor de 
stem van professionals eigenlijk nauwelijks 
meer plaats is. Zij lijken te zijn gedegradeerd tot 
voetvolk dat prestaties moet leveren omdat mor
gen moet worden afgerekend. Tegen die achter
grond moet j e inderdaad wel gek zijn om het be
roep van professionele frontliniewerker te kie
zen, en steeds minder jongeren zijn daartoe dan 
ook geneigd. Hier ligt dus een enorme opgave 
om het vertrouwen tussen bestuurders en uit
voerders te herstellen, en het lijkt mij toe dat 
links hier het voortouw moet nemen.

Daarvoor moet zij wel de vierde populistische 
verleiding weerstaan: de verleiding om de bur
ger louter als consument te zien. Die verleiding 
wordt verspreid door de ideologie van marktwer
king die de klant als koning in het zadel helpt en 
daarmee een mentaliteit rechtvaardigt waardoor 
burgers hun verhouding tot de samenleving 
gaan zien in termen van individuele baten. Wat 
schiet ik er mee op? Waar kan ik het beste rende
ment halen van mijn belastingcenten?

De afwezigheid van rechtse 
denkkracht heeft links Nederland 
bepaald geen goed gedaan. 
Progressieve mensen in Nederland 

zijn nauwelijks op de proef 
gesteld.

Links is op dit punt het laatste decennium op 
zijn minst dubbelzinnig geweest. In de discussie 
over ‘de derde weg’ is dit culturele bij-effect een 
ongeschreven hoofdsmk. De verleiding om een 
ideologie te creëren die harmonieert met het 
beeld van zelfkiezende, autonome, geïndividua
liseerde moderne burgers (met als perversie dus 
de emancipatie van het ongeduld) is — zeker on
der paars — groter geweest dan het vasthouden 
aan ouderwetse principes van solidariteit en 
rechtvaardigheid.

Tegenover het consumentistisch burgerschap 
zal links dus een andere vorm van burgerschap 
in stelling brengen. De Raad voor Maatschappe
lijke Ontwikkeling heeft daar in verschillende 
rapporten zeer behartenswaardige dingen over 
geschreven.3 De opgave is daarbij om de mon
digheid van burgers om te zetten in medeverant
woordelijkheid voor institutionele en publieke 
arrangementen, waarbij die arrangementen qua 
schaal en professionele omgangsvormen ook zo 
worden ingericht dat die verantwoordelijldieid 
daar ook een plaats in kan krijgen.'L
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HET KWETSBARE B ES CHERMEN

Dat brengt mij op de vijfde populistische verlei
ding: de voorstelling van de overheid als een bu
reaucratische moloch, een sta-in-de-weg, een 
speeltje van bestuurders. Dat heeft de laatste ja- 
ren geleid tot een langdurige bestuurlijke oefe
ning in bescheidenheid, waarbij maakbaarheids- 
pretenties werden afgezworen en bestuurders 
zich beijverden om zich vooral dienstbaar (bij 
voorkeur als regisseur) op te stellen, wat op zich
zelf al weer olie op het vuur was van de emanci
patie van het ongeduld.

Links heeft daar ernstig onder te lijden gehad. 
Zij deed haar uiterste best om van het imago van 
maakbaarheidskampioen af te komen, maar 
wilde toch weer van alles sturen en overal een 
vinger in de pap houden, wat dan al gauw weer 
op het verwijt kwam te staan dat ze hun lesje niet 
geleerd hadden. Ook tij dens de rampzalige kabi
netsformatie mssen cda en PvdA haalden pro
minente CDA-vertegenwoordigers regelmatig 
volgens dit patroon uit naar de PvdA.

Links zal zich niet steeds opnieuw in deze po
pulistische valkuil moeten laten lokken. Een ver
splinterde samenleving kan niet zonder een 
sterke staat. Zeker die zal anders zijn dan de staat 
zoals wij die het grootste deel van de 20e eeuw 
hebben gekend, en waarin links de staat aan
wendde voor een ongekend emancipatie- en wel- 
vaartsprogramma van de arbeidersklasse. Ging 
het links toen om het emanciperen van de kwets
baren in de samenleving, tegenwoordig gaat het 
links om het beschermen van het kwetsbare in de 
samenleving, al die zaken van vitaal maatschap
pelijk belang die niet door de heerschappij van 
het geld en de emancipatie van het ongeduld ge
regeld kunnen worden. Sterker, die daar regel
recht door bedreigd worden en dus publieke be
scherming en het daarbij horende moreel-poli- 
tieke leiderschap vergen. Dat lijkt mij een ver
haal waarmee ooit — ergens in de 21e eeuw — 
zelfs het c d a  over de streep te halen moet zijn.

Maar is het populisme niet iets Europees, iets 
wat aangeblazen wordt door veel grotere ontwik
kelingen in de wereld, die niet vanuit de Neder

landse polder te keren zijn? Die tegenwerping is 
terecht. De ideologische maalstroom die boven 
het oude continent raast, heeft links in vele Euro
pese landen in het defensief gedreven. Dat is ze
ker waar. De opkomende economische crisis, de 
verscherping van de internationale verhoudin
gen na 11 september, de angst voor het moslim
fundamentalisme, het zijn allemaal ontwikke
lingen die elk land hun sporen hebben nagela
ten. Maar hoe die sporen er precies uitzien, kan 
alleen begrepen worden tegen het decor van de 
nationale politieke culmur. Zo creëert het popu
lisme in elk land zijn eigen verleidingen en ver
schijningsvormen.

Nederland vormt daarin dus zijn eigen speci
fieke verhaal. In tegenstelling tot andere landen 
betekende daarom de verkiezingsuitslag van 15 
mei 2002 geen triomf van radicaal rechts in 
Nederland. Formyn was geen Haider, geen Le 
Pen, geen Dewinter, en al helemaal geen volks
menner. Hij kon groot worden omdat de Neder
landse politieke cultuur sinds de jaren zeventig 
stemmingen en ergernissen had verdrongen die 
uiteindelijk aan de rechterzijde van het politiek 
spectrum met behulp van Formyn een uitweg 
vonden om naar de politieke oppervlakte door te 
stoten. De bijzondere omstandigheden van 2002 
maakten daar een vulkaanuitbarsting van, maar 
het politieke lava stroomde daarna alle kanten 
op, en eenmaal aan de voet van de berg gekomen 
bleef er weinig meer van over.

Dat neemt niet weg dat de schok nog langdu
rig zal natrillen. Het mislukken van de kabinets
formatie Balkenende-Bos is er een van de na
weeën van. Er is een diepe scheur in het Neder
landse politieke bestel ontstaan, die zich niet 
eenvoudig zal laten hechten. Deze breuk brengt 
links de komende j aren bij een in de oppositie- 
banken van Den Haag Vandaag. Dat lijkt mij een 
mooie gelegenheid om na een decennium bui
gen naar het liberalisme links weer een krachtig 
en inspirerend gezicht te geven.

We moeten daarbij niet vreemd staan opkij
ken als links daartoe extra wordt uitgedaagd 
doordat er steeds meer neo-conservatieve intel- 
lecmelen zullen opstaan die met hun culmurkri-
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tiek links frontaal zullen aanvallen. Het zou naïef 
zijn om te veronderstellen dat het in dit opzicht 
bij één Fortuyn zal blijven. Nu de politieke wind 
meer uit deze hoek zal gaan waaien, zullen zich 
ongetwijfeld meer intellectuelen melden die 
zich met het neoconservatieve gedachtegoed zul
len verbinden.

Eerlijk gezegd denk ik dat dit type tegen
spraak links goed zal doen. De progressieve 
denktroepen hebben het de laatste decennia te 
gemakkelijk gehad. Zij staan nu voor de opgave 
om de verleidingen van het populisme te weer
staan. Niet alleen door het perspectiefloze karak
ter ervan aan de kaak te stellen, maar vooral door 
daar overtuigende en inspirerende verhalen 
tegenover te stellen. Dat de PvdA tijdens de pro
ductie daarvan niet in de regering zit, is natuur
lijk voor ‘de mensen in het land’ — om met 
Wouter Bos te spreken — vervelend, maar voor 
het zich hervinden van links wel zo prettig.

OPENSTAANDE REKENI NG

Rest nog een vraag: wat had ik nu eigenlijk wel 
tegen mijn vader moeten zeggen in het begin 
van de jaren tachtig. Dat is een lastige vraag, om
dat het geen kwestie was wie er nu gelijk had.
We hadden eigenlijk allebei gelijk. Het probleem 
was dat we vonden dat er maar een gelijk kon 
hebben en er dus geen brug tussen die waarhe
den werd geslagen.

Wij waren een generatie die in beweging was 
gekomen, de mobiliteit ontdekte, die de blik op

de wereld vestigde en we konden niet begrijpen 
dat voor de generatie voor ons hun eigen woon
omgeving de meest vertrouwde thuishaven in 
een expanderende wereld was. Dus konden we 
geen mededogen opbrengen voor het feit dat de 
veranderingen die ons straatje introkken de ver
trouwdheid ervan aantasten. Daardoor konden 
we eenvoudig niet bedenken dat culturele veran
deringen niet louter een kwestie was van onver
mijdelijke rechtvaardigheid, of een kwestie van 
geven en nemen, maar een ingewikkeld proces 
dat tijd, aandacht, afspraken, begeleiding en cre
ativiteit vergt. Daardoor ging het gesprek nooit 
over een handelingsperspectief en lieten we de 
zaken op hun beloop.

De politieke rekening kwam twintig j aar la
ter. Links is het aan haar recente verleden ver
plicht om — zonder haar principes overboord te 
zetten — deze rekening zo snel mogelijk te beta
len. Want van rechts valt in dit opzicht weinig 
positiefs te verwachten.

Toespraak gehouden op de internationale studie
bijeenkomst 'Europees radicaal rechts en de sociaal- 
democratie’, georganiseerd door de Nederlandse 
delegatie in de sociaal-democratischejractie van het 
Europees Parlement (PvdA-Eurodelegatie) in 'De Balie' 
te Amsterdam, op 25 april 2003. Deze bijdrage, evenals 
die van Ruud Kook, wordt tevens opgenomen in 
de brochure 'Europees radicaal rechts en de sociaal- 
democratie’. Informatie: www.pesdelegatie.nl of 
udwreede@pvda.nl.

20 Noten

1 Ik heb deze ontwikkeling eerder 
in s e'D onder de loep genomen. 
Zie: 'De cultuur van afzijdig
heid’, in se-D, 11,1996, pp. 628.

2 Gabriël van den Brink, Mondiger 
ofmoeilijker? Een studie naar de 
politieke habitus van hedendaagse 
burgers, w r r  Voorstudies en

achtergronden. V115, s d u , Den 
Haag, 2002.
Zie met name: Aansprekend bur
gerschap. De relatie tussen de orga
nisatie van her publieke domein en 
de verantwoordelijkheid van bur
gers. RMO-advies, nr. 10,2000. 
En: Bevrijdende kaders. Sturen op 
verantwoordelijkheden. RMO-ad
vies, nr. 24, november 2002.

In het manifest Agenda voor een 
democratische cultuur heeft een 
werkgroep GroenLinks-kamer- 
leden en (ex-)wethouders een 
eerste aanzet geleverd om hier 
richting aan te geven. Het mani
fest is gratis verkrijgbaar bij het 
Wetenschappelijk Bureau 
Groenlinks, Postbus 8008,3504 
RA Utrecht.
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Schijngestalten van de 
politiek
Waar is het politiek onbehagen gelokaliseerd!

G A B R I E L V A N  D E N  B R I N K

Het contrast tussen de verkiezingsuitslagen van 
mei 2002 en januari 2003 heeft enige verwarring 
met zich meegebracht. Waar was het onheilspel
lende klimaat dat in 2002 de campagne tekende 
gebleven? En waar bleef het onbehagen in de po
litiek dat destijds zo onbeschaamd naar voren 
trad? Waren de noodlottige gebeurtenissen uit 
2002 dan toch niet meer dan een storm in een 
glas water? Of is er nog altij d sprake van een na
tionaal chagrijn maar nam het deze keer een an
dere vorm aan?

Ik probeer deze vragen over politiek onbeha
gen hier op een andere manier te beantwoorden, 
dan ik eerder deed in mijn onderzoek ten be
hoeve van de w r r  dat onder de titel Mondiger of 
moeilijker. Een studie naar de politieke habitus van 
hedendaagse burgers verschenen is. Daarin wordt 
de zaak uitdrukkelijk van onderop belicht. Ik 
maak onderscheid mssen drie groepen van bur
gers die zeer verschillend tegen het proces van 
modernisering aankijken. Zij hebben ook heel 
verschillende opvattingen over democratie of 
politiek en brengen hun ongenoegen op een ei
gen wijze tot uitdrukking. Die studie richt zich 
als het ware op de vraagzij de. Welke opvattingen 
of vragen leven er bij de burgers en in hoeverre

Over de auteur Gabrièl van den Brink is iverkzaam als
jïlosoofaan het Nederlands Instituut u oorZorg  en
Welzijn te Utrecht

kan men van daaruit iets over het onbehagen in 
de politiek zeggen? Hier wil ik de omgekeerde 
weg bewandelen door op de aanbodzijde in te 
gaan. Hoe ziet de dynamiek van het politieke be
drijf eruit en in hoeverre kan men van daaruit 
iets zeggen over het onbehagen bij de burgers?

Deze benadering vereist dat het politieke be
drijf niet als een monoliet wordt opgevat. 
Daarom zal ik onderscheid maken mssen drie ni
veaus waarop burgers met het aanbod in de poli
tiek geconfronteerd worden. Ik geef eerst mijn 
indrukken van de laatste verkiezingscampagne 
voor de Tweede Kamer weer. Vervolgens zeg ik 
iets over de huidige simatie in het parlement. En 
ten slotte sta ik stil bij de bekende problematiek 
op het vlak van de gezondheidszorg, het onder- 
wijs en de openbare veiligheid. Deze volgorde is 
op het eerste oog een logische. Politiek begint 
immers met het kiezen van vertegenwoordigers 
die vervolgens een regering vormen en een be
leid vaststellen, waarna dat beleid ten uitvoer 
wordt gelegd.

Maar ik voeg er onmiddellijk aan toe dat deze 
logica bedrieglijk is en geen zicht op de werke
lijke gang van zaken biedt. Zelf denk ik dat deze 
drie fasen van het politieke proces — verkiezin
gen, besluitvorming enbeleidspraktijk — steeds 
verder uit elkaar groeien en zelfs tegen elkaar in
werken. In feite verwijzen zij naar heel verschil
lende werelden die elk hun eigen rationaliteit en
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dynamiek kennen. Datieven zowel politieke als 
wetenschappelijke problemen op die ik aan het 
einde van deze beschouwing kort wil aanstip
pen. De hoofdmoot van mijn bijdrage bestaat 
echter uit een beschrijving van deze werelden en 
de vraag in hoeverre zij wellicht een bron van on
behagen zijn.

S TUI FZAND EN V ER K I EZ I NG E N

Over de aanloop naar de Tweede Kamerverkie
zingen van 22 j anuari j ongstleden bestaat een 
brede overeenstemming. Vrijwel iedereen vindt 
dat het een heldere en spannende campagne was. 
De lijsttrekkers zochten telkens de confrontatie 
op en verwoordden duidelijke standpunten. Er 
werden geen onderwerpen taboe verklaard en de 
tegenstander werd niet gedemoniseerd of uitge
maakt voor rotte vis. Het publiek genoot ervan 
en veel programma’s over de verkiezingen haal
den hoge kijkcijfers. Met andere woorden: een 
voorbeeldige campagne die veel goed maakte 
van alles wat er mis ging in het vooij aar van 
2002. Toch hadden diverse waarnemers ook zor
gen. Ze wezen op het onvoorspelbare karakter 
van kiesgedrag, op het grillige verloop van pei
lingen en op de overdreven aandacht voor het 
persoonlijk optreden van lijsttrekkers. De kie
zersgunst vertoonde forse golfbewegingen. Par
tijen die twee weken vóór de verkiezingen nog 
opmerkelijke winst boekten, zagen daarvan in 
de uitslag niets terug. De socioloog Kees Schuyt 
bracht zijn zorgen treffend onder woorden toen 
hij schreef: ‘De Nederlandse kiezers lijken wel 
smifzand. Ze waaien met het geringste zuchtje 

22 wind alle kanten op...’ . Die zorg over vluchtig 
kiesgedrag roept ook nieuwe vragen op. Waar 
komt die vluchtigheid vandaan en welke gevol
gen heeft ze? Ik noem drie ontwikkelingen die 
relevant lijken.

Om te beginnen hebben we te maken met een 
forse intensivering van de nieuwsgaring. Het 
tempo waarin nieuws wordt gemaakt is de afge
lopen decennia enorm verhoogd. Zowel de hoe
veelheid zendtijd als het aantal zenders werd uit
gebreid. Er woedt een permanente concurrentie

slag om informatie en primeurs. Er kan steeds 
minder tijd aan een onderwerp besteed worden. 
Elke uitspraak van een politicus roept een veel
voud aan reacties op, niet alleen bij journalisten 
en publiek maar ook bij andere politici. Die ge
ven uiteraard hun commentaar, wat zelf weer 
commentaar oproept etc. etc. Op die manier 
komt in korte tijd een lawine aan berichten los 
die al snel een eigen leven leidt. Het is voor jour
nalisten en politici onmogelijk om daar niet aan 
mee te doen. Dat geldt onder normale omstan
digheden en a fortiori in verkiezingstijd. In de af
gelopen campagne werd dat onder meer geïl
lustreerd door het succes van Wouter Bos. Al me
teen na afloop van het eerste televisiedebat op 
RTL4 riepen de aanwezige journalisten hem tot 
winnaar uit. Bij de eerstvolgende peiling bleek 
Bos maar liefst 5 zetels te winnen. Dat was op
merkelijk nieuws met als gevolg dat alle media 
zich op Wouter Bos stortten. Hetgeen nóg meer 
nieuws betekende met als gevolg dat zijn voor
naamste rivaal geleidelijk in het defensief ge
drongen werd. Met andere woorden: de toegeno
men intensiteit van de nieuwsvoorziening 
brengt gemaldcelijk een zichzelf versterkende cy
clus mee waarbij nieuws automatisch nog meer 
nieuws voortbrengt en de betrokken lijsttrekker 
in een opwaartse spiraal belandt. Overigens kan 
hetzelfde proces zich ook in neerwaartse rich
ting voltrekken zoals de onfortuinlijke Melkert 
ondervonden heeft. Maar dat doet aan de aard 
van deze dynamiek niet zoveel af.

POLITIEK THEATER

Een tweede tendens is het toegenomen gewicht 
van televisie bij verkiezingen. Dat valt niet sa
men met de vorige ontwikkeling. Het gaat bij 
televisie niet alleen om nieuws, maar om nieuws 
dat een spectaculaire vorm krijgt. Alle informatie 
die op televisie verschijnt neemt een dramati
sche, meeslepende en indrukwekkende vorm 
aan, aldus mediahistoricus Frank van Vree.
Henk Hofland signaleert hetzelfde en zegt: dank
zij televisie nemen wij de lijsttreldcers in hun 
grandeur en hun misère waar. De camera geeft
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een anatomische les van het gezicht. De kleinste 
aarzelingen of zenuwtrekken, die we over het 
hoofd zien tijdens een gewoon gesprek, worden 
in de studio op genadeloze wijze aan het licht ge
bracht. Een en ander verhoogt de amusements
waarde van het politieke optreden. Ook in dat 
opzicht kan men de recente verkiezingen ge
slaagd noemen. Tijdens de vorige campagne 
speelde Formyn het spel met verve terwijl de 
meeste andere politici de spelregels niet door 
hadden. Daarvan was in de laatste campagne 
niets te bekennen. Er werd volop aan debat ge
daan en dat leverde vaak boeiend politiek theater 
op. Daar kwam bij dat we de strij d nu ook bij de 
publieke omroep konden volgen, waarmee het 
monopolie op politiek amusement niet langer 
bij de commerciëlenlag. Het feit dat beide soor
ten omroep in deze tegen elkaar opboden, 
zorgde ervoor dat de campagne sterker dan ooit 
tot een televisiedrama uitgroeide.

Een derde tendens is het gewicht van de opi
niepeilingen. Dat is niets nieuws — peilingen 
zij n sinds j aar en dag van groot belang — maar 
het lijkt erop dat ze het kiesgedrag in de loop der 
jaren steeds sterker beïnvloeden. In elk geval 
hebben ze in de recente verkiezingen een cruci
ale rol gespeeld. Deels omdat zich een nek-aan- 
nek-race tussenbet cda en de PvdA voltrok. 
Deels omdat de peilingen door verschillende bu
reaus verzorgd werden. Daardoor waren we niet 
alleen getuige van een strijd op politiek gebied 
maar ook van een strij d met betrekking tot de 
vraag welk bureau de beste peiling had. Deels 
omdat er een forse groep van zwevende kiezers 
was die zich niet zozeer door een eigen voorkeur 
liet leiden maar door de strategische vraag wie 
straks het grootste wordt en welke gevolgen dat 
voor de regeringscoalitie heeft. Dat zijn op zich
zelf allemaal heel legitieme beweegredenen 
maar het gevolg is wel dat de campagne sterk in 
het teken staat van peilingen. Deze invloed was 
zelfs zo groot dat de PvdA de presentatie van haar 
kandidaat voor het premierschap afhankelijk 
maakte van de vraag hoe de partij er op een zeker 
moment in de peilingen voor stond.

Door deze drie ontwikkelingen week de re

cente campagne sterk af van de manier waarop 
alles pakweg dertig jaar geleden in zijn werk 
ging. Puur formeel is er weinig veranderd en ver
loopt het kiezen van politieke leiders volgens 
een oud stramien. Maar in werkelijkheid ver
toont de campagne een moderne dynamiek. 
Door de snelheid waarmee het nieuws rouleert, 
door de dramatische aspecten van een televisie
optreden en door de prominente rol van peilin
gen verliest het politieke programma van een

De drie fasen van het politieke 

proces — verkiezingen, 
besluitvorming en beleids- 
praktijk — groeien steeds 
verder uit elkaar en werken 
zelfs tegen elkaar in

partij veel van haar betekenis. In plaats daarvan 
richt alle aandacht zich op de persoon van de po
liticus. Alleen hij of zij is voldoende flexibel om 
te reageren als de rivaliserende partij een andere 
tactiek inzet. Er wordt ook veel indringender 
naar hem ofnaar haar gekeken. Het publiek weet 
inmiddels dat een mooi programma niet vol
doende is. Het gaat evengoed om de vraag wie dat 
programma realiseert en op welke wijze dat ge
beurt. En dus krijgen allerlei persoonlijke deug
den als betrouwbaarheid, eerlijkheid of open
heid een groot gewicht. Men kan het betreuren 
dat vragen met betrekking tot imago of persoon- 23
lijke stijl de politieke inhoud naar de achter
grond dringen. Maar we mogen niet vergeten 
dat een dergelijke verschuiving zich evengoed 
buiten de politiek voordoet. Zowel in het be
drijfsleven als in het privé-leven hangt het wel
slagen van een project in hoge mate van iemands 
persoonlijke inzet en individuele kwaliteiten af. 
Waarom zou dat in de politiek dan anders zijn?
Dat is nu eenmaal de manier waarop moderne 
burgers met elkaar optrekken.
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Conclusie: ik denk niet dat de campagne een 
voorname bron van onbehagen vormt. Ze stond 
weliswaar in het teken van confrontatie en con
flict maar dat is voor de burger geen bezwaar. In
tegendeel, veel burgers stellen dat soort dyna- 
miekjuist zeer op prijs. Ze vinden het in elk geval 
veel beter dan een campagne waarin tegenstel
lingen geminimaliseerd worden en Idemmende 
problemen onbespreekbaar zijn. Maar waar zou 
het onbehagen dan uit voortkomen? Laten we 
eens kijken hoe het met de situatie in het parle
ment en de vorming van een regering staat.

DRI J PZAND EN PARL E ME NT

Daarmee stuiten we op een tweede laag in onze 
politieke morfologie. Het is een laag die minder 
veranderingen kent en uitgesproken absorbe
rend reageert. Je zou haar nog het beste als een 
soort van drijfzand kunnen opvatten. Men 
denke aan de eigenaardigheden van de parle
mentaire politiek in Nederland met zijn vaak in
gewikkelde processen van coalitievorming, 
onderhandelen, het sluiten van een compromis 
en het bewandelen van de gulden middenweg. 
Deze processen bepalen niet alleen de formatie 
van een kabinet maar ook de wijze waarop beleid 
gevormd wordt en het functioneren van de 
volksvertegenwoordiging. We hebben zojuist 
dat proces weer mogen meemaken en de combi
natie van PvdA en c d  a  verruild zien worden voor 
die van c d  a , v v d  en d  6 6. Dat leverde een boei
end schaakspel op voor politieke waarnemers, 
maar wat maakt het voor de burgers uit? De pro
grammatische verschillen mssen de belangrijk- 

24 ste partijen zijn niet erg groot en de marges
waarbinnen een kabinet van welke samenstel
ling dan ook moet opereren zijn erg Idein.

Hoe ligt het parlementaire landschap er nu 
bij? Ik beperk me tot een paar hoofdlijnen. Daar 
is om te beginnen het wonderbaarlijke herstel 
van de PvdA. Dat lijkt me in hoge mate een ver
dienste van haar lijsttrelcker. Wouter Bos liet 
voortdurend weten dat hij naar de kiezers wilde 
luisteren. Hij wist ook een groot aantal kiezers te 
mobiliseren die vorig jaar niet meededen. Die

stemmen zijn vermoedelijk afkomstig van een 
allochtone achterban. Tot voor kort namen de 
migranten maar in beperkte mate deel aan de 
verkiezingen. Nu de druk sinds 11 september en 
de gebeurtenissen van vorige jaar voelbaar toe
genomen is, zullen veel migranten de sociaal-de- 
mocratie als hun beschermer zien. Niettemin is 
duidelijk dat de meeste kiezers gewoon rechts 
gestemd hebben. c d a , v v d , l p f  en klein rechts 
kunnen samen op een meerderheid van het elec
toraat rekenen. Ofschoon de l p f  een groot aantal 
zetels moest inleveren, kan men niet zeggen dat 
de partij ruziënd ten onderging. Meerdere waar
nemers zien de l p f  nog een aantal rondes mee
spelen. Dat vormt met name een probleem voor 
de VVD die vele decennia geen serieuze concur
rent ter rechterzijde had. Ze moet nu rekening 
houden met een partij die nogal wat aantrek
kingskracht op behoudende en relatief laag ge
schoolde kiezers heeft. Ten slotte laat deze uit
slag een glorieuze wederopstanding van het poli
tieke midden zien. Dat is vooral vervelend voor 
Groenlinks en de s p die relatief veel kiezers aan 
Wouter Bos zijn kwijtgeraakt. Als we het electo
raal zieltogende d 6 6 even buiten beschouwing 
laten, dan tekent zich een soort normaalverde- 
ling af waarbij de twee grootste partijen in het 
midden staan terwijl zich links en rechts van hen 
een paar kleine concurrenten opstellen. Tot zo
ver de cijfers. De grote vraag blijft uiteraard: is 
deze uitslag nu een blijk van onvrede? Of zal het 
kabinet dat hieruit uiteindelijk voortvloeit het 
evenmele onbehagen versterken? Ik leg drie 
interpretaties aan u voor.

BETROKKENHEID EN EERLIJKHEID

Om te beginnen zou men de huidige zetelverde
ling als een manifestatie van de tijdgeest kunnen 
zien. Enkele waarnemers hebben met name de 
sterke positie van het c d a  als zodanig opgevat. 
Het stond niet bij voorbaat vast dat Balkenende 
zijn winst uit 20 02 zou vasthouden. Ze was mede 
een gevolg van het feit dat veel mensen toen uit 
angst voor politieke instabiliteit hun stem aan 
een betrouwbare partij gaven. Daarom had ik
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zelf wel verwacht dat het aantal CDA-zetels onder 
normale omstandigheden zou verminderen. 
Maar de score bleef opvallend hoog en dat kan 
nauwelijks uit een premierbonus voor Jan Peter 
Balkenende verklaard worden. Als premier heeft 
hij bepaald niet kunnen schitteren. Wel beli
chaamt hij een aantal deugden waar kennelijk 
veel behoefte aan bestaat zoals betrokkenheid en 
eerlijkheid. Daarmee draagt hij wel degelijk iets 
uit wat kenmerkend voor de tijdgeest lijkt. Er 
doet zich een omslag in het politieke denken 
voor waarbij diverse trends uit de j aren ‘ 8 o en 
‘90 in hun tegendeel omslaan. Najarenlange 
pleidooien voor globalisering neemt bij velen de 
behoefte aan beschutting toe. Op vergelijkbare 
wijze roept een trend als individualisering weer 
het verlangen naar gemeenschap op. Deze poli
tieke dialectiek komt ook tot uiting in een her
waardering van de publieke zaak (nadat eerst al
les in het teken van privatisering stond) of een 
toegenomen aandacht voor waarden en normen 
(die zich tegen het gedogen keert). Er is dus wel 
iets aan de hand. Toch zou ikhet begrip tijdgeest 
niet graag voor een duiding van het politieke 
landschap aanwenden en wel om twee redenen. 
Ten eerste is het erg moeilijk om een dergelijke 
begrip te operationaliseren voor empirisch 
onderzoek. Ten tweede zal een eventuele veran
dering van het geestelijk klimaat zich aan meer
dere partijen opdringen. Het is dan ook geen toe
val dat we termen als beschaving, publieke zaak, 
betrokkenheid of burgerschap bij de meest uit
eenlopende partijen aantreffen. Maar daaruit 
laat zich niet veel afleiden. Het verklaart wellicht 
waarom het hele politieke landschap een meer 
conservatieve kleur aanneemt maar niet wat de 
contouren van dat landschap zelf zijn.

Een tweede duiding is dat de verhoudingen 
zich in Nederland met deze uitslag genormali
seerd hebben. We stellen inderdaad vast dat de 
huidige zetelverdeling een vertrouwde indruk 
maakt. Er lijkt nog maar weinig over van de boos
heid die in 2002 voor een afwijking van het gang
bare patroon zorgde. De grote drie traditionele 
partijen zijn weer terug op hun gebruikelijke na
oorlogse niveau. Qua kamerzetels lijkt de sima-

tie aan het begin van dejaren 80 teruggekeerd.
De opstand der burgers kon blijkbaar in het be
staande stelsel geabsorbeerd worden. Eerst door
dat de LPP werd opgenomen in het kabinet en la
ter doordat de overige partijen het geluid van de 
LPF overnamen of althans erkend hebben. Mark 
Kranenburg t3tpeert de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar dan ook als reorganisatie van de 
politiek, vergelijkbaar met een reorganisatie in 
het bedrijfsleven. Weliswaar was een aantal ge
dwongen ontslagen onvermijdelijk en kregen 
sommige medewerkers een nieuwe functie op
gelegd maar inmssen bleef alles doordraaien.
Het is allemaal niet zo spannend als een revolu
tie maar wel zo effectief. Een en ander illustreert 
dat de verwijzing naar het drijfzand geen verge
zochte beeldspraak is. Het parlementaire land
schap kan zelfs de ongekende schok van vorig 
jaar verwerken. Toen deed zich een even kort
stondige als heftige beweging voor, maar vervol
gens sluit de bodem zich en het lijkt alsof er 
nooit iets voorgevallen is. Mocht de parlemen
taire politiek al aanleiding geven tot onvrede, 
dan is de ergste onrust toch voorbij. We zijn 
terug bij het oerdegelijke driestromenland dat 
soms een wat modderige indruk maakt maar op 
langere termijn een grote stabiliteit vertoont.

En misschien is er nog veel minder aan de 
hand. De zojuist gegeven duiding veronderstelt 
immers dat een groot deel van de Nederlandse 
kiezers thuishoort bij één van de drie levensbe
schouwelijke hoofdstromen en dat de onder
linge verhouding van die stromen stabiel zou 
zijn. Maar de feiten wijzen anders uit. Politieke 
partijen en politici blijken nauwelijks geworteld 
in de maatschappelijke realiteit. Want wie kie- 25 
zen wij nu eigenlijk ? Het gaat bijna altijd om be
roepspolitici die veelal bij de overheid werken of 
in elk geval een bestuurlijke achtergrond heb
ben. Ze zijn niet allemaal lid van dezelfde partij 
maar de ideologische verschillen tussen die par
tijen zijn miniem. Dat is de kiezers niet ontgaan 
met als gevolg dat zij in grote getale aan het zwe
ven zijn. Hun voorkeur wisselt snel en hun 
keuze hangt niet langer van sociale kenmerken 
zoals geloof en klasse af. Ten tijde van de verzui-
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ling verwees de omvang en combinatie van poli
tieke partijen nog naar een maatschappelijke re
aliteit, maar dat is steeds minder het geval. De 
politieke strijd blijkt steeds vaker een gevecht 
dat op zichzelf staat. Daarbij treden wel win
naars en verliezers op maar het is niet langer dui
delijk waar dat voor staat. Veel kiezers willen dit 
spel best meespelen en stellen zich strategisch 
op. Ze spreken zich over de wenselijldieid of on
wenselijkheid van een bepaalde regeringscoali
tie uit, maar het is een illusie te geloven dat hun 
betrokkenheid veel verder gaat. Een en ander re
lativeert ook de crisis waarin de sociaal-democra- 
tie volgens sommigen verkeert. Niet zonder 
leedvermaak stelt de socioloog Van Doorn vast 
dat de vele diepzinnige beschouwingen van het 
afgelopen jaar over de sociaal-democratie volle
dig overbodig zijn. Op gezette tijden maakt elk 
grotere partij zo’n crisis door — het c d a  kan er
van meepraten — maar ze groeit er na verloop 
van tijd vanzelf over heen. Dat heeft minder te 
maken met de vitaliteit van levensbeschouwe
lijke stromingen dan met de semi-automatische 
werking van het democratische proces. Heel wat 
uitslagen komen uit een politieke homeostase 
voort. Wat dat betreft zeggen de uitslagen vooral 
iets over de werking van de politieke cultuur in 
Nederland. Net zoals de politieke leiding in het 
Oostblok steevast 98 procent van alle stemmen 
kreeg en zoals de Amerikaanse verkiezingen op 
een onwaarschijnlijk nauwkeurig evenwicht van 
49.95 tegenover 50,05 procent van alle stemmen 
uitliepen, speelt de dans in Nederland zich rond 
het politieke midden af.

MOREEL EN POLITIEK C O N S E RV A T I S ME

Ik kan de laatste uitslag en de daaruit voortvloei
ende parlementaire verhoudingen onmogelijk 
als een uiting van onbehagen zien. Er tekent zich 
wel een zeker moreel en politiek conservatisme 
af, maar dat oefent op alle partijen invloed uit en 
zegt weinig over de getalsverhoudingen waar 
parlement en regering de komende j aren mee 
van doen hebben. Die verhoudingen illustreren 
vooral de opmerkelijke stabiliteit van het drie-

stromenland. En zelfs dat patroon zegt niet erg 
veel omdat het nauwelijks in een maatschappe
lijke realiteit geworteld is. Daarom geloof ik niet 
dat het onbehagen van de burgers samenhangt 
met datgene wat de politieke klasse hen op dit 
niveau te bieden heeft. Ze nemen tegenover dat 
aanbod een nogal laconieke houding aan. Ze 
doen weliswaar hun plicht maar hebben verder 
geen al te hoge verwachtingen. Om te begrijpen 
wat hen stoort moeten we nog wat verder afda
len.

ROTSBODEM EN BELEIDSPRAKTIJK

En daarmee komen we dan eindelijk bij de kern 
van de zaak. Ze houdt verband met het laagste en 
minst aanzienlijke maar tevens meest problema
tische niveau van politiek. Ik doel op de uitvoe
ring van het beleid die in vele vormen van pu
blieke dienstverlening vorm krijgt. Hier treffen 
wij een hele reeks van zeer hardnekkige en speci
fieke moeilijkheden aan. Ze bezorgen de burgers 
in hun gewone leven veel overlast zonder dat de 
Haagse politiek bij machte lijkt om die proble
men te verhelpen. Ze betreffen de inmiddels 
overbekende klachten op het gebied van opspo
ring en openbare veiligheid, wachtlijsten in de 
gezondheidszorg, de hoge uitval van leerlingen 
in bepaalde sectoren van het onderwijs, de om
vangrijke groep van w a o  -ers in ons land, de 
puinhopen bij het openbaar vervoer etc. Met an
dere woorden het gaat om allerlei problemen in 
de publieke dienstverlening die maar niet wor
den opgelost ondanks de aanzienlijke financiële 
inspanningen die de overheid zich soms ge
troost.

Ik wil hier niet uitweiden over de achtergron
den van deze problematiek en zal me tot het alge
mene patroon beperken. Op tal van terreinen 
hebben burgers te lijden onder verkokering en 
een gebrek aan afstemming. Ze worden van het 
kastje naar de muur gestuurd. Er doen zich elk 
jaar een paar grote en vele kleine rampen voor, 
maar er is niemand die het heeft gedaan. Er vindt 
overal stagnatie plaats, maar bestuurders en poli
tici stappen zelden op. Professionals voelen zich
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belemmerd door een overmaat aan bureaucrati
sche bemoeienis. Ze moeten zich verantwoorden 
voor elk kwartier dat ze hun cliënten helpen. Er 
circuleren inmiddels talloze voorstellen om dit 
soort problemen aan te pakken maar ze hebben 
zelden resultaat. Moest ik deze laag van het poli
tieke landschap kenmerken dan zou ik zeggen 
dat het niet om zandverstuivingen of drijfzand 
gaat, maar om een even onbeweeglijke als 
schrale rotsbodem. Het functioneren van veel in
stellingen volgt eigen wetten die voor de burger 
onnavolgbaar zijn en waar hij niets aan kan ver
anderen. Het lijkt wel alsof de publieke dienst
verlening in de greep van een massale incompe
tentie is die zowel bestuurders als burgers en be
roepskrachten tot feodale machteloosheid redu
ceert.

Uit het feit dat deze machteloosheid vooral bij 
de beleidsuitvoering voelbaar is, zou men kun
nen afleiden dat ze niets met politiek te maken 
heeft. Maar dat lijkt mij bepaald niet het geval. In 
werkelijkheid heeft de politiek sterk bijgedragen 
tot de problematiek waar de publieke dienstver
lening momenteel mee kampt. Zowel de kwa
liteit van organisaties als de arbeidsvreugde van 
professionals zijn vanaf de jaren tachtig aange
tast. Deels onder invloed van bezuinigingen 
deels onder invloed van het streven naar een 
meer bedrijfsmatige werkwijze, zijn veel pu
blieke dienstverleners onder druk gezet. Op 
korte termijn leidde dat tot een verhoging van 
hun productiviteit, maar op langere termijn 
bracht zij een vorm van roofbouw mee. Als ge
volg daarvan kwam menige instelling in een 
neerwaartse spiraal terecht waarbij toenemende 
werkdruk en afnemende arbeidsvreugde elkaar 
versterken. Dit proces van erosie begint vaak bij 
het simpele feit dat bestaande vacamres niet ver
vuld worden. Dat legt een zwaardere last op de 
overige werknemers. Maar een hogere werkdruk 
heeft — juist omdat dienstverlening vaak een 
intermenselijk karakter heeft — al snel ave
rechtse gevolgen zoals een hoog ziekteverzuim 
of sterk personeelsverloop. Op den duur tast dit 
proces de arbeidsmotivatie aan, gaat de sfeer op 
het werk achteruit, worden klanten ontevrede

ner etc. Dat leidt vroeg of laat tot ontmoedigde 
professionals die met onvoldoende mankracht 
én onvoldoende spankracht een toenemend aan
tal ontevreden klanten moeten helpen. Onder
zoek van het Sociaal Culmreel Planbureau heeft 
aangetoond dat dergelijke simaties overal in de 
quartaire sector voorkomen. Ze doen zich even
goed in het verpleeghuis voor als op middelbare 
scholen, bij sociale diensten, bij de rechterlijke 
macht, etc. Bijgevolg is er een wereld van verschil

Het lijkt wel alsof de publieke 
dienstverlening in de greep 
van een massale incompetentie 
is die zowel bestuurders als 
burgers en beroepskrachten tot 
feodale machteloosheid reduceert

tussen de fraaie beleidsplannen waar regering en 
parlement mee bezig zijn en de moeizame prak
tijk van alledag.

S MAL L E EN BREDE DEFINITIE

Dit probleem raakt niet alleen de beroepskrach
ten, maar ook de burgers die van hun diensten 
gebruik maken. En dat zijn er nogal wat. Het mo
derne bestaan is inmiddels sterk afhankelijk van 
goed functionerende voorzieningen. Evenmele 
tekorten in de publieke sector hebben dan ook 
ingrijpende gevolgen voor het persoonlijk leven 27
van de burger. Dat is onmiskenbaar het geval op 
het gebied van gezondheidszorg en veiligheid.
Wie een ernstige ziekte krijgt, door een ongeluk 
getroffen is of slachtoffer wordt van een ge
weldsdelict is in hoge mate aangewezen op hulp 
van medische of politionele aard. Als de betrok
ken instelling te langzaam reageert, bureaucrati
sche obstakels kent of weinig aandacht voor haar 
klanten heeft, roept dat grote boosheid op. Dat 
geldt eveneens bij minder dramatische gebeurte-
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nissen zoals het uitvallen van een les op school of 
een fout die de sociale dienst begaat. Dergelijke 
storingen ervaren veel burgers als een aantasting 
van hun zelfstandigheid. Maar ze kunnen er zel
den iets aan doen omdat de betrokken instelling 
veelal een monopolie heeft. Vandaar dat veel bur
gers zich door overheidsinstellingen gekrenkt 
voelen. In het gewone leven kunnen ze van alles 
zelf regelen en wordt hun zelfstandigheid geho
noreerd, maar eenmaal in het ziekenhuis, bij het 
arbeidsbureau of bij de rechtelijke macht blijken 
ze onderworpen aan procedures waarover ze 
geen enkele zeggenschap hebben. Deze combi
natie leidt onvermijdelijk tot stress. Het gaat im
mers om een simatie waarin men enerzijds 
wordt aangezet tot handelen terwijl men ander
zijds niet tot handelen kan overgaan. Zelf denk ik 
dat het vooral dit soort situaties zijn die een on
behagen tot gevolg hebben.

Is het vergezocht om dit soort problemen als 
een onderdeel van het politieke proces te zien? 
Het ligt eraan of men een smalle dan wel een 
brede definitie van politiek hanteert. Wie de 
term reserveert voor beleidsvorming in Den 
Haag of besluitvorming op het gemeentehuis zal 
het functioneren van de publieke dienstverle
ning als een zakelijke en niet als een politieke 
kwestie zien. Dan zoekt men de oplossing wel
licht in verdere privatisering, het introduceren 
van marktwerking, het bevorderen van vraagstu- 
ring etc. Maar wie een brede opvatting van poli
tiek hanteert — namelijk zorg dragen voor de 
publieke zaak — zal daar anders tegen aankijken. 
Het zal niet verbazen dat ik voor het laatste kies. 
In mijn ogen is de overheid wel degelijk verant- 

28 woordelijk: niet alleen omdat de problematiek 
door haar toedoen de afgelopen twintigj aar ver
ergerd is, maar ook omdat ze de sleutel voor de 
oplossing ervan in handen heeft. Bram Peper 
wierp een tijdje terug de vraag op wat de over
heid in dit verband zou moeten doen: terugtre
den of juist optreden ? Ik meen dat dit een vruch
teloos dilemma is. Naar mijn overmiging moet 
de overheid zowel optreden als teragtreden, 
maar wel in een bepaalde zin.

De overheid moet op vele gebieden terugtre

den in die zin dat zij burgers en professionals 
meer vrijheid geeft bij het realiseren van beleids
doelen. De voornaamste problemen in Neder
land vloeien voort uit een slechte organisatie van 
de uitvoering. Dat proces wordt in hoge mate ge
frustreerd doordat er onvoldoende ruimte is 
voor eigen inzichten en initiatief De politieke 
aansmring is hoofdzakelijk gericht op manage
ment in de zin van beheersing, op het uitoefenen 
van controle, het vermij den van risico’s, het 
waarborgen van continuïteit, het voorkomen 
van verrassingen. Op die manier houden be- 
smurders en managers de uitvoerders van hun 
eigenlijke werk af Toch zijn het vooral de uit
voerders die weten wat de praktische problemen 
zijn. Daarom moet men de professionals — poli
tieagenten, onderwijzers, verplegend of medisch 
personeel — meer armslag geven om naar eer en 
geweten hun vak uit te oefenen. Maar tegelijker
tijd zou de overheid vaker moeten optreden zo
dra ze constateert dat burgers, professionals of 
instellingen hun werk niet doen. Op dat gebied 
heeft de overheid de laatste j aren juist heel wei
nig activiteiten aan de dag gelegd. Wat dat be
treft is een verbetering van het toezicht beslist 
noodzakelijk. De gebeurtenissen in Enschede en 
Volendam staan niet op zich en het publiek weet 
donders goed dat er maar één instantie is die het 
naleven van gedragsregels daadwerkelijk kan af
dwingen. Meer vrijheid, strenger toezicht — dat 
zou volgens mij een modern antwoord op het 
onbehagen van burgers moeten zijn.

DRIE WERE L DE N

Ik heb in vogelvlucht drie heel verschillende 
aardlagen van de Nederlandse politiek verkend. 
Het zijn eigenlijk aparte werelden die in naam 
wel met elkaar verbonden zijn maar in werke
lijkheid hun eigen dynamiek kennen. Vroeger la
gen de verkiezingen, de parlementaire politiek 
en de feitelijke beleidspraktijk nog vrij dichtbij 
elkaar maar dat lijkt tegenwoordig steeds min
der het geval. Het zijn nu verschillende proces
sen die op vele punten uit elkaar lopen. Neem al
leen al de termijn. Campagnes nemen op zijn
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hoogst een aantal weken in beslag, terwijl rege
ring of parlement met een tij dshorizon van vier 
j aar werken en de uitvoering van beleidsplannen 
vaak nóg langer duurt. Behalve een andere ter
mijn kennen ze ook een verschil in methodiek. 
Tijdens de campagne staat alles in het teken van 
confrontatie en conflict want de partijen zijn op 
scherpe profielen uit. Tijdens de regeringsdeel
name staat echter een methodiek voorop waarbij 
het niet om conflicten, maar om compromis en 
coalitie gaat. Terwijl de werkwijze van uitvoe
rende instanties vooral op controle en conti
nuïteit berust. Tenslotte hebben deze processen 
niet dezelfde effecten op het publiek. Bij de cam
pagne zijn burgers primair toeschouwers die de 
lijsttrekkers op hun sterke en zwakke punten be
oordelen. Politiek is dan amusement. Het doen 
en laten in de parlementaire politiek spreekt hen 
veel minder sterk aan en maakt hun houding on
verschilliger. Daarentegen leidt het functioneren 
van de uitvoerende instanties maar al te vaak tot 
ergernis omdat burgers er in hun eigen leven 
door geraakt worden.

De historische ontwikkeling komt erop neer 
dat deze drie processen uit elkaar groeien. For
meel gesproken behoren ze tot hetzelfde demo
cratische proces. Maar dat is theorie want in 
werkelijkheid gaat het om zeer diverse proces
sen die nauwelijks in elkaar vertaalbaar zijn. 
Mede daarom draagt deze beschouwing de titel 
‘schijngestalten van de politiek’. Het is met de 
politiek als met de maan die wij het ene ogenblik 
in haar volle glorie zien terwijl zij op het andere 
niet meer is dan een mager sikkeltje. Nu eens

licht haar rechterhelft op, dan weer zien wij de 
linkerkant en er zijn ook momenten waarop de 
maan geheel en al verdwenen lijkt. Fenomeno
logisch valt er niet veel af te dingen op dit beeld. 
Wie het politieke proces een tijd lang observeert, 
ziet al deze schijngestalten aan zich voorbijtrek
ken. Maar in laatste instantie vind ik die beeld
spraak niet bevredigend en wel om twee rede
nen. Ten eerste mag men wetenschappelijk pas 
rusten als men het onderliggende mechanisme 
heeft ontdekt dat die schijngestalten beurtelings 
tevoorschijn roept. In het geval van de maan was 
dat de ontdekking dat ze om de aarde draait en 
door de zon beschenen wordt. Op analoge wijze 
zou ik graag iets meer weten van de zwaarte
kracht die ons zulke diverse gezichten van de po
litiek laat zien. Ik geloof niet dat wij echt begrij
pen wat er gaande is. Ten tweede vind ik deze 
wisseling van schijngestalten ook als burger niet 
bevredigend. Want de drie genoemde werelden 
kennen wel degelijk een zekere hiërarchie. Op 
het gebied van de besluitvorming en verkiezin
gen kunnen wij in Nederland op een oude en 
productieve geschiedenis terugkijken. Maar dat 
geldt allerminst als het om de publieke dienst
verlening gaat. Daarom lijkt een verdere ontwik
keling van het moderne burgerschap op dit ge
bied mij zonder meer noodzakelijk.

Dit is een bewerking van een lezing die Gabriël van 
den Brink op 15februari 2003 hield voorde Konink
lijke Academie voor Wetenschappen, Amsterdam.
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RUUD K O O LE

De verkiezingen voor de Tweede Kamer van mei 
2003 leidden tot een politieke aardverschuiving. 
Mijn partij, de Partij van de Arbeid, leed een 
nederlaag, zoals nog nooit vertoond door bijna 
de helft van haar electoraat te verliezen. Een 
nieuwe partij, de Lijst Pim Fortuyn (lpp) kwam 
vanuit het niets op 26 van de 150 kamerzetels.
Dit resultaat is des te opvallender, daar de leider 
van de LP F negen dagen voor de verkiezingen 
vermoord werd.

De vorige coalitieregering, het zogenaamde 
'paarse kabinet’ van PvdA, d 6 6 en vvn , verloor 
haar meerderheid in het parlement. Als gevolg 
daarvan werd een nieuwe coalitie gevormd 
bestaande uit cda, vvd en de nieuwe l pf .
Deze nieuwe regering heeft het slechts 8 7 dagen 
volgehouden, voornamelijk door het enorme 
interne gekrakeel binnen de l p f .

Vervolgens werden er voor januari van dit jaar 
nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De PvdA, 
met haar nieuwe politieke leider Wouter Bos, 
maakte een indrukwekkende comeback en 
slaagde er vrijwel in alle zetels terug te winnen, 
die de partij acht maanden eerder verloren had. 
De LPF werd gereduceerd tot niet eens meer een 
derde van haar electoraat uit 2 o o 2.

Wat leren deze feiten ons? Kan het succes van 
de LPF in 2002 afgedaan worden als niet meer 
dan een incident in de Nederlandse politieke ge-

Overde auteur Ruud Koole is uoorzitter uan de Partij
uan de Arbeid 
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schiedenis of moet die uitslag gezien worden als 
een symptoom van een meer stmcmrele veran
dering in het Nederlandse politieke landschap? 
En hoe kan de nederlaag en de wederopstanding 
van de PvdA verklaard worden?

In het hiernavolgende zal ik proberen ant
woord te geven op beide vragen, maar eerst wil 
ik in een paar woorden een poging wagen vast te 
stellen hoe uniek de opkomst van de l p f  was.

MAGI SCHE FORMULE

Over de opkomst van populistisch of radicaal 
rechts in Europa is al veel gediscussieerd. Vooral 
onder progressieve politici en journalisten. Par
tijen en nieuwsmedia met een conservatiever 
signamur schijnen veel minder aandacht te heb
ben voor dit fenomeen. Op het eerste gezicht 
lijkt dit vreemd. Want is het niet traditioneel 
rechts dat het meeste te verliezen heeft bij een 
succes van radicaal rechts? Waarom blijft het dan 
stil in die hoek, als het over dit onderwerp gaat?

Een reden dat de traditioneel rechtse partijen 
zo bang zijn voor radicaal rechts zou kunnen zijn 
dat ze niet betrokken willen raken in kritische 
analyses van het radicaal rechtse gedachtegoed, 
omdat veel van hun eigen kiezers juist deze 
ideeën omhelzen.

Een andere verklaring zou echter kunnen zijn 
dat linkse partijen terecht zoveel angst hebben 
voor radicaal rechts, omdat de nieuwe populisti
sche rechtse partijen sterk staan in de traditio
nele electorale bolwerken van links. Het popu-
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lisme van radicaal rechts heeft namelijk een grote 
aantrekkingskracht op de 'volkse’ strata van het 
kiezersvolk, die traditioneel altijd voor links ko
zen. Een onderzoek naar de opkomst van radicaal 
rechts is daarom in zekere zin een onderzoek 
naar de leegloop van traditioneel links.

In veel Europese landen hebben partijen succes 
behaald die te boek staan als radicaal of popu
listisch rechts. Het Vlaams Blok in België, het 
Franse Front National en de Oostenrijkse fpö 
worden doorgaans als zodanig aangeduid, maar 
hetzelfde geldt zowel voor de Danske Folke Part 
in Denemarken als voor de Forza in Italië en de 
Fremskrittparti in Noorwegen. Al deze partijen 
verschillen van elkaar. Een enkele flirt expliciet 
met Nazi-symboliek of met fascistische herken
ningstekens, terwijl andere juist nadrukkelijk af
stand nemen van zo’n verwantschap.

Ondanks alle deze verschillen, vallen toch ook 
enige overeenkomsten op. In zijn invloedrijke 
analyse Radical Rightin Western Europe verklaart 
Herbert Kitschelt hun succes door het aannemen 
van een programmatische ‘magische formule’: 
een combinatie van enerzijds autoritaire opvat
tingen op politiek niveau (met betrekking tot 
deelname aan de politiek en daar waar het gaat 
over vreemdelingen en nationale identiteit) en 
anderzijds op het sociaal-economische vlak een 
houding als van vrije jongens. Wanneerboven- 
dien de traditionele partijen ideologisch nog 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn en 
nieuwkomers beschikken over een charisma
tisch leider, dan is het duidelijk hoe deze ‘magi
sche formule’ van autoritaire denkbeelden en 
een economisch neo-liberalisme een succes kan 
worden.

Kitschelt publiceerde zijn smdie in 1997, ruim 
voor gebeurtenissen als de aanslagen van 11 sep
tember in de Verenigde Staten en op een mo
ment dat het geloof in de ‘nieuwe economie’ op 
zijn hoogtepunt was. In de tussentijd is er het 
een en ander veranderd, maar de magische for
mule lijkt nog steeds een gemeenschappelijk 
kenmerk te zijn van de verschillende radicale 
rechtse partijen die hiervoor genoemd zijn.

DE MAGI E VAN FORTUYN

Past de LPF in het hier geschetste patroon? Tij
dens de verkiezingscampagne van 2002 werd 
Formyn niet moe te herhalen dat suggesties dat 
zijn partij verwant zou zijn aan die van Jürg Rai
der of Le Pen of met de Nazi’s en fascisten uit het 
verleden, niets anders waren dan pogingen van 
de ‘gevestigde partijen’ en de media om hem te 
‘demoniseren’. Na zijn dood hebben enige van 
zijn vrienden die beschuldiging van ‘demonise- 
ring’ zelfs voor het gerecht gebracht. Zonder re
sultaat overigens. Het is lastig om de ‘magische 
formule’ van Kitschelt in al zijn aspecten op de 
LPF toe te passen.
> Zeker, Pim Formyn benadrukte met klem de 

nationale identiteit tegenover het idee van 
een Europese integratie

> Zeker, hij noemde de moslimculmur een ach
terlijke culmur

> Zeker, hij vond dat de veiligheid op straat ge
handhaafd moest worden door strenge maat
regelen te nemen tegen overtreders

> Zeker, hij sprak met weemoed over de rust en 
de veiligheid van de Nederlandse dorpjes in 
de jaren vijftig waardoor hij in feite een aantal 
conservatieve waarden en aannames uit die 
tijd tot de zijne maakte

> En zeker, hij deelde de afkeer van de vrij e j on- 
gens van voorschriften en geboden en hun 
woede over de overvloed aan formele regels 
en bepalingen die geen ander doel lijken te 
dienen dan ‘eerlijke ondernemers’ te hinde
ren in hun activiteiten op de vrije markt.

Maar toch, Formyn was geen racist. Hij wilde de 31 
immigratie stoppen, zei hij, om de levenssimatie 
van de vreemdelingen die al in Nederland ver
blijven, te verbeteren.
> Nee, hij was geen antidemocraat, in die zin 

dat hij meer directe democratie voorstond
> Nee, men kan hem nauwelijks een aanhanger 

van autoritaire principes noemen, want hij 
schaamde er zich geenszins voor publiekelijk 
te spreken over zijn avonmren als homo in 
dark rooms
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> En nee, hij kan niet geassocieerd worden met 
fascistische of nazistische bewegingen van 
vroeger of nu.

Pim Fortuyn’s aanpak was een bizarre combina
tie van liberalisme, populisme en nationalisme, 
zoals Voerman en Lucardie eerder in dit blad' al 
duidelijk gemaakt hebben. Sommige standpun
ten komen overeen met die van radicaal rechtse 
partijen in de rest van Europa, maar een aantal 
andere elementen plaatsen hem duidelijk buiten 
dit algemene patroon. Fortuyn was in staat zijn 
ideeën op een zeer directe en tegelijk welspre
kende wijze uit te dragen. Geholpen door de me
dia slaagde hij erin een forse hoeveelheid kiezers 
te doen geloven dat de ‘gevestigde partijen’ en 
vooral ‘paars’ het land naar de knoppen hadden 
geholpen. Het boek dat hij in de verkiezingscam
pagne uitbracht, droeg niet voor niets de titel De 
Puinhopen van Paars.

HET SUCCES VAN FORTUYN

Blijft de vraag, hoe kwam het dat Formyn zoveel 
succes had? Er zijn inmssen veel verklaringen ge
geven, waarvan ik er hier drie noem, overgeno
men uit een analyse van René Cuperus^.

1. De falende publieke sector. De overheid bleek 
niet in staat een aantal problemen op te los
sen waarmee grote groepen kiezers dagelijks 
te maken hebben. De kwaliteit van de pu
blieke diensten werd als te laag gezien. 
Wachtlijsten in de gezondheidszorg, de on
veiligheid op straat, enzovoorts.

32 2. De multiculturele verklaring. De bestaande par
tijen bleken nauwelijks oog te hebben voor de 
negatieve effecten van immigratie. Politici 
zouden niet in de gaten hebben hoe de inte
gratie van immigranten mislukt is, niet zo
zeer in sociaal-economisch opzicht, als wel in 
culturele zin.

3. De crisis in de vertegenwoordiging. Het Neder
landse politieke systeem slaagde er niet in 
stem te geven aan de autochtone lagere klas
sen en aan sommige self-made ondernemers

(nouveauxriches), die zichzelf door overheid
en bureaucratie buitengesloten voelden.

De eerste verklaring klopt, mijns inziens, maar 
slechts ten dele. Wachtlijsten in de gezondheids
zorg en problemen in het onderwijs bestaan, 
maar ze gaan niet zo ver datje naar waarheid 
kunt zeggen dat het Nederlandse sociaal-econo- 
mische systeem aan duigen ligt.

Nog maar een paar jaar geleden werd het 
Nederlandse systeem (het poldermodel) algemeen 
ten voorbeeld gesteld aan andere landen. Enkele 
dagen voor de verkiezingen van mei 2002 publi
ceerde The Economist nog een artikel, waarin de 
schrijver concludeerde dat het niveau van de 
Nederlandse publieke diensten over het alge
meen uitstekend was in vergelijking met dat van 
andere Westerse landen.

De tweede verklaring voor het succes van Pim 
Fortuyn is overmigender. In feite is Nederland 
een immigratieland geworden. Desondanks is de 
overheid er in haar beleid lange tij d vanuit ge
gaan dat de zogenaamde 'gastarbeiders’ naar hun 
landen van herkomst zouden terugkeren. Toen 
dat niet het geval bleek, werd het beleid er in 
hoge mate op gericht de immigranten hulp te 
bieden bij hun integratie zonder daarvoor van de 
immigranten expliciete tegenprestaties metbe- 
treldcing tot hun inzet te verlangen.

Pim Formyn onderstreepte de mislukking 
van de immigratiepolitiek. Immigranten, was 
zijn oplossing, moesten zich of assimileren of 
ophoepelen. En er mochten geen nieuwe immi
granten meer bij. Zoals hiervoor al gezegd, hij 
was niet tegen vreemdelingen als zodanig. Bui
tenlanders die al in Nederland woonden, moch
ten blijven, maar moesten zich wel aanpassen.
Of Formyns aanhangers over deze zaak precies 
hetzelfde dachten, is evenwel de vraag. Opinie
onderzoeken wijzen uit dat gevoelens van 
vreemdelingenhaat en een vijandige opstelling 
tegenover buitenlanders in het algemeen, tot de 
belangrijkste motieven behoorden om l p f  te 
stemmen.

De derde verklaring, die van de crisis in de 
vertegenwoordiging, is misschien nogbelangrij-
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ker. De snelle veranderingen in de Nederlandse 
samenleving hebben niet alleen winnaars voort
gebracht, maar ook verliezers. De ontwikkeling 
van een industriële economie tot een die meer 
op diensten gericht is, bedreigt de positie van de 
traditionele arbeidersklasse. Gelukkig heeft een 
groot deel daarvan, dankzij een toegankelijk 
onderwij ssysteem, de weg naar boven, naar de 
middenklasse, weten te vinden. Maar niet ieder
een is het gelukt de modernisering van de Neder
landse samenleving te volgen. Deze mensen zijn 
de Modemisiemngsverlierer, de verliezers van de 
modernisering, zoals een enkele onderzoeker 
deze groep heeft aangeduid. De gevestigde par
tijen, die zich zelf meer en meer richten op de 
groeiende middenldasse, hebben de neiging 
deze achterblijvende groep kiezers uit het oog te 
verliezen.

Hetzelfde geldt voor die kleine groep figuren 
die het gemaakt hebben als nieuwe onderne
mers op de vrije markt, maar die desondanks het 
gevoel hebben dat de overheid en haar bureau
cratie er alles eraan gedaan hebben om hun suc
ces onmogelijk te maken. Zij houden de be
staande politieke partijen verantwoordelijk voor 
de toename van deze bureaucratische Leviathan, 
en zij voelen zich geenszins vertegenwoordigd 
door deze partijen.

Formyn wist deze groepen op briljante wijze 
aan te spreken. De verliezers van de modernise
ring zagen in Formyn een figuur die in staat was 
hun angsten onder woorden te brengen en op de 
politieke agenda te krijgen. De nouveaux riches, 
die overigens voor een groot deel zijn campagne 
betaalden, kregen prominente plaatsen op de 
kandidatenlijsten van zijn partij.

HET VERLIES VAN DE PVDA

Hoe reageerde de Partij van de Arbeid?
De PvdA werd in het voorj aar van 2002 over

vallen door de snelle groei van de beweging van 
Formyn. Het uitgangspunt bij de verkiezings
campagne van de partij was dat het zou gaan om 
een strijd mssen de PvdA en de conservatief- 
liberale v v d  . Toen de ster van Formyn begon

te rijzen, was het PvdA-campagneteam — 
mede tengevolge van interne meningsverschil
len — niet in staat op tijd het roer om te gooien 
en te kiezen voor een andere opzet. Maar zelfs 
al was dit wel mogelijk geweest, dan is het nog 
maar zeer de vraag of dat tot succes geleid zou 
hebben.

Ten eerste: een overdracht van het politieke 
leiderschap (van Wim Kok naar Ad Melkert) zou, 
hoe dan ook, altijd moeilijk zijn geweest.

De crisis in de vertegenwoordiging 
is waarschijnlijk een van de 
belangrijkste redenen waarom de 
Partij van de Arbeid verloren heeft. 
Wij hebben veel te weinig oog 
gehad voor de problemen die de 

verliezers van de modernisering 
ervaren

Ten tweede: in een campagne waarin niet de 
economische thema’s de boventoon voeren, is 
het voor een sociaal-democratische partij altijd 
lastig om te winnen.

Ten derde: de atmosfeer was duidelijk‘anti- 
paars’; twaalf jaar regeringsverantwoordelijk
heid kon echter niet zomaar terzijde geschoven 
worden.

Ten vierde: het niet charismatische en nogal 
technocratische leiderschap van Ad Melkert was 33 
een handicap in een verkiezingsstrijd waarin de 
media zeer gericht waren op vormen en eenvou
dige taal.

Het zou evenwel te malckelijk zijn hier te 
stoppen. De meer strucmrele oorzaken voor de 
nederlaag van 15 mei verdienen evenzeer nadere 
beschouwing.

De ‘falende publieke sector’ is wellicht een be
langrijke reden voor het verlies van de PvdA, aan
gezien de Partij van de Arbeid vaak geassocieerd
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wordt met de publieke sector. Maar het was Ad 
Melkert die, drie j aar voor de verkiezingen, de 
eerste was om de vernieuwing van de publieke 
sector op de agenda te zetten. Het overheidsbe
leid op terreinen als veiligheid, gezondheidszorg 
en onderwijs moest tot meer resultaten leiden.

Het was dus niet zozeer het gebrek aan aan
dacht van de PvdA voor de problemen in het 
functioneren van de publieke sector, dat bijge
dragen heeft aan de verkiezingsnederlaag, als 
veeleer de perceptie van een slecht functione
rende publieke sector, die het gevolg zou zijn van 
een slecht scorend 'Paars Kabinet’, dat geleid 
werd door een sociaal-democratische eerste m i
nister.

De multiculmrele verklaring zegt eveneens 
iets over het verlies van de PvdA. Mijn partij had 
inderdaad geen overtuigende antwoorden op de 
problemen die veel van de kiezers in dit verband 
ervoeren. Niet dat er in de partij nooit over dit 
thema gediscussieerd was, maar dat het hier om 
een urgente zaak ging, werd niet ingezien. Daar
enboven onderschatte de leiding van de partij te 
lang de problematische aspecten van immigra
tie. In de verkiezingsstrijd van 2002 stond de Par
tij van de Arbeid daardoor in dit opzicht met lege 
handen.

De crisis in de vertegenwoordiging is waar
schijnlijk een van de belangrijkste redenen 
waarom de Partij van de Arbeid verloren heeft. 
Wij hebben veel te weinig oog gehad voor de pro
blemen die de verliezers van de modernisering 
ervaren. En deze groep behoort traditioneel gro
tendeels tot ons electoraal kerngebied. Zowel in
houdelijk als culmreel heeft de PvdA het contact 

34 met deze groep kiezers verloren.

DE W EDERO PSTANDIN G

Tenslotte, wat heeft de Partij van de Arbeid na 15 
mei 2002 gedaan en wat moet er in de toekomst 
gebeuren?

Na het enorme verlies heeft het partijbestuur 
zich meteen tot de gewone leden gericht om van
daar te horen wat er fout gegaan was en wat er 
zou moeten veranderen. Er zijn twee commissies

ingesteld om kritische rapporten te schrijven 
over zowel de organisatorische als de inhoude
lijke oorzaken van de nederlaag. Deze rapporten 
zijn oktober 2002 uitgebracht. En — in een po
ging een eind te maken aan de interne politieke 
koehandel achter gesloten deuren — voerde de 
partijleiding een intern referendum in, waarbij 
alle partijleden konden bepalen wie de nieuwe 
politieke leider van de partij moest worden, na
dat Ad Melkert teruggetreden was op de avond 
van de 15e mei.

Deze maatregelen hielpen om de partij nieuw 
leven in te blazen. Het programmatische rapport 
van een van de twee onafhankelijke commissies 
veroorzaakte veel ramoer. Een van de conclusies 
van dit rapport was dat het inhoudelijke debat 
over nogal wat onderwerpen veel te langzaam 
was gegaan of zelfs feitelijk niet had gefunctio
neerd binnen de partij vanwege de te zeer naar 
binnen gerichte houding van een technocratisch 
leiderschap.

Bij het opstellen van het verkiezingsmanifest 
in november zijn er vervolgens ook enige speci
fieke inhoudelijke stappen gezet. Een van de les
sen die getrokken is uit de catastrofe van 15 mei 
is dat de angsten en de zorgen van de mensen se
rieus genomen moeten worden. Om die reden 
zijn thema’s als veiligheid, immigratie en inte
gratie hoog op de agenda gezet. De oplossingen 
voor deze problemen zijn natuurlijk niet overge
nomen van rechts, maar wel is er expliciet aan
dacht gekomen voor beide kanten van de me
daille.

Met betrekking tot misdaad, bijvoorbeeld, 
hebben zowel preventie als repressie aandacht 
gekregen. Waar het gaat om integratie is er niet 
alleen sprake van rechten, maar juist ook van 
plichten (zoals van de verplichting om Neder
lands te leren). In de sociaal-economische hoek 
herhaalde de partij vanzelfsprekend wat ze altijd 
had gezegd over werkgelegenheid en solidariteit, 
maar op een zodanige manier dat de kiezers hun 
angsten konden herkennen: de sociaal-economi
sche maatregelen zijn bedoeld om de mensen 
meer vooruitzichten te bieden voor een betere 
toekomst in een onzekere wereld (Hou ik mijn
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baan? Ben ik in de toekomst nog in staat om mijn 
huis te betalen? En blij f ik genoeg verdienen om 
mijn kinderen aan een behoorlijke scholing te 
helpen?)

Dit waren de eerste schreden die bijgedragen 
hebben aan het herstel van mijn partij op 22 ja
nuari 2003. We hadden het ‘geluk’, om het zo uit 
te druklcen, dat er weer economische onderwer
pen op de agenda stonden en wij hebben onze ui
terste best gedaan die er ook op te houden. An
derzijds stonden we ook niet meer zo met de 
mond vol tanden als een j aar tevoren, waar het 
ging om immigratie en integratie. En onze jonge 
nieuwe leider Wouter Bos bewees hoezeer hij in 
staat is makkelijk met de kiezers te communice
ren.

Maar we kunnen hier niet ophouden. 
Sociaal-democraten moeten doorgaan met 

het zoeken naar antwoorden op vragen als:
> hoe de solidariteit vorm te geven tussen de la

gere Idasse en de middenklasse
> hoe de verliezers van de modernisering weer 

in het politieke systeem op te nemen, zonder 
daarbij de aantrekkingskracht op nieuwko
mers en de middenldasse te verliezen

> hoe te voorkomen dat alleen hoger opgelei
den zich vertegenwoordigd voelen in het poli
tieke systeem, terwijl de lager opgeleiden ter
zijde blijven.

> hoe de migratiestromen te reguleren, zonder 
afbreuk te doen aan ons ideaal van een ‘open 
samenleving’

Dit kan alleen als het debat over deze onderwer
pen open en vrij is, niet beperkt wordt door dog
matische politieke correctheid, maar van de an
dere kant ook niet in de val loopt van een gemak
kelijk populisme.

Sociaal-democratische partijen moeten er al
les aan doen om werkelijk populaire partijen te 
zijn, volkspartijen, maar natuurlijk weer zonder 
populistisch te worden. Dit kan alleen in een 
voortdurende zoektocht naar nieuwe antwoor
den voor nieuwe problemen, maar die wel geba
seerd zijn op onze klassieke idealen van solida
riteit en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Vertaling van een toespraak gehouden op de interna- 
tionalestudiebijeenkomst'Europeesradicaalrechts 
en de sociaal-democratie',georganiseerd door de 
Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische 
fractie van het Europees Parlement (PvdA-Eurodelega- 
tie) in 'De Balie’ te Amsterdam, op 25 april 2003. 
(vertaling C. Hamans)

Noten

Paul Lucardie ee Gerrit 
Voerman, ‘Liberaal patriot of 
nationaal populist? Het 
gedachtegoed van Pim Formyn’, 
seeD 4,2002, pag. 32 e.v.

2 René Cuperus, ‘Van poldermo
del naar postmodern popu
lisme. De Formynrevolte in 
Nederland', (in het Engels), in: 
Continent ofArrival, European 
Social Democracy&'the Multi- 
culmral Society', te verschijnen 
zomer 2003.
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‘Hettweede kabinet-Balkenende is een heldere rechtse 
club die fors gaat bezuinigen, niet in de laatste plaats op 

de sociale uitkeringen. Het gaat oorlog maken en 
polariseert verdienstelijk, het is geen geklooi in het vage 

midden. Het lijken warempel de jaren zeventigwel? 
Mogen we weer hopen op een scherpe confrontatie 

tussen links en rechts, op spannende politiek, gevolgd 
door spannende journalistiek’. Aldusjan Tromp onlangs

in de Volkskrant (31-5).
In s & D  drie commentaren op de plannen van het nieuwe 

kabinet. Broer Akkerboom waarschuwt voor een te 
gemakkelijke polarisatie van links. Romke van der Veen 
analyseert de sociale zekerheidsvoorstellen, met name 

die inzake de w a o  en ziet het ministelsel weer 
terugkeren. Melle Daamen geeft zes adviezen aan de 

Minister van Cultuur, die er zeer tot zijn spijt niet
is gekomen.
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Het nieuwe kabinet (i)

Zullen Balkenende en Zalm 
slagen, waar Van Agt en 
Wiegel faalden?

38

B R O E R  A K K E R B O O M

De huidige situatie anno 2003 is vergelijkbaar 
met die vlak na het roemruchte kabinet Den Uyl 
in 1977. Ook toen een economische simatie die 
niet echt als een crisis aanvoelde, maar ook toen 
menig econoom die waarschuwde dat het met de 
economie de verkeerde kant op ging. Ook toen 
had de collectieve sector net een zeer sterke groei 
doorgemaakt, terwijl in linkse kring nauwelijks 
het besef leefde dat dit had plaatsgevonden, laat 
staan dat er bereidheid was dit groeitempo te 
verzachten. Toen ook genoot links een respecta
bele steun bij de bevolking, maar werd het door 
rechts niet als een serieuze regeringspartner ge
zien. Ook toen zocht de PvdA haar vrienden 
vooral ter linkerzijde en dreigde de vakbeweging 
de kabinetsplannen te dwarsbomen met hoge 
looneisen (en dus werkgelegenheidsafbraak!).

Het is voor politici, met name de linkse onder 
hen, niet makkelijk om met de schommelingen 
in de economische conjunctuur om te gaan. Tij
dens de conjuncmrele opgang blijkt het verhaal 
dat budgettaire meevallers tot extra overheidsbe
stedingen en tot extra maatregelen voor de 
laagstbetaalden moeten leiden, erg goed aan te 
slaan. Tijdens de conjuncturele neergang is de ar
gumentatie populair dat de zwaksten in de 
samenleving extra moeten worden ontzien en

Over de auteur Broer Akkerboom is econoom en lid uan 
de redactieraad van s &d

met name de overheidsinvesteringen moeten 
worden vergroot. Kortom: in goede én in slechte 
tijden moet de collectieve sector worden ver
groot en dienen de inkomensverschillen te wor
den verkleind.

Links en een partij als de PvdA die deze argu
mentatie tot de hare maakt, beschikt niet over 
het consistente gedachtegoed om een economi
sche cyclus goed door te komen. Iets dat door an
deren maar al te goed wordt aangevoeld. De ge
dachte kan dan makkelijk postvatten dat de PvdA 
alleen bij uiterste noodzaak in de regering moet 
worden opgenomen.

De urgentie van een doordacht beleidsant- 
woord klemt overigens des te meer, wanneer 
zich, zoals nu blijkt, naast conjuncmrele proble
men ook stmcturele problemen voordoen. De 
loonkosten zijn in Nederland wel heel erg sterk 
opgelopen. De sterk stijgende pensioenpremies 
dreigen die lasten nog verder op te smwen. Door 
het afnemende verschil mssen lonen en uitke
ringen dreigt de arbeidsmarkt slechter te gaan 
functioneren. De gevolgen van 11 september en 
SA R S  zullen zich nog lang laten voelen. En op de 
iets langere termijn zal de Nederlandse afzet 
flinke klappen krijgen als Duitsland eindelijk de 
sanering van de overheidsfinanciën serieus ter 
hand neemt. Het terugdringen van het begro
tingsoverschot om een buffer voor slechtere tij
den te vormen is daardoor dringend noodzake-
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lijk. Mooi meegenomen is dan dat vanwege de 
lagere aflossings- en rentelasten de jeugd van nu 
straks gemakkelijker de rechten van de grote, 
grijze generatie kan financieren, die dan met de 
naoorlogse baby-boomers is uitgebreid.

Links heeft destijds, eindjaren zeventig, poli
tiek gezien opmerkelijk effectief geopereerd. De 
oppositie was fel en aansprekend — journalisten 
jubelen nu nog over de polarisatie van toen. De 
vakbeweging wist massaal haar achterban de 
straat op te krijgen en bovendien kon er regel
matig in de sociale vleugel van het c d a  worden 
ingebroken. Het c d A-vvn-kabinet Van Agt-Wie
gel bezweek in feite onder deze druk; de stevig 
sprekende, maar uiterst slap handelende politici 
Van Agt en Wiegel lieten zelf hun minister van 
Financiën Andriessen vallen toen die het sane- 
ringsbeleid echt serieus ging nemen. Het drama
tische gevolg was dat Nederland in luttele jaren 
zijn weerstandsvermogen volledig kwijt was: het 
begrotingstekort van het Rijk liep op van net 3 
procent in 1977 tot bijna 7 procent 4 jaar later! 
Het land werd daardoor beginjaren tachtig op

gruwelijke wijze het slachtoffer van de terugval 
in de wereldeconomie. Het heeft meer dan tien 
jaar, tot middenjaren negentig, geduurd voordat 
de overheidsfinanciën weer op orde waren en de 
werkloosheid tot een acceptabel niveau was 
teruggedrongen. Honderdduizenden ouderen 
zijn toen van een baan beroofd; vele tienduizen
denjongeren hebben j arenlang op een baan 
moeten wachten.

Dit sociale gruwelbeeld dreigt ook nu. Als on
begrip over de noodzakelijke maatregelen zich 
vertaalt in een breed maatschappelijk verzet en 
oplopende loonkosten, en mede daardoor de 
voorgenomen sanering van de overheidsfinan
ciën en verbetering van de arbeidsmarkt niet 
volop ter hand worden genomen, is een sterk op
lopende werkloosheid die onevenredig zal neer
slaan bij kwetsbare groepen in de oude wijken 
onvermijdelijk. Balkenende en Zalm staan met 
dit CD A -v v D  (en d 6 6) kabinet voor de taak te sla
gen, waar het toenmalige duo Van Agt-Wiegel 
volkomen onderuit ging.
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Het nieuwe kabinet (2)

Zes adviezen aan de 
Minister van Cultuur
MELLE DAAMEN

ADVIES 1

40

Ikben teleurgesteld in de zojuist afgeronde kabi
netsformatie. Mijn eerste advies is namelijk niet 
opgevolgd en wordt pas weer actueel over, zeg, 
vier jaar bij de volgende formatie. Mijn advies 
luidt: Zorg dat de portefeuille cultuur weer 
ondergebracht wordt bij een Minister. Om twee 
redenen: In de eerste plaats omdat cultuur geen 
afgesloten, specialistische portefeuille is, maar 
een breed (zij het Idein) beleidsterrein. Kunst en 
Culmur, en een integraal beleid daarvoor, heeft 
te maken met bijvoorbeeld economische ontwik
keling, financiën, sociale zaken, ruimtelijke or
dening en buitenlandse zaken. Het is goed als 
culmurbeleid iets is dat in een Ministerraad be
sproken kan worden en dat gaat via een Minister 
nu eenmaal beter dan via een Staatssecretaris. 
Een tweede reden om de portefeuille cultuur on
der te brengen bij een Minister is van geheel an
dere aard: De portefeuille is gewoon te weinig 
werk voor een Staatssecretaris die alleen culmur 
onder zich heeft, zoals bij Nuis en Van der Ploeg 
het geval was. Omdat een Staatssecretaris toch 
zijn dagen nuttig wil maken gaat hij zich veel te

Over de auteur Melle D aam en is sinds tw ee  ja a r  direc
teur uan de Stadsschouw burg A m sterdam  en w as 
daaruoor (oprichtings)directeur uan de M ondriaan  
Stichting, het stim uleringsfonds uoor beeldende kunst 
en m usea. Hij studeerde politieke w etenschappen  aan 
de UvA

Noten Zie pagina 44

veel in detail met de kunst, de kunstenaars, de 
pers en de ambtenaren bemoeien. Daar komt 
meestal alleen maar bonje van. De culmurporte- 
feuille kan er door een Minister rastig bijgedaan 
worden, zoals dat ten tijde van Brinkman en 
d’Ancona het geval was. Eigenlijk zou het hele
maal niet slecht zijn als de portefeuille culmur 
ondergebracht zou worden bij de Minister van 
Algemene Zaken.

ADVIES 2

De ‘vrije’ kunsten, in de modernistische zin, dus 
kunst als ‘doel’ in plaats van kunst als middel, is 
een publieke zaak geworden. Kunst in een mu
seum, een operavoorstelling, een theater, dans- 
festival of muziekschool, ze zijn allemaal zwaar 
door de overheid gesubsidieerd en niet mogelijk 
zonder die overheidsbemoeienis. Kunst is in die 
zin meer dan ooit een staatszaak geworden, 
Thorbecke, sponsoring en culmreel onderne
merschap ten spijt. Kunstenaars zijn echter nog 
steeds kunstenaars, met hun hoogst individuele 
emoties en expressies, wars van overheidsbeleid 
dat kunst ziet als middel tot of instmment van 
de publieke zaak. Zie daar in een paar woorden 
het grote dilemma van culmurbeleid: hoe formu
leer je overheidsbeleid voor een groep professio
nals (kunstenmakers dus) die zich bij uitstek 
niet leent of laat inzetten voor welk beleid dan 
ook. De moeizame verhouding mssen overheid 
en kunstwereld is vooral op dit dilemma terag te 
voeren. De overheid wil gericht met de subsidies
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omgaan, moet zich voor de besteding kunnen le
gitimeren, voert beleid, zoekt raakvlakken met 
andere beleidsterreinen, etc. Kunstenaars willen 
niet ingepast worden in ’multiculti’, sociaal- of 
welzijnsbeleid, kunstenaars denken niet in de 
eerste plaats aan hun 'nut’ voor de publieke 
zaakk De overheid vindt dat op zijn beurt weer 
ondankbare ijdeltuiterij en bedenkt Kunsten
plannen, ‘resultaatafspraken’ en ‘formats’ om de 
sector toch in het stramien van het vigerende 
kunstbeleid te krijgen. De kunstensector doet 
met tegenzin, doch met verve, aan deze formali
sering mee en reageert met steeds nietszeggen- 
der beleidsplannen, opgesteld door kunstmana- 
gers, en voert gerechtelijke procedures als het 
tegenzit. Met deze opmerking in het achter
hoofd een paar adviezen.

Weesje als Minister goed bewust van het ge
schetste dilemma bij het voeren van kunstbeleid. 
Besef dat de betekenis van een actief kunstbeleid 
beperkt is, omdat de kunst tamelijk onsmurbaar 
is en gebaat bij enige vrijheid. Besef tegelijkertijd 
dat het meestal vanzelf wel goed komt, dat kunst 
reflecteert op dezelfde thema’s die ook politiek 
actueel zijn, maar dan op een eigen manier, wat 
ongecontroleerder, tegendraads, soms elitair, 
soms onbegrijpelijk, maar wel geestverruimend.

Geef de hoop op dat de Minister van Culmur 
met het voorschrijven van resultaten, doelgroe
pen, formats, percentages en andere verplichtin
gen de kunstensector in het gareel krijgt. Waak 
voor pogingen kunstbeleid te ‘objectiveren’ met 
meetbare criteria. Breek daarom met de ontstane 
juridisering, objectivering en bureaucratisering 
bij de uitvoering van het kunstbeleid. Schaf no
deloze regelgevingen en verantwoordingsplich
ten aP, bezuinig op de dan overbodig geworden 
bureaucratie. Als de Minister de teugels van het 
formele wat laat vieren, mag van de kunstsector 
verwacht worden dat ook daar de bureaucratie 
en juridisering wordt afgebroken. Voorkom dus 
dat kunstinstellingen zich blijven vastbijten in 
de procedures, schaf bijvoorbeeld de toepasse
lijkheid van de Algemene Wet Besmursrecht af 
voor afzonderlijke kunstsubsidies (en vervang

deze zorgvuldigheidstoets bijvoorbeeld door 
controle door de Rekenkamer). Bezuinig op de 
kunstmanagement- en kunstbeleid-opleidingen 
bij academies en Universiteiten.

ADVIES 3

Het kunst- en culmurbeleid van de overheid lijkt 
zich in woord en geschrift te beperken tot de en
clave van de gesubsidieerde kunsten. Het beleid-

Kunstenaars willen niet ingepast 

worden in ’multicultï, sociaal- of 
welzijnsbeleid, kunstenaars 
denken niet in de eerste plaats aan 

hun ‘n u f voor de publieke zaak.
De overheid vindt dat op zijn beurt 
weer ondankbare ijdeltuiterij

sterrein is echter veel groter, want ook de onge
subsidieerde, ‘commerciële’ cultuur, de enter
tainmentindustrie en de massamedia maken 
deel uit van de kunst en cultuur en hebben aller
lei verbanden met de gesubsidieerde cultuur. De 
groei van de culturele belangstelling de afge
lopen decennia komt volgens het Sociaal Cultu
reel Planbureau (scp) voor een groot deel voor 
rekening van het populaire, ‘commerciële’ aan
bod. In de afname worden de ‘commerciële’ disci
plines met name bezocht door jongeren, terwijl 41
de traditionele disciplines worden bezocht door 
ouderen. Het s c p  voorspelt datjongerenbijhet 
klimmen der jaren, anders dan vroeger, op hun 
populaire cultuur gericht zullen blijven, met als 
resultaat dat het publiek van traditionele cultuu
ruitingen zal vergrijzen en uiteindelijk slinken^.

Er ontstaat daarnaast echter een steeds grotere 
wisselwerking mssen gesubsidieerde kunst en 
ongesubsidieerde, mssen ‘high culmre’ en 'low

S&D 5/6 I 2003



Het nieuwe kabinet Melle Daamen Zes adviezen aan de Minister uan Cultuur

culture’. De ongesubsidieerde theaterproducties 
van Joop van den Ende worden gespeeld door ac
teurs opgeleid op een gesubsidieerde Theater
school en gespeeld in veelal gesubsidieerde thea
ters. Voor de commerciële muziekindustrie zijn 
gesubsidieerde podia als Carré, Concertgebouw, 
Paradiso en Melkweg cruciaal. De toeristenbran
che in Amsterdam zou een stuk minder rendabel 
zijn zonder gesubsidieerde musea als het Rijks 
en Van Gogh.

Ik zou de Minister van Cultuur dus adviseren 
om zijn beleidsterrein niet te marginaliseren en 
de commerciële cultuur deel uit te laten maken 
van zijn cultuurbeleid. Ook de musicals van Van 
den Ende maken deel uit van het cultuurbeleid, 
evenals het Lowlandsfestival van Mojo. Claim 
het hele gebied van kunst en cultuur en wordt 
dus de Minister van hoge èn lage kunst.

ADVIES 4

De nieuwe bewindspersoon voor cultuur treedt 
aan op een lastig moment. De cultuursubsidies 
worden eens per 4 jaar verdeeld en de planning 
daarvan is zodanig dat de nieuwe minister of 
staatssecretaris zijn uitgangspunten eigenlijk al 
voor zijn aantreden geformuleerd en goedge
keurd zou moeten hebben. Dat gaat dus niet luk
ken en daardoor kan hij of zij minder pregnant 
een nieuw stempel op het cultuurbeleid druk
ken. Sinds Nuis is er een trend dat de bewinds
personen die over kunst gaan graag hun stempel 
willen zetten, zich nadrukkelijk willen onder
scheiden van hun voorgangers met een eigen 
cultuurnota. Dat is niet bij alle ministersposten 

42 zo. Bij het aantreden van een nieuwe minister 
van Verkeer en Waterstaat bijvoorbeeld ver
schijnt er niet meteen een nieuwe nota en wor
den de wegen niet ineens anders aangelegd. De 
vraag is dan ook of het cultuurbeleid op dit mo
ment zo veel baat heeft bij de retorische kracht
patserij van een nieuwe beleidsnota. Het cul- 
murbeleid van de afgelopen vijftien jaar werd 
immers gedomineerd door een aantal aandachts
punten die in de praktijk in belangrijke mate 
constant en continue bleken te zijn. Het gaat om:

> het bevorderen van kwaliteit
> cultuurspreiding / participatie / publieks

bereik
> aandacht voor jongeren en culmrele minder

heden
> aandacht voor culmureducatie

In dit licht bezien kenmerkt ook het culmurbe- 
leid van Van der Ploeg (die in dit blad door Arie 
van der Zwan nog beticht werd van ‘cultuurpoli
tiek activisme’''-) zich door een hoge mate van 
continuiteit, want het bovenstaande waren ook 
zijn aandachtspunten. Ik zou de nieuwe Mi
nister van Cultuur daarom aanraden om niet 
waldcer te gaan liggen van het feit dat hij zelf nèt 
te laat is voor het formuleren van een ‘eigen’ 
spannende uitgangspuntennota. Maak van de 
nood een deugd en schroom niet in de Uitgangs
puntennotitie de thema’s van voorgangers als 
d’Ancona, Nuis en Van der Ploeg over te nemen; 
daar was op zich niets mis mee en het scheelt een 
hoop werk. Kijk in plaats daarvan eens naar de 
effecten en resultaten van oud beleid, gebruik de 
komende vier j aar om het bestaande beleid door 
te lichten: werkt het, bereiken we de doelen, is 
het nodig de procedures te herijken, e.d.

Een onderzoekscommissie van de Raad van 
Europa kenschetste het Nederlandse culmur- 
beleid eens als ‘strong on principles, weak on 
issues and virtually silent on targets’S. Ik denk 
dat dat waar is. Het zou niet slecht zijn als de 
nieuwe Minister naam maakt met een grondige 
evaluatie en doorlichting.

ADVIES 5

Nederland is een cultuurarm land. Ondanks dat 
we er graag anders over praten, moet ten op
zichte van ons omringende landen worden ge
constateerd dat:
> we minder kunst kopen
> de cultuurdeelname laag is
> de kunstenaar een laag maatschappelijk aan

zien heeft
> kunst geen serieus onderdeel uitmaakt van 

onze opvoeding.
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Dat Nederland niet aangemerkt kan worden als 
kunstminnende natie kan in hoge mate terugge
voerd worden op de historische tradities van het 
calvinisme (met zijn soberheid en afkeer van 
pronkgedrag) en handelskapitalisme (met zijn 
pragmatisme en houding van ‘doe maar nor
maal, dan doe je al gek genoeg’). Die historische 
achtergrond impliceert dat een verandering een 
kwestie van lange adem is. Niettemin is de groot
ste uitdaging van het cultuurbeleid naar mijn 
mening om er aan bij te dragen dat Nederland 
een wat meer culmurminnend land wordt. Dat 
betekent veel inzetten op cultuureducatie, 
kunstonderwijs in schoolprogramma’s, het sti
muleren van kunstinstellingen om educatieve 
programma’s te ontwikkelen voor jong en oud. 
Bevorder als Minister ook meer respect voor 
kunst en cultuur onder meer door ‘management 
by speech’, door prijzen, onderscheidingen en 
waardering voor persoonlijk initiatief Geef bij
voorbeeld blijk van waardering voor sponsors en 
verzamelaars, o.a. door fiscale stimuli. De fiscale 
stimuleringsmaatregelen voor film hebben aan
getoond dat dit tot substantiële particuliere in
vesteringen en extra werkgelegenheid kan lei
den. Ga dus als Minister geregeld op de koffie bij 
de ambtsgenoten bij Financiën en Economische 
Zaken. En zorg dat Maxima de nieuwe bescherm
vrouwe voor de kunsten wordt.

ADVIES 6

In het subsidiebeleid van de overheid bestaat de 
typisch Nederlandse attitude van de verdelende 
rechtvaardigheid. Er worden veel organisaties en 
kunstenaars gesteund met net iets te weinig 
geld. Veel instellingen liever dan groot en diver
siteit vinden we belangrijker dan grandeur. Door 
die ‘iedereen-een-beetje-mentaliteit’ bereiken 
veel kunstinstellingen nooit echt vlieghoogte en 
dat is slecht voor de kwaliteit van de kunsten. 
Grotere mainstream-instellingen zoals het Con
certgebouw, kunnen door hard aan sponsoring 
te werken nog iets bereiken, maar dat is voor 
kleinere en middelgrote instellingen veel moei
lijken De Nederlandse kunsten kennen als ge

volg hiervan een grote variëteit, maar weinig 
topkwaliteit. Ik zou de Minister dus adviseren 
scherpere keuzes te maken, en ervoor te zorgen 
dat kunstinstellingen — al zijn het er minder — 
op voldoende nivo zijn gefinancierd. Daarbij 
moet ook nagedacht worden over nieuwe vor
men van private financiering, venture capita! en 
publiek private partnerships.

Maar er is nog wat anders: In de Nederlandse 
kunstwereld, met name in de beeldende kun-

Nederland kan niet worden 
aangemerkt als kunstminnende 
natie. Nederland is een cultuur- 
arm land

sten, is sprake van een merkwaardig hipheids- 
syndroom. Er is een fixatie op het ontdekken van 
nieuwe jonge kunstenaars, een mentaliteit om 
iedere paarjaar een nieuw blik kunstenaars open 
te trekken en de daaraan voorafgaande blikken 
weg te gooien. Juist op het moment dat een kun
stenaar op het punt staat een eigen oeuvre op te 
bouwen — in plaats van een aantal min of meer 
geslaagde werken te hebben gemaakt — wordt 
hij afgedankt. In de theater- en muziekwereld is 
het beeld in dit opzicht wat genuanceerder, maar 
ook in het gesubsidieerde theater is veelal sprake 
van het meesurfen op de waan van de dag, zon
der dat het publiek wordt vastgehouden. Het in 
rust tonen en hertonen, publiek opbouwen, aan
dacht voor de context en educatieve program- 43
ma’s komen hierdoor in de knel en juist met die 
functies onderscheidt een museum of gesubsidi
eerd theater zich van de commerciële galeries of 
vrije theaterproducties. Het Nederlands cultuur
beleid stimuleert die hit-and-run mentaliteit in 
niet geringe mate.

Ik maakte eerder in dit artikel een vergelij
king met het Ministerie van Verkeer en Water
staat en in dat verband doet het Nederlandse 
kunstbeleid mij soms denken aan een beleid
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waar een fixatie is op het steeds bouwen van heel 
veel, telkens nieuwe rijkswegen. Zonder erover 
na te denken dat soms een grote snelweg andere 
wegen overbodig kan maken en zonder zich er 
rekenschap van te geven dat net gebouwde we
gen moeten worden onderhouden. En dat het pu
bliek ook nog moet weten dat er weer een

nieuwe weg is. Zo’n beleid zou leiden tot veel we
gen van matige kwaliteit en een beroerde lo
gistiek. Ik ben dan voor minder wegen en betere 
bewegwijzering. Ik zou de Minister van Cultuur 
adviseren in zijn subsidiebeleid aandacht te heb
ben voor vertraging, toewijding en diepte.

Noten

Ter illustratie een hartenkreet 
van kunstcriticus Anna Tilroe: 
Poliriri zijn er altijd op uit kunst in
strumenteel te maken. Dat wil zeg
gen kunstin te zetten voorpolitieke 
doeleinden. Houdt u daar toch eens 
mee op! Uw doeleinden zijn veel te 
opportunistisch voor de kunst. Kijk 
hoe snel uw windvaan tegenwoor
dig draait! Laatkunst de aspecten 
van de werkelijkheid op haar eigen

manier onderzoeken, onajhanke- 
lijk, vrij, zelfs als ze wordtgesubsi- 
dieerd (Lezing Stadsschouwburg 
Amsterdam lojanuari2003).
De gewraakte regelgeving be
treft niet alleen het Ministerie 
van 0C&-W, maar bijvoorbeeld 
ook allerlei regelgeving m.b.t. 
arbeidsvoorwaarden, arbeids
tijdenwet, ARB o, Ruimtelijke 
Ordening, e.d. Gap Gemini, 
ErnsteeYoungbecijferde on
langs de hieruit voortkomende

kostenstijging op ca €330 mil
joen.
'Scan van de culmrele sector 
van Amsterdam’, Amsterdam 
maart 2003, pag 5 
s e 'D ,  10-2000
Nationaal rapport Cultuurbe
leid in Nederland, Raad van Eu
ropa, uitgegeven door Ministe
rie van WVC Rijswijk 1993
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Het nieuwe kabinet (3)

Het is de uitvoering, 
stupids!
ROM KE VAN DER VE EN

Eerst zijn daar de nieuwe ingrepen in de w a o  . 

Een miljoen arbeidsongeschikten. Het is een 
schrikbeeld voor politiek Nederland sinds de da
gen dat Lubbers er zijn politieke toekomst aan 
verbond. Keer op keer wordt ons verteld dat als 
we niet ingrijpen binnenkort i miljoen Neder
landers arbeidsongeschikt zijn. Het lijkt er op dat 
het virus van de arbeidsongeschiktheid dat door 
Nederland waart resistent is voor het beleid dat 
in Den Haag wordt bedacht. Ook nu weer zet het 
nieuwe kabinet aanpassing van de arbeidsonge
schiktheidsverzekering (en de Werldoosheids- 
wet) hoog op haar lijstje van maatregelen dat de 
collectieve uitgaven in Nederland bij conjunctu
rele tegenwind de komende jaren beheerst moet 
houden.

Een beperking van de toegang tot de w a o  tot 
hen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
zijn en een verlenging van de Ziektewetperiode 
(in beleidstaak de wuLBZ-periode) tot twee jaar, 
moeten er voor zorgen dat de instroom in de 
WAO vermindert van loo.ooo personen per jaar 
tot maar liefst 25.000. Hiermee volgt het nieuwe 
kabinet in hoofdlijnen een SER-advies van vorig 
jaar, zonder overigens de compenserende maat
regelen die de SER heeft voorgesteld over te ne
men. Voor alle duidelijkheid: het voorstel om de 
WAO te beperken tot de zogenaamd volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikten duikt keer op

Over de auteur Romke uan der Veen is hoogleraar
bestuurssodologie U niu ersiteitT w ente en lid uan het
WBS Curatorium

keer op in  het debat over de w a o  , sinds ze door 
de Parlementaire Enquêtecommissie Sociale Ver
zekeringen in 1993 — de commissie Buurmeijer 
— is voorgesteld.

O N JU IST E  CIJFERS

De website van het Ministerie van Sociale Zaken 
vermeldt al geruime tijd zorgelijk: ‘Het aantal ar
beidsongeschikten blij ft stijgen ondanks j aren
lange inspanningen om de instroom in de w a o  

in te dammen.’ Hoe juist is deze uitspraak? Wan
neer we alleen naar de cijfers kijken is zij juist en 
werpt zij een zwarte schaduw over vijftien jaar 
lang, en zeker vier kabinetten lang, pogen de 
WAO in de greep te krijgen. Door eerst het begrip 
arbeidsongeschiktheid aan te scherpen, vervol
gens de werkgevers meer eigen risico op ziekte 
en arbeidsongeschiktheid te laten dragen en ten 
slotte de uitvoeringsorganisatie volledig te cen
traliseren.

Wanneer we echter niet alleen naar de abso
lute (totale) aantallen arbeidsongeschikten kij
ken, maar rekening houden met de omvang van 
de arbeidsongeschiktheid, de vraag of men al dan 
niet werkt, dan wel bij de berekening van het 
percentage arbeidsongeschikten rekening hou
den met de omvang van de beroepsbevolking, 
ontstaat een totaal ander beeld. Het aantal ge
deeltelijk arbeidsongeschikten — mensen die 
geacht worden nog tot arbeid in staat te zijn — is 
al jaren aan het toenemen. Ook het aantal men
sen dat werkt met een WAO-uitkering — dat kan
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en is ook altijd de bedoeling geweest — is toege
nomen, En ten slotte het belangrijkste; het ar- 
beidsongeschiktheidsrisico neemt al jaren af. Er 
is weliswaar sprake van (licht) stijgende aantal
len arbeidsongeschikten, maar, rekeninghou
dend met de eveneens aljaren stijgende omvang 
van de arbeidsparticipatie, neemt de kans op ar
beidsongeschiktheid al vanaf het begin van de j a- 
ren negentig af.

POLITIEK ONGEDULD

Ondanks deze relativering van de omvang van 
het probleem en van het falen van het beleid, 
moet erkend worden dat het verschijnsel ar
beidsongeschiktheid in Nederland redelijk 
uniek is in Europees perspectief. Hoewel ook 
hier wel iets op de cijfers valt af te dingen is de 
hoogte van het arbeidsongeschiktheidsrisico in 
Nederland nog steeds erg hoog. Wanneer we 
daarnaast in ogenschouw nemen dat een aan
zienlijk deel van de nieuwe instroom in de w a o  

relatief jonge mensen betreft en wanneer we ook 
rekening houden met de toekomstige maat
schappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, zorg- 
tekorten) is er veel voor te zeggen om opnieuw te 
proberen de instroom in de w a o  verder terug te 
dringen en mensen zoveel mogelijk aan de slag 
te houden. De vraag is echter of de nu voorge
stelde maatregelen hiertoe de meest geëigende 
zijn.

Tijdens de paarse kabinetten zijn zowel in het 
ziektetraject als in de arbeidsongeschiktheids
verzekering veel maatregelen genomen die tot 
doel hadden werkgevers en werknemers be
wuster te maken van de kosten van het arbeids- 
ongeschiktheidsprobleem (afschaffing Ziekte
wet, invoering w u l b z , invoering p e m b a ). Daar
naast zijn maatregelen getroffen die uitval moe
ten voorkomen en reïntegratie moeten bevorde
ren (a r b o-wetgeving, r e a ). Tezamen beogen 
deze maatregelen een culmuromslag in Neder
land te bewerkstelligen. Het voorgaande heeft al 
laten zien dat van een culmuromslag nog geen 
sprake is. Er is weliswaar sprake van een daling 
van het W A O -risico, maar echt spectaculaire ver

anderingen hebben zich nog niet voorgedaan. 
Dit is in mijn ogen echter geen bevestiging van 
het ‘falen van paars’. Integendeel: alles lijkt er op 
te wijzen dat de onder paars genomen maatrege
len slechts geleidelijk, maar wel in toenemende 
mate, effect zullen sorteren in het optreden van 
bedrijven en werkgevers en werknemers (en 
hun organisaties). Met andere woorden: de vier
jarige beleidscyclus is — zekerbij deze ingewik
kelde problemen — te kort om de gevolgen van 
de genomen maatregelen reeds te kunnen over
zien. Politiek ongeduld lijkt in deze een slechte 
raadgever. De behoefte aan snelle resultaten gaat 
nu wederom leiden tot ingrepen in het recht op 
een w a o -uitkering: via een scherpere herkeu
ring en door de uitkering alleen nog beschikbaar 
te stellen aan volledig en duurzaam arbeidsonge
schikten. Dit zal ongetwijfeld tot politieke on
rust en maatschappelijke protesten leiden.

i n v e s t e r e n  i n  d e  u i t v o e r i n g

Het belangrijkste bezwaar tegen de in het 
nieuwe regeeraldcoord voorgestelde maatregelen 
is mijns inziens niet zozeer gelegen in de ver
dere inperking van het recht op een arbeidsonge
schiktheidsuitkering. Mits deze inperking ge
paard gaat met een toegenomen aandacht voor 
preventie in de periode voorafgaand aan de ar- 
beidsongeschiktheidskeuring en met een uit
breiding van mogelijkheden, middelen en aan
dacht voor reïntegratie lijkt zij mij verdedigbaar. 
Het probleem met de voorgestelde maatregelen 
is echter nu juist daarin gelegen dat zij de aan
dacht voor een kwalitatief goede uitvoering van 
preventie, reïntegratie en beoordeling in het 
ziekte- en arbeidsongeschiktheidstraject in de 
weg zal gaan staan.

Opwinding over de nieuwe en zeer beperkte 
uitkeringsvoorwaarden en grote druk op de uit
voeringsorganisatie om een effectieve, groot
schalige herkeuringsoperatie uit te voeren, ma
ken een zorgvuldige uitvoering van een reeds 
talloze malen aangepast uitvoeringstraject door 
een al vele malen gereorganiseerde organisatie 
langdurig ónmogelijk. En uit het verleden weten
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we dat aandacht voor de uitvoering een eerste 
vereiste is voor een effectieve beheersing van het 
beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring. Een beheersing die mijns inziens ook reeds 
met de in het verleden doorgevoerde maatrege
len mogelijk is.

De Rekenkamer heeft onlangs nog het belang 
van een goede uitvoering voor effectief beleid be
nadrukt. Het is in het verbeteren van de kwaliteit 
van de uitvoering dat de paarse kabinetten het 
minst succesvol zijn geweest. Reorganisatie en 
centralisatie zijn wellicht voorwaarden voor ver
betering van de uitvoering, maar op zichzelf on
voldoende om deze te bewerkstelligen. Investe
ren in een kwalitatief goede uitvoering van het 
ziekte- en arbeidsongeschiktheidstraject — ge
richt op preventie, reïntegratie, selectie en het

voorkomen van oneigenlijk gebmik — gecombi
neerd met het tot volledige uitwerking laten ko
men van reeds doorgevoerde maatregelen was 
najaren sleutelen aan de uitvoeringsorganisatie 
en de wetgeving rondom ziekte en arbeids
ongeschiktheid de politiek en maatschappelijk 
geëigende weg geweest naar een beheerste ar
beidsongeschiktheidsverzekering.

Het eindresultaat van een echt 'mini’stelsel is 
het risico dat altijd al opgesloten zat in de sinds 
de jaren tachtig ingezette herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. De paarse kabinet
ten hebben dit weten te voorkomen, maar het 
nieuwe kabinet lijkt nu in volle vaart verder te 
gaan, daar waar de eerdere kabinetten Lubbers 
zijn gestopt.

4 7
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De PvdA-speurtocht 
naar beginselen

Het PvdA-bestuur zal binnenkort een kleine 
beginselprogramma-commissie instellen, die de 
opdracht krijgt ‘een bondig beginselprogramma 

te formuleren van één atwee bladzijden. (...) Juist in 
een turbulente (electorale) omgeving is de noodzaak 

van een herkenbaar modern sociaal-democratisch 
profiel groter dan ooit’.

Samen met de Haagse PvdA-afdeling pleegde s & D  

onlangs alvast een voorverkenning.*
Willem Minderhout, Bart Tromp, Marieke Bolle en 

Paul Bordewijk over lasten en lusten van het verleden, 
beginselprogram of beginselverklaringen andere 

‘evergreens’ van de Nederlandse sociaal-democratie. 
Welke elementen van de sociaal-democratische traditie 

hebben eeuwigheidswaarde en welke moeten worden 
opgepoetst voor het hervinden van een eigentijdse 

sociaal-democratische Identiteit?
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De PvdA-speurtocht naar beginselen (i)

Werken aan een Nieuwe 
Uitweg
Een zwerftocht van Buren naar Houten

50

W I L L E M  M I N D E R H O U T

Een zondagse wandeling door een verstild stadje 
als het Betuwse Buren brengt een mens al snel 
tot mijmeren over het verleden van het Vader
land. Met mijn hoofd vol graven en gravinnen 
lees ik ineens dat de straat waarin ik loop de 'Ro- 
deheldenstraat’ heet. Ik heb geen idee naar welke 
rode helden deze straatnaam, in dit naar het 
ancien regime ruikende stadje, verwijst, maar ik 
moet onwillekeurig aan het artikel van Bert 
Middel in s&"D denken.' Bert afficheert zich daar 
als een sociaal-democraat voor wie Troelstra nog 
een levende herinnering is, dit in tegenstelling 
tot de egocentrische }mppiesocialisten.

Wat weet ik eigenlijk van Troelstra? Ik ken 
hem eigenlijk alleen vanuit het perspectief van 
‘links’ — Pannekoek, Wiedijk — en ‘rechts’ — 
Vliegen — van hem staande socialisten en de re
constructie van ‘oktober 1918’ van H.J. Scheffer.^ 
En dat beeld is niet zonder meer positief. Troel
stra komt op mij over als een ijdele, tamelijk 
neurotische, opportunist. Als ik mij een naoor
logse pendant voorstel, dan kan ik eigenlijk nie
mand anders voor me zien dan: Pim Eortuyn! 
Maar dan wel een ‘Pim’, die mensen van formaat 
rond zich aan trof en zich daar ook iets van aan
trok, dan wel van aan moest trekken.

Over de auteur Willem M inderhout is consultant  
A to sO rig in  

Noten Zie pagina  55

Belangrijker dan de persoon Troelstra, lijkt 
me de vraag of de ideeën van Troelstra cum suis 
ons, hedendaagse sociaal-democraten, nog iets te 
zeggen hebben. Of zijn wij in dit a-historische, 
postmoderne tijdsgewricht volledig van onze 
wortels losgezongen?

Wat zijn denkbeelden betreft wist ik tot voor 
kort niet meer dan wat Hueting, De jong Edz en 
Neij erover geschreven hebben.3 Daaruit komt 
Troelstra naar voren als iemand die op weg naar 
de overgang tot het socialisme een soort functio
nele democratie wilde instellen die frappante 
overeenkomsten vertoont met het stelsel dat 
Roel in ’t Veld en Albert Jan Kruiter onder de kop 
‘Volksvertegenwoordiging moet worden afge
schaft', in NBC Handelsblad propageerden.‘*' Of In 
’t Veld zich schatplichtig acht aan Troelstra is mij 
niet bekend. Sinds Arie van der Zwan inse^D  ̂be
treurde dat Troelstra indertijd zijn revolutiepo- 
ging niet heeft doorgezet, ken ik niemand die 
zich nog openlijk met de ideeën van Pieter jelles 
heeft bezig gehouden. Wel — dankzij de speel
film Nienke die ik niet gezien heb — met zijn ge- 
zins- en liefdesleven, hetgeen ook niet aan zijn 
populariteit schijnt te hebben bijgedragen.

Als ik de hoek omsla zie ik dat ik me in de Pe
perstraat bevind. Ook iemand wiens gezinsleven 
af en toe de gemoederen beroert. Heeft de Bu- 
rense straatnaamcommissie Peper met opzet niet 
bij de rode helden willen indelen, of is hij er juist
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— nu hij politiek dood is — als nieuwe exponent 
aan toegevoegd? Hoewel dood? De voormalige 
edelachtbare excellentie lijkt in zijn nadagen nog 
de enige serieuze verdediger van het staatkundig 
vernieuwende gedachtegoed van d 6 6 te zijn. En 
hij mocht in die hoedanigheid het eerste exem
plaar van het v o m  Jaarboek met het volledige es
say van In ‘t Veld en Kruiter in ontvangst nemen. 
Zo hangt alles weer met alles samen.

Maar ik dwaal af. Hebben de rode helden uit 
het verleden ons nog iets te vertellen? Zou dat 
moeten? Het lijkt me nogal ouderwetse geschie
denis, al zou ik niemand afraden om de biogra
fieën van Borrie en het biografisch werk van 'de 
Harmsen-school’ (Giele, Periy, Ger Harmsen zelf, 
laat ik Elsbeth Etty en Herman de Liagre Böhl er 
voor het gemak aan toevoegen) te lezen. On
danks de meestal goed verzorgde schets van de 
maatschappelijke en politieke omstandigheden 
krijg je uit die werken toch al snel de indruk dat 
het socialisme vooral een project van ‘grote man
nen en vrouwen’ als Wibaut, Tante Jet en Imke 
Klaver is geweest, die zich ten bate van de volks- 
bevrijding het schompes werkten. (Wie redi
geerde ook alweer Harmsen’s afscheidsbundel? 
Jawel! Onze Pim.)®

IDEE EN BEW EGING

Ikben al peinzend in Culemborg aangeland en 
tref daar een Evangelisch Lutherse kerk aan.

Het b ordj e aan de muur vertelt mij dat Culem
borg een grote Lutherse gemeenschap telt omdat 
de graven van Culemborg indertijd Luthers wa
ren. Ikben zeer verrast, omdat ik altijd dacht dat 
het cuius regio, eius reUgio een typisch Duits ver
schijnsel was. ‘Wij Calvinisten’ lieten ons oor 
niet hangen naar de mening van de landvoogd. 
Sterker nog: was Willem de Zwijger niet door 
zijn onderdanen gedwongen om op het calvi
nistisch geloof over te gaan?

Parallellen wentelen weer door mijn kop. 
Hadden ‘wij’ steden als Rotterdam en Groningen 
‘ons geloof’ niet opgelegd om het vervolgens uit 
vadsigheid zelf te verliezen? Was Wim Kok niet 
min of meer onze Lutherse Prins-Bisschop ge

weest, die het zelfstandig nadenken van de gelo
vigen had uitgeschakeld? Het opzettelijk weige
ren nog langer gezamenlijk en in het openbaar 
na te denken over de uitgangspunten en doel
stellingen van de PvdA — ook wel beginselen ge
heten — en dat maar over te laten aan de 'partij
top’ lijkt in flagrante tegenspraak met ons volks
eigen. De partij was zijn eigen doel geworden: 
Michels (Robert, niet Rinus) in optima forma.

We moeten weer terug naar de tijd dat er nog 
wel nagedacht werd en daar aanknopingspunten 
zoeken voor de toekomstige ontwildceling. Terug 
naar de synodale opbouw van partij en leer. Om
zien in verwondering

Voor een zoektocht naar continuïteit en ver
andering in het sociaal-democratisch gedachte
goed, de grondslagen van de beweging, zonder in 
allerlei biografische wederwaardigheden te ver
strikken, kunnen we sinds kort terecht bij Bart 
Tromp’s vuistdiklce Het sodaal-democratische pro
gramma'  ̂ Hierin staan niet de Rode Helden cen
traal, maar de op schrift gestelde beginselen van 
de partijen die gezamenlijk de sociaal-democra- 
tische traditie belichamen.

Gebaseerd op de achtereenvolgende beginsel
programma’s biedt het een uitstekende ‘ideeën
geschiedenis’ van het Nederlandse socialisme. 
Zo’n smdie van de beginselen is natuurlijk nooit 
los te zien van de persoonlijke preoccupaties van 
hen die die beginselen uitdragen.

Anekdote: Tromp beschrijfthet meningsver
schil mssen Troelstra en Gorter over ‘de agrari
sche kwestie’ als een debat, dat door de laatste op 
principiële gronden gewonnen wordt.® Panne- 
koek interpreteert dit in zijn memoires heel an
ders: ‘Troelstra verzette zich niet, ’t kon hem niet 
meer schelen, want hij had nu een Amsterdams 
district.’  ̂ (En dus geen pachters meer als poten
tiële kiezers, zoals voor die tijd in Friesland.)

V O LU N T A RISM E  EN D E T E R M IN ISM E

Bij lezing herstelt de band van de sociaal-demo- 
cratie met ons protestantse volkskarakter zich al 
snel. B. A. G. M. Tromp, opmerkelijk voor iemand 
met een katholieke achtergrond, is dan ook bij
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uitstek een man van het Woord, een echte exe
geet.

Het begin van de beweging — de s d b , nog wel 
onder de Lutherse renegaat-dominee Domela 
Nieuwenhuis — lijkt een kopie van de oude we
derdopers die een spoedige vestiging van het 
aards paradijs verwachtten.

De vroege s d a p  kent twisten tussen preciezen 
(de orthodox-marxisten) en reldcelijken 
(Troelstra, Vliegen c.s.), die doen denken aan de 
strijd tussen Arminius en Gomarus. (Ook toen al 
gaven Leidse professoren de toon aan.) Deze fac
ties hadden één ding gemeenschappelijk: een 
rotsvast geloof in het socialisme, als eens in het 
Koninkrijk Gods. De één meende echter dat alles 
was voorbestemd, de ander dat dat Koninkrijk 
door ‘goede werken’ naderbij te brengen was.
Om beide zielen in de borst der beweging met el
kaar te verzoenen werd naast een ‘programma’, 
waarin de ondergang van het kapitaal werd ge
profeteerd, een ‘strijdprogramma’ gehanteerd, 
waarin stond wat men ondermssen zou doen om 
de tijd vol te maken.

In 1909, versterkt door de Eerste Wereldoor
log en zeker na de Russische Revolutie, deed zich 
een omwenteling voor: de deterministen wer
den extreem voluntaristisch (s d p , c p n ) en ver
lieten de sociaal-democratie; de main smam vo- 
luntaristen — zeker na ‘Troelstra’s vergissing’ — 
werden er hoe langer hoe meer van overmigd, 
dat ‘het socialisme’ niet zo één, twee, drie te 
vestigen zou zijn. Anders dan bij de Calvinisten 
zouden de rekkelijken in de s d a p , later PvdA, de 
boventoon voeren. De discussie over wat voorbe
stemd en wat ‘maakbaar’ was, zou daardoor ech- 

52 ter niet verstommen.

Ondertussen sta ik voor het stadhuis van Culem- 
borg. Een creatie van één van de Keldermansen 
in Brabants Gothische s t ijl .D e z e  familie was 
gedurende meer dan een eeuw erg in de mode in 
vrijwel alle Nederlands gewesten. Dat doet me 
denken aan het probleem van diachronische ge
schiedenis, zoals door Tromp bedreven. Een 
soort genealogische beschrijving van de sociaal- 
democratie, waarin de maatschappelijke om

standigheden wel geschetst worden, maar 
waarin de invloed van de kennissenlcring buiten 
de directe gezinsleden buiten beschouwing 
blijft. Bovendien: wat is directe familie in dit ge
val? Was de SDAP niet net zo verwant aan de Ra
dicaal Liberalen als aan de s d b  ? Stond de s d a p  na 
'37 niet veel dichter bij ‘Treub’ dan bij ‘Van der 
Goes’? Kwam aan deze splijting in de familie niet 
een einde toen v d b  en s d a p  opgingen in de 
PvdA? Een zelfde verhaal kan waarschijnlijk ge
schetst worden voor de christelijke onderstroom 
in de PvdA — van de Blijde Wereld, via het progres
sieve neo-corporatisme van Veraart en de c d u  

tot de werkgemeenschappen. Dus zelfs een gene
alogische studie van de sociaal-democratie laat 
een meerduidig en pluralistisch beeld zien, 
waarvan de beginselprogramma’s als een soort 
‘balans’ slechts een moment in de tijd weerge
ven, die zonder ‘winst- en verliesrekening' niet 
goed te interpreteren is. Een visie op de geschie
denis van de sociaal-democratische beginselen 
vanuit de — ook bij mij favoriete — invalshoek 
van het marxisme als belangrijkste erflater, is 
dus slechts partieel waar. Je kunt die geschiede
nis ook bezien vanuit de invalshoek van ‘libera
len, die het menen’, of van ‘niet-farizeïsche 
Christenen’.

s o c i a l i s m e  e n  s o c i o l o g i e

Op het pontje over de Lek — Holland, mijn Hol
land, ik vind u zo mooi! — valt me in dat een 
meer synchronische aanpak wellicht te vinden is 
in de merkwaardige parallellen in de ontwikke
ling van de sociologie en de sociaal-democratie. 
Misschien dat daaruit de maatschappelijke ten
densen te destilleren zijn, waarop beide een ant
woord trachtten te formuleren.

In de negentiende eeuw ‘sociologists easily 
convinced themselves that to explain rimals, 
faiths, apparitions or miracles, that is, transcen
dent objects to which the actors attribute the ori- 
gin of some action, it was perfectly possible (if 
not always simple) to replace the contents of 
these objects by the functions of society which 
they were both hiding and impersonating. Those

S&D s / s  I 2003



De PvdA-speurtocht naar beginselen Willem Minderhout Werken aan een Nieuwe Uitweg

types of objects were called fetishes, that is, 
place-holders for something else.’“

Is dat niet ook de definitie van het Idassieke 
Marxisme? Als men achter de barokke fa^ades 
van ‘de bovenbouw’, achter de 'toneelmaskers’ 
van de bourgeoisie, de ‘ware’ productieverhou- 
dingen en de klasseposities zou leren herken
nen, dan zou — op grond van ‘objectieve criteria’
— iedere proletariër socialist worden en bijdra
gen aan de — overigens toch al onontkoombare
— klasseloze maatschappij. ‘De ijskorst om zijn 
(des proletariërs, WM) gemoed, het geloof aan de 
eeuwige noodzakelijkheid der klasse-maatschap- 
pij begint te smelten en in zijn hart komt leven, 
want het wordt beschenen door de stralen der 
hoop.’*̂

In de twintigste eeuw ging het de sociologen 
van lieverlede steeds minder om het blootleggen 
van ‘de ware wereld’ en steeds meer om het be
heersen van de bestaande verhoudingen.

Ook de sociaal-democratie wilde niet langer 
‘de ware verhoudingen’ ontmaskeren — dit werd 
een eerbiedwaardige en vruchtbare hobby van de 
Frankfurters en een psychopathologisch parano
ïde afwijking van de Stalinisten — maar beheer
sen: het ‘gebreidelde kapitaal’.

De ‘radicalisering’, de breuk met dit beheer- 
singsdenken, in de jaren zestig vond ook tegelij
kertijd in de sociologie en de sociaal-democratie 
plaats.

Geldt voor de sociaal-democratie niet wat 
Wallerstein — Tromp’s grote inspirator — over 
sociologie zegt? ‘Since 1965, sociologists have 
scattered along many, quite divergent paths. This 
has created much dismay within sociology about 
the presumed future of the field and has led to 
much external social critique. As for the views of 
the intellecmal leaders of the field, it is unclear 
that any such leaders exist, at least in the sense 
that they did in the two decades following the Se- 
cond World W a r? ’D  Waar kwam die vergruizing 
uit voort? Zowel uit onenigheid over het obj eet 
van onderzoek als over de onderzoeksmethode, 
respectievelijk het doel en de middelen.

Bart Tromp toont in Hetsodaal-democmtisch 
programma aan dat de sociaal-democratie zich

zelf altijd heeft gedefinieerd als tegenkracht ten 
opzichte van de bestaande, onrechtvaardig ge
achte, economische orde. ‘Het kapitalisme’ zou 
in de ‘heroïsche fase’ van het socialisme — tot 
WO i,ofw ellicht tot 1937 — mede door toedoen 
van politieke strijd vervangen worden door een 
socialistische orde. Dit revolutionaire ‘idee’ 
stond echter op gespannen voet met de refor
mistische ‘beweging’. De groeiende overtuiging 
dat de bestaansgrond van de sociaal-democratie 
niet zo zeer het streven tot omverwerping, maar 
de breideling van het kapitalisme was leidde tot 
nieuwe syntheses van idee en beweging. Door 
middel van het ‘Plan van de Arbeid’ en de — 
mede op Keynes’ economische inzichten geba
seerde — ontwiklceling van de verzorgingsstaat 
ontpopte de sociaal-democratie zich van dood
graver van het kapitalisme tot architect van de 
min of meer op behoud geconcentreerde ‘inter- 
ventiestaat’.

M EER MARKT, M IN D E R  OVERHEID

Beginselprogramma’s waren — tot 1977 — geba
seerd op serieuze pogingen om de economische 
orde te begrijpen, met als doel om op grond van 
deze kennis adequaat te kunnen ingrijpen. Hoe 
het programma van 1977 te duiden is, is lastig te 
beantwoorden. Men leze het amusante india
nenverhaal in hoofdstuk 9 van ‘Tromp’. Sinds
dien is het onmogelijk gebleken om een nieuw 
beginselprogramma op te stellen. Misschien ligt 
de oorzaak in een analogie met het door Tromp 
genoemde feit dat de negentiende-eeuwse ‘ge
vestigde machten’ geen programma nodig had
den, dit zelfs anathema vonden omdat ze zonder 5 3
last of ruggespraak naar beste weten geacht wer
den het landsbelang gestalte te geven. Partijvor
ming werd min of meer afgedwongen door de 
uitbreiding van het kiesrecht.'’'- De sociaal-de- 
mocratische beweging verkeerde vanaf het einde 
der jaren zeventig ten opzichte van het opruk
kend neoliberale discours in het defensief. In 
plaats van de economische orde te problematise
ren werd deze, in de vorm van de verzorgings
staat, juist verdedigd tegen de aanvallen vanaf de
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rechter flank. Deze defensieve houding is de so- 
ciaal-democratie goed opgehrolcen: er werd geen 
progressief antwoord op de reëel bestaande pro
blemen van de verzorgingsstaat geformuleerd. 
De consequentie hiervan was dat het neoliberale 
discours feitelijk, zij het sluipend en voorzien 
van een sociale saus (bijvoorbeeld activerend 
arbeidsmarktbeleid), werd overgenomen. De 
politiek van de PvdA — om me daartoe te beper
ken — was die van een tegen- en soms meestrib- 
belende uitvoerder van het, mede door ‘Europa’ 
afgedwongen, neoliberale programma van 'meer 
markt, minder overheid’ en strompelde van de 
ene (w a o ) crisis naar de volgende verkiezings
nederlaag. Ter verdediging moet gezegd worden 
dat alternatieven niet voorhanden leken.
Het ‘Projet Socialiste’, een amalgaam van natio
nalisaties en Keynesiaanse maatregelen, van 
Mitterrand in Frankrijk werd een groot fiasco.

Toevalligerwijs bevind ik me tijdens deze ge
dachtesprong voor ‘Het Werk aan de Nieuwe 
Uitweg’, een vesting van de Nieuwe Hollands 
Waterlinie. De ‘oude’ Hollands Waterlinie had de 
Fransen tijdens het rampjaar belet om vanuit 
Culemborg richting Holland op te trekken; de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft er eigenlijk 
altijd een beetje voor spek en bonen bijgelegen. 
Zouden nieuwe beginselen, waar Tromp voor 
pleit, niet zo’n zelfde schijnzekerheid bieden, of 
zelfs net zo contraproductief zijn als het ‘projet 
socialiste’? Een oplossing uit de vorige oorlog, die 
hopeloos verouderd is voor de ‘komende strijd’ 
en zeker geen ‘nieuwe uitweg’ biedt? Van onder 
de bmg vliegt opeens een roerdomp op en gaat 
even verderop in ‘de paalhouding’ zitten, volledig 

5 4 versmolten met de rietkraag. Ook een perspec
tief voor de PvdA: neem de Ideur aan van je  om
geving en val zo min mogelijk op; solide en be
trouwbaar.

Maar wat dan? Heeft de sociaal-democratie 
nog een doel, dat meer is dan de boel op Parsoni- 
aanse wijze, of al improviserend a la Frissen ‘bij 
elkaar te houden’?

Zelfs de w b  s afficheert zich niet langer als 
‘wetenschappelijk bureau ten dienste van het so
cialisme’, maar als ‘wetenschappelijk bureau van

de PvdA’. ‘Michels’ lijkt zelfs Paul Kalma in zijn 
greep gekregen te hebben. Richt hij zijn werk
zaamheden in ter instandhouding van een insti
tuut in plaats van het nastreven van een ideaal?

NO O DZAKELIJK MAAR ONMOGELIJK

We rijden Houten binnen. Het had ook Ypen- 
burg kunnen zijn, maar ik las de naam op een 
bordje. Welkom in postmodern Nederland!

Een goede omgeving om na te denken over de 
laatste poging de sociaal-democratie te schoeien 
op sociaal-wetenschappelijke inzichten; de 
‘Derde Weg’ van Tony o^Tony. (Blair en Giddens.) 
Nu heeft Tromp deze Derde Weg al menigmaal 
neergesabeld. ‘Het inhoudelijk debat over de 
Derde Weg heeft drie verschillende interpreta
ties opgeleverd. De eerste luidt dat het niet meer 
is dan een reclameterm, hoogstens geschikt om 
te suggereren dat we met Iets Nieuws te maken 
hebben. De tweede interpretatie is dat de Derde 
Weg alleen maar een maskerade is, die moet ver
hullen dat de sociaal-democratische beweging 
naar rechts is opgeschoven en stilzwijgend een 
groot aantal elementen van het neoliberalisme 
heeft overgenomen. De derde dat het integen
deel gaat om een geheel nieuwe stroming.’ *5

Tromp vindt de Derde Weg een 'Holzweg'. 
Heeft dat iets met Houten te maken? Toevalliger- 
wij s rij den we net langs woningbouwvereniging 
‘Dr. Schaepman’. Misschien is er in Houten ook 
een woningbouwvereniging ‘Abraham Knijper’ 
en wellicht zelfs een woningbouwvereniging 
‘P. J. Troelstra’, in net zulke nietszeggende gebou
wen. De ‘Derde Weg’ een reclameterm? Je kunt 
hem overal zien!

Inderdaad, als j e met Wallerstein debatteert 
in het gebouw van de Diamantbewerkersbond 
van Berlage, dan kom je al snel tot de overtuiging 
dat er toch een ‘nieuwe uitweg’ moet zijn. Maar 
de weg terug is net zo goed een ‘Holzweg’.

Mijn rondrit door mooi Nederland zit erop en 
ik heb zo langzamerhand schele hoofdpijn ge
kregen. ‘Geniet nou toch eens gewoon’, zou mijn 
vrouw gezegd hebben, als ze in mijn hoofd had 
kunnen kijken. Nu ik deze tocht heb gemaakt.
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neig ik echter tot Tromp’s stellingname uit 19 9 o. 
Beginselprogramma: Noodzakelijk maar onmo
gelijk.'® Maar ligt in dit streven naar het onmo
gelijke niet juist ookhet doel der beweging?

Thuis wacht de kat op ons. Ik strijk hem door 
zijn dikke rode pels. Nog even schiet de naam 
Jacques de Kadt door mijn hoofd en ikbetreur 
het dat Tromp in zijn dissertatie geen aandacht 
heeft geschonken aan het pleidooi van Dick 
Pels'7  om weer aanknopingspunten te zoeken hij 
de ideeën van De Kadt — en Banning — voor een 
eigentijdse reconstructie van een actief liberaal 
socialisme, dat zich positief onderscheidt van 
het passief meedobberen op de golven van het 
neoliberalisme. Pels’ werk heeft volgens mij niet 
de aandacht gekregen die het verdient en is

volgens mij onverminderd actueel voor de 
komende (?) beginselendiscussie. Een mooi 
onderwerp voor een ander uitstapje.

* Op 23 april vond in de Haagse Campus van de Leidse 
Universiteit een symposium plaats over 'Het sociaal
democratisch programma', de titel van de dissertatie 
van Bart Tromp over de beginselprogramma’s van de 
Nederlandse sociaal-democratie. Deze bijeenkomst 
werd georganiseerd door de PvdA-afdeling Den Haag 
(hulde aan Willem Minderhout) en so'D. Sprekers 
waren Bart Tromp, Maarten Hajer, Marije van den 
Berg, Ruud Koole, Marieke Bolle en Paul Bordewijk.
In dit nummer treft u een neerslag van deze avond 
aan. (Redactie ser-o)
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Hoe bruikbaar is nog 
het sociaal-democratisch 
programma

S6

BART T R O M P

In de afgelopen jaren heb ik mij bezig gehouden 
met onderzoek naar de wijze waarop de drie op
eenvolgende sociaal-democratische partijen in 
Nederland, de Sociaal Democratische Bond, de 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en de Par
tij van de Arbeid hun politieke identiteit gestalte 
hebben gegeven door middel van beginselpro
gramma’s. Het algemene resultaat van mijn 
onderzoek wil ik hier beknopt uiteenzetten, met 
als uitgangspunt de vraag of uit deze terugblik 
op een verleden van bijna anderhalve eeuw een 
perspectief kan worden gewonnen op de nabij e 
toekomst.

Ik begin met het schetsen van de brede histo
rische context van dit verhaal: het ontstaan van 
het kapitalisme. In de vijftiende eeuw kwamen 
in het Westen van Europa twee processen op 
gang die steeds meer de dynamiek in de wereld 
zijn gaan bepalen. Aan de ene kant ontstonden 
territoriale staten die zich ontwikkelden tot de 
centrale politieke eenheden in de wereld, aan de 
andere kant ontstond een bovenstatelijke econo
misch stelsel, het moderne kapitalisme met als 
centraal motief het maken van winst via markt- 
processen, de eindeloze accumulatie van kapi
taal, om een klassieke term te bezigen. Beide pro
cessen waren (en zijn) onverbrekelijk met elkaar

Over de auteur BartTrompisredacteurvans&D

verbonden en zij zijn in hoge mate bepalend 
voor de leefkansen van mensen in alle delen van 
de wereld.

Het duurde enkele eeuwen voor een zeker in
zicht in deze nieuwe werkelijkheid politiek tot 
uitdrukking kwam. De Franse Revolutie vormde 
daartoe de katalysator: deze gaf de stoot tot de 
kristallisering van conservatisme, liberalisme en 
socialisme als politieke stromingen, die stand
punten formuleerden ten aanzien van de ont
wikkeling van kapitalisme en alles wat daarmee 
gepaard gaat en de plaats en rol van de staat.

Socialisme ontstond als een kritiek op de ont
wrichtende werking die het kapitalisme uitoe
fende op het maatschappelijk weefsel, dat toch 
al gekenmerkt werd door grote ongelijlcheid.
Het verlangde enerzijds temg naar een idyllisch 
voorgesteld prekapitalisme, maar zocht ander- 
zij ds naar een alternatief voor de bestaande eco
nomische orde. Hoewel het een in aanleg trans
nationale beweging was (of althans wilde zijn), 
zag het zich door de logica van de situatie al snel 
gedwongen de vorm aan te nemen van nationale 
bewegingen en partijen.

Dit was pas mogelijk toen aan twee voor
waarden was voldaan. Het staats- en natievor- 
mingsproces moest zich zover ontwikkeld heb
ben dat het nationale kader overheersend was 
geworden ten opzichte van lokale en regionale
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banden. Daarnaast moest er sprake zijn van orga
nisatorische middelen om zo’n beweging struc- 
mur en uithoudingsvermogen te geven. Alleen 
zo kon de overstap geschieden van episodisch en 
lokaal verzet naar een nationale en continue or
ganisatie. De negentiende eeuw is de eeuw van 
de sociale bewegingen, de eeuw waarin in de 
meest ontwikkelde staten van de wereldecono
mie aan die beide voorwaarden voldaan ging 
worden.

PROGRAMMA EN ORGANISATIE

Tot het arsenaal aan nieuwe technieken van or
ganisatie behoorde het programma, en wel in 
het bijzonder bij bewegingen die geen prepoli- 
tieke basis kenden, bijvoorbeeld op godsdienst, 
taal of regio gebaseerd. De sociaal-democratische 
beweging kende niet zo’n prepolitieke sociale ba
sis. Integendeel: deze beweging werd juist ge
definieerd in programmatische termen, in de 
stelling dat de beweging de politieke uitdruk
king van een bepaalde sociale klasse, het proleta
riaat, was. Dat mensen in uiteenlopende vormen 
van arbeid tot eenzelfde sociale groep, klasse, 
zouden behoren omdat loonafhankelijkheid hun 
gemeenschappelijk kenmerk was, is immers 
geen sociologische waarheid, maar een politiek- 
programmatische boodschap.

De eerste sociaal-democratische organisatie 
in Nederland werd opgericht als afsplitsing van 
het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond, 
toen dit in 1877 niet het Gothaer Programma van 
de nieuwe Duitse sociaal-democratische partij 
wilde overnemen. Enkele j aren later, in 18 8 2, 
kwam uit deze en soortgelijke plaatselijke bewe
gingen de SDB tot stand, die inderdaad een pro
gramma opstelde dat op veel punten nauwelijks 
verschilde van dat van de Duitse partij. Dit pro
gramma bestond uit twee delen: een analyse en 
diagnose van het kapitalisme, gevolgd door een 
reeks programmatische eisen die staatsinterven
tie vereisten om gerealiseerd te worden. De s d b , 

die zich richtte op een aanhang die nog niet over 
het kiesrecht beschikte, streefde aanvankelijk 
naar uitbreiding van het kiesrecht, maar uitein

delijk kwam er een scheiding der geesten tot 
stand mssen advocaten van de ‘politieke’ strijd 
aan de ene kant, en die van de ‘economische’ aan 
de andere.

Toen de laatsten de overhand kregen, richtten 
de eersten de s d a p  op, met de pretentie dé 
Nederlandse vertegenwoordiger te zijn van de 
internationale sociaal-democratische beweging. 
Het program dat de nieuwe partij in 18 9 5 aan
vaardde moest deze positie ondersteunen; het 
was grotendeels ontleend aan het in 1892 aange
nomen programma van de Duitse s p n , het Erfur- 
ter Programma. Ook dit was echter gekenmerkt 
door de spanning tussen het ‘theoretisch’ deel, 
een marxistische analyse van het kapitalisme 
waarvan op termijn de onvermijdelijke onder
gang werd voorzien, en het‘praktisch’ deel, dat 
gericht was op concrete hervormingen binnen 
de kapitalistische orde.

Deze spanning tussen theorie en beleid leidde 
in de Tweede Internationale tot het revisio- 
nisme-debat, dat in Nederland gestalte kreeg in 
een langdurige ’richtingen- en partijstrijd’, welke 
in 1912 resulteerde in een nieuw beginselpro
gramma, bedoeld om de eenheid in de partij te 
herstellen en bovenal de spanning mssen theo
retisch perspectief en praktische politiek op te 
heffen. De centrale kwestie waar het toen om 
ging was de vraag of het politiek optreden van de 
SDAP tot beteugeling van het kapitalisme kon lei
den — in afwachting van de overgang naar het 
socialisme — of dat dit het kapitalisme in de 
kern onaangetast liet. Het programma koos voor 
het eerste gezichtspunt, terwijl het stelde dat de 
sociaal-democratische beweging niet alleen han
delde op basis van historische tendensen, maar 
zich ook fundeerde op ethische beginselen.

Een gemeenschappelijk element in de drie 
eerste sociaal-democratische programma’s is dat 
de partij zichzelf zag als de politieke represen
tant van de arbeidende klasse en zijn optreden 
als onderdeel van de overgang van kapitalisme 
naar socialisme, waarin algemeen kiesrecht een 
centrale rol was toegedacht. Maar de invoering 
van het algemeen kiesrecht leidde niet tot een 
sociaal-democratische meerderheid, de ver-
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w a c h te  polarisatie  v a n  de m a a t s c h a p p ij  i n  t w e e  

a n ta g o n ist is ch e  k la s s e n  d e ed  z ic h  n i e t  v o o r  e n  de 

o p k o m s t  v a n  c o m m u n i s m e  e n  f a s c i s m e  d w o n g  

de SD AP h a a r  traditionele p e r s p e c t i e f  aan  te pas-

N IEU W E PRO GRAM M A S 1 9 3 7 - 1 9 7 7

Zulke factoren brachten de s d a p  ertoe in de jaren 
dertig een nieuw beginselprogramma op te stel
len. Het programma van 1937 brak in een aantal 
opzichten met de drie voorgaande. De idee van 
de overgang van kapitalisme naar socialisme 
werd opgegeven en maakte plaats voor nadruk 
op wat in de bestaande maatschappij ter verbete
ring van de levensomstandigheden kon worden 
gedaan. De indamming van het kapitalisme 
werd gezocht in het middel van institutionele 
maatregelen, zoals de socialisatie van onderne
mingen en andere organisaties. Het program 
stelde vast dat de s d a p  er niet alleen voor de ar
beidersklasse was, maar voor alle sociale groepen 
die te lijden hadden onder bestaande maatschap
pelijke verhoudingen. Tenslotte hield het pro
gramma van 1937 in dat de s d a p  haar verhou
ding tot de Nederlandse staat normaliseerde en 
zich voortaan beschouwde als een politieke par
tij naast andere politieke partijen. Daarmee 
hoopte de partij ook te ontsnappen aan het poli
tiek isolement waarin het op landelijk niveau 
verkeerde.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoor
log traden inderdaad voor het eerst sociaal-de- 
mocratische voormannen toe tot een regering, 
maar op langere termijn was het perspectief voor 

58 de SDAP weinig belovend. Dat veranderde tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Het woord ‘socialisme’ 
verloor zijn afschrikwekkende associaties, op het 
niveau van politieke elites werden verzuilde ver
houdingen verbroken en het kwam tot een over
brugging van de kloof tussen sociaal-democraten 
en anderen. Na de Tweede Wereldoorlog dwong 
de als gevolg van deze ontwikkelingen opge
richte Nederlandse Volks Beweging, waarin 
leden van de s d a p  prominent aanwezig waren, 
overleg af tussen de s d a p , de Vrijzinnig Demo

cratische Bond, de Christen-Democratische Unie 
en enkele andere groepen met als doel de oprich
ting van een socialistische partij die de verzui
ling zou doorbreken.

Het resultaat was de Partij van de Arbeid, die 
zich ‘democratisch socialistisch’ noemde, om 
daarin de afstand tot de s d a p  tot uiting te bren
gen. Het beginselprogramma van 1947 ver
toonde overigens in strekking vele overeenkom
sten methet SDAP-programma van 1937, maar 
eiste verdergaande hervormingen in de Neder
landse samenleving, die nog steeds veroordeeld 
werd als ‘kapitalistisch’. Het centrale begrip in 
dit beginselprogramma was de ‘Doorbraak’, het 
overwinnen van de verzuilde politieke verhou
dingen ten gunste van een scheiding mssen 
‘links’ en ‘rechts’. Ook om die reden werd het de
mocratisch socialisme beschreven als een poli
tieke doctrine, die open stond voor mensen van 
uiteenlopende religieuze en levensbeschouwe
lijke achtergrond.

Het programma van 1947 vertoonde echter in 
geen enkel opzicht besef van het feit dat de PvdA 
inmiddels de leidende regeringspartij was ge
worden. In de daaropvolgende jaren groeide de 
discrepantie tussen de politieke praktijk van de 
PvdA en haar beginselprogramma. Halverwege 
de jaren vijftig besloot de partijleiding daarom 
tot de opstelling van een nieuw beginselpro
gramma, zowel om daarin afscheid te kunnen 
nemen van verouderd geachte ideeën als om een 
politieke koers onder nieuwe omstandigheden 
uit te zetten. Het nieuwe programma maakte 
voor eens en altijd een einde aan de notie van 
een overgang naar het socialisme. Het aan
vaardde de gemengde economie als de best mo
gelijke orde, en stelde de emancipatie van hoofd
en handarbeiders als centraal doel. De eisen ten 
aanzien van institutionele hervormingen, zoals 
socialisatie, werden sterk gerelativeerd. In de 
voorgaande jaren was macro-economische stu
ring daarvan in feite door de PvdA als functioneel 
equivalent aanvaard, maar deze kreeg in het pro
gramma geen plaats.

In 1973 viel het besluit een nieuw programma 
te formuleren, om de inmiddels in samenstel-
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ling en geesteshouding sterk veranderde partij 
een nieuw gezicht te geven, nu de generatie van 
oprichters langzamerhand het toneel had verla
ten en Nieuw Links een dominerende positie 
had ingenomen. Voor het eerst was dit besluit 
niet een initiatief van de partijleiding, maar 
werd het genomen op aandrang van het partij
congres. Het programma dat een volgend partij
congres in 1977 vaststelde had geen relatie met 
de voorgaande van 1947 en 19 5 9 en negeerde de 
kwesties die daarin een rol hadden gespeeld. In 
dit opzicht brak het met een traditie waarin een 
nieuw beginselprogramma vernieuwing inhield 
door geargumenteerd afstand te nemen van het 
vorige programma, en continuïteit behelsde 
door daarin op te nemen wat uit dit laatste het 
behouden waard werd geacht. Het was langer 
dan al zijn voorgangers bij elkaar en leek meer 
op de verkiezingsprogramma’s die toen in zwang 
waren gekomen dan op een beginselverklaring. 
Anders dan zijn voorgangers ontbeerde het een 
politieke stootrichting en verloor het al snel aan 
politieke relevantie, zeker ook omdat de toenma
lige partijleiding er zich nooit werkelijk aan had 
gecommitteerd.

Hoewel het congres van de PvdA al in 1992 uit
sprak dat een nieuw beginselprogramma nood
zakelijk was, en dat dit in 1994 gereed zou moe
ten zijn, hebben de overigens ver na dat jaarbe- 
gonnen pogingen tot zo’n nieuw programma te 
komen tot dusver geen resultaat geboekt, zodat 
het beginselprogramma van 1977 niet alleen nog 
steeds van kracht is, maar dat het dit jaar het pro
gramma van 1912 voorbijstreeft als het langst 
van gelding zijnde in de geschiedenis van de 
Nederlandse sociaal-democratische beweging.

BETEKENIS EN  GROTE L I JN E N  VAN DE

p r o g r a m m a ’ s

Bezien wij nu de plaats en het relatieve gewicht 
van deze programma’s, dan geldt voor alle dat zij 
formeel het meest gezaghebbende document 
zijn van de partij waar het om de omschrijving 
van haar doel en aard gaat. De feitelijke beteke
nis heeft echter steeds te maken met twee zaken.

De eerste volgt uit het feit dat sociaal-democrati
sche partijen geen prepolitieke basis hebben, 
maar eerst geconstitueerd worden door het pro
gram zelf. De tweede is dat wat Marx ‘de partij 
van verandering’ noemde niet kan uitgaan van 
de samenleving zoals zij is, en de formulering 
van een willekeurig aantal politieke eisen, maar 
altijd steunt op een collectief gedeelde diagnose 
van de maatschappij en de daarin werkzame 
krachten. Daarin verschillen de sociaal-democra-

Men zou hetsociaal-democratisch 

programma kunnen omschrijven 
als het in rekening brengen van 
de externe kosten van de 
kapitalistische productiewijze, 
de kosten die als vanzelfsprekend 
worden afgewenteld op de natuur, 
de staat en de mensen

tische beginselprogramma’s dan ook van die van 
liberale en confessionele of conservatieve par
tijen.

Niettemin moeten wij constateren dat de fei
telijke betekenis van het beginselprogramma af
nam naarmate dit een meer ‘zondags’ karakter 
kreeg, als gevolg van toenemend gewicht van 
verkiezingsprogramma’s, van het feit dat de par
tij door het op zich nemen van politieke en be
stuurlijke verantwoordelijkheid haar afstand tot 5 9 
het bestaande verkleinde en door wat Max We- 
ber noemde ‘de routinisering van het dagelijks 
leven’.

Zijn er nu, bij wijze van terugblik, in deze op
eenvolgende beginselprogramma’s grote lijnen 
te ontdekken? Zeker, en ik beperk mij tot de 
voornaamste. Alle programma’s tonen zich kri
tisch ten opzichte van de kapitalistische maat
schappij, maar dat van 1937 vormt een breuk met 
de voorgaande: dan wordt het perspectief van
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een overgang van kapitalisme naar socialisme 
verlaten. Het perspectief daarna is steeds dat van 
het inperken van de nadelige gevolgen van het 
kapitalisme door middel van politiek handelen, 
dat daarmee ook iets dichterbij brengt dat socia
lisme genoemd kan worden.

Een constante in alle programma’s is hun le
vensbeschouwelijk pluralisme, het meest expli
ciet in dat van 1947: het socialisme is een poli
tieke doctrine, niet een of andere levensbeschou
wing. Terwijl in de eerste programma’s ‘kapita
lisme’ wordt opgevat als een geheel van ijzeren 
wetten, dat vrijwel geen ruimte biedt aan mense
lijk ingrijpen, maakte dit beeld geleidelijk plaats 
voor een waarin voor politiek handelen steeds 
ruimte en effectiviteit ging bestaan. Daarmee 
groeide ook het belang van de partij, die steeds 
meer een zelfstandig instrument van politiek 
werd, in plaats van secundair ten aanzien van 
primaire economische processen. Tezelfdertijd 
maakte de voorstelling van zaken als zou de par
tij exclusief de arbeidende klasse vertegenwoor
digen plaats voor het gezichtspunt dat een soci- 
aal-democratische partij zorg draagt voor de 
emancipatie van alle groepen die onder kapita
lisme te lijden hebben.

Stond in eerste instantie voorop de eis naar af
schaffing van de privé-eigendom van de produc
tiemiddelen, vanaf 1937 zocht de partij naar in
stitutionele arrangementen waardoor de econo
mie in dienst zou staan van de gemeenschap, 
met als uitkomst de aanvaarding van de ge
mengde economie in 1959 — die echter voor een 
vreemde temgkeer naar nationalisatie van de zo
genaamde sleutelindustrieën in het programma 
van 1977 werd verlaten.

In wat in mijn boek ‘Het sociaal-democratisch 
programma’ de sfeer van reproductie van de ar
beid heet, is sprake van een geleidelijke uitbrei
ding van de terreinen waar door middel van 
overheidsinventie zorg moesten worden gedra
gen voor gelijkwaardige emancipatie — van toe
zicht op de arbeidsomstandigheden naar sociale 
zekerheid, volksgezondheid, onderwijs, volks
huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en cul
tuur.

Wat betreft de staatkundige inrichting kozen 
de programma’s altijd onverveerd door democra
tie, zonder zich erg druk te maken over de pre
cieze vormgeving daarvan. Over de aard van het 
statenstelsel en de gewenste inrichting ervan 
maakten die programma’s zich evenmin erg 
druk. Pas in de naoorlogse beginselprogramma’s 
is sprake van een ‘internationale gemeenschap 
van volken’, institutioneel vorm gegeven in de 
Verenigde Naties, en van een strijd tegen sociale 
ongelijlcheid op wereldschaal.

Vanzelfsprekend valt er nog veel meer te zeg
gen over deze programma’s, en de ideeën die 
schuil gaan achter de bewoordingen waarin zij 
zijn gesteld. Dat heb ik dan ook gedaan in mijn 
boek, maar ik zou mijn werk tekort doen door te 
suggereren dat ik de inhoud ervan hier adequaat 
kan samenvatten en laat het daarom bij wat ik er 
nu over heb gezegd.

HEBBEN BEG IN SELE N  NOG ZIN ?

Wat valt er nu te constateren na een terugblik op 
honderd jaar sociaal-democratische beginselpro
gramma’s in Nederland? Kan daaruit enige le
ring voor de toekomst worden getrokken, of het 
is maar beter om de naam ‘Troelstra’ in het ver
volg louter te associëren met een straatnaam, zo
als volgens Bert Middel in zijn terugblik op der
tien jaar in de Tweede Kamer het geval is bij de 
hedendaagse ’yuppie-socialisten’ die hij daar als 
collega’s ontmoette? Heeft de geschiedenis die ik 
in kaart heb gebracht ons nog iets te leren of zijn 
de omstandigheden zozeer veranderd dat deze 
als niet meer terzake doende kan worden afge
schreven? Dat is de vraag die de huidige PvdA in 
alle duidelijldieid dient te stellen en te beant
woorden en stel ik mij voor daartoe hier een af
trap te verrichten, maar ook niet meer dan dat.

Ik heb laten zien dat in eerste instantie het 
streven van de sociaal-democratische bewegin
gen was gebaseerd op het uitgangspunt dat er 
sprake zou zijn van een overgang van kapita
lisme naar socialisme. Dit laatste was noch insti
tutioneel gedefinieerd, noch politiek en maat
schappelijk gespecificeerd. Dat hoefde ook niet
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omdat deze overgang het resultaat was van de 
werking van het kapitalisme zelf, niet iets geba
seerd op een of andere blauwdruk van een 
nieuwe maatschappij. In tegenstelling tot alom 
gangbare clichés heeft het socialisme altijd kri
tisch gestaan tegenover de gedachte van een 
‘maakbare’ samenleving.

In het programma van 1937 is dit perspectief 
definitief verlaten, ook al bleef het als eindsta
tion gelden. In feite ging het voortaan om wat 
Willem Banning in een gelukkige term ‘de brei
deling van het kapitalisme’ heeft genoemd, het 
bestrijden van de uitwassen van een productie
wijze die enerzijds ongeëvenaard is in de voort
brenging van rijkdom, anderzijds niets heel laat 
van traditionele verhoudingen en sociale ver
banden en tot een historisch niet eerder ver
toonde groei van ongelijkheid in inkomen, ver
mogen en dus ook macht heeft geleid en nog 
steeds leidt, nationaal zowel als op wereldschaal, 
en tenslotte ertoe tendeert alle menselijke rela
ties en verbanden te definiëren in termen van 
winst, efficiëntie en verkoopbaarheid.

In de sociaal-democratische traditie heeft het 
streven naar breideling van het kapitalisme al
tijd twee dimensies gekend, een economische en 
een culmrele. In de eerste ging het erom de 
maatschappelijke ontwrichting en sociale onge
lijkheid die het kapitalisme veroorzaakt tegen te 
gaan; daarnaast de economie in dienst te stellen 
van de gemeenschap in plaats van andersom, 
met als belangrijke implicatie dat de kwaliteit 
van arbeid prioriteit zou moeten hebben op het 
maken van winst. Meer in het algemeen zou 
men het sociaal-democratisch programma op dit 
punt kunnen omschrijven als het in rekening 
brengen van de externe kosten van de kapitalisti
sche productiewijze, de kosten die als vanzelf
sprekend worden afgewenteld op de namur, de 
staat en de mensen.

In de tweede dimensie is het oogmerk paal en 
perk te stellen aan de opmars van economische 
principes op maatschappelijke sferen die 
daardoor hun unieke karakter dreigen te verlie
zen, de strijd tegen wat Jürgen Habermas ‘de ko
lonisering van de leefwereld’ heeft genoemd. De

logica van het kapitalisme, zijn onverbiddelijke 
opmars, strekt zich immers ook uit tot andere 
sferen dan die van de eigenlijke economie. 
Steeds meer terreinen van het menselijk leven 
worden onder het regime van winst en verlies 
gebracht: zorg, onderwijs, mimte, enzovoorts. 
Het sociaal-democratisch programma keert zich 
daartegen ook omdat daardoor menselijke 
waardigheid en autonomie geheel afhankelijk 
worden gemaakt van financiële criteria.

Naast de breideling van het 
kapitalisme vormt de organisatie 
van de democratie, beide op 
nationaal zowel als op 
transnationaal niveau, een 
logisch fundam ent voor een 
sociaal-democratisch programma 
van de 21e eeuw

Deze breideling van het kapitalisme was ta
melijk succesvol in de afgelopen eeuw, althans in 
de kernstaten van de wereldeconomie, in West- 
Europa en ten dele ook in Noord-Amerika. Daar
bij bleek dat macro-economische smring en pu
blieke voorzieningen, van nutsbedrijven tot 
systemen van openbaar vervoer, een effectief 
equivalent vormden van nationalisatie of sociali
satie van bedrijfstakken, die ook onder markt- 
voorwaarden konden functioneren, zij het niet 61 
om kapitaal te genereren, maar om dit te gebrui
ken ten dienste van het publieke doel van derge
lijke organisaties.

Naast het ‘maakbaarheids’-argument houdt 
een tweede misverstand over de sociaal-demo
cratische stroming in dat deze tegen ‘de markt’ is 
gericht. In wezen is het sociaal-democratisch 
standpunt als het om de economie gaat echter op 
twee uitgangspunten gebaseerd. Het eerste is 
onnavolgbaar onder woorden gebracht door de
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conservatieve liberaal Friedrich von Hayek, toen 
hij stelde dat de markt weliswaar het meest effi
ciënte mechanisme van allocatie voor koop en 
verkoop is, maar daarmee niet rechtvaardig is. 
Het sociaal-democratisch programma heeft 
daarom als wezenlijk element altijd het streven 
de onrechtvaardige gevolgen van marktproces- 
sen waar mogelijk te verzachten, zo niet weg te 
nemen, zonder de voordelen van marktwerking 
teniet te doen. Het tweede uitgangspunt is dat er 
collectieve goederen bestaan waarin niet op be
trouwbare en voor iedereen toegankelijke wijze 
door concurrerende bedrijven kan worden voor
zien. Dit laat de mogelijkheid open dat particu
liere bedrijven in zulke collectieve behoeften 
voorzien, maar dan wel onder overheidstoezicht 
en op voorwaarden die marktfalen uitsluiten.

De zwakheid van de sociaal-democratische 
positie is echter dat deze zich beroept op de staat 
als de instantie die ‘breideling’ van het kapita
lisme ter hand neemt. Maar kapitalisme is nu 
juist een wereldsysteem, dat staten overstijgt. De 
kapitalistische wereldeconomie functioneert bij 
de gratie van de gedachte dat erg geen overkoe
pelende politieke instantie greep op heeft, maar 
dat altijd de ene staat tegen de andere kan wor
den uitgespeeld. Dat is altijd al zo geweest, maar 
dit gegeven doet zich klemmender voelen in een 
tijdperk van neoliberale dominantie, waarin 
juist welbewust gestreefd wordt elke democrati
sche controle op de werking van het kapitalisme 
uit te sluiten, zoals aanschouwelijk is gemaakt in 
de in de jaren tachtig door neoliberale regimes 
— de Verenigde Staten en het Verenigd Konink
rijk — afgedwongen en onomkeerbare liberali- 

62 sering van het internationale kapitaalverkeer.

BREIDELIN G VAN  HET K A P IT A L ISM E

De stelling die ik verdedig als het gaat om het po
litieke perspectief van de sociaal-democratische 
beweging is dat die ‘breideling van het kapita
lisme’ er meer dan ooit de principiële basis van 
dient te vormen. De twintigste eeuw is wel ge
kenschetst als de eeuw van de sociaal-democra- 
tie, doorRalf Dahrendorf, alsof het sociaal

democratisch project voltooid zou zijn. Maar de 
zaken liggen andersom. Als men het sociaal
democratisch project echter in het begrip ‘brei
deling van het kapitalisme’ samenvat, dan ziet 
de situatie er heel anders uit. Het relatieve succes 
van de sociaal-democratische beweging staat on
der druk. Het is geen voldongen feit, integen
deel. De geleidelijke afname aan inkomensonge
lijkheid die zich gedurende het grootste deel van 
de twintigste eeuw in de kernstaten aftekende 
— daarbuiten zeker niet — maakt sinds de jaren 
tachtig plaats voor een omgekeerde ontwikke
ling — het is maar één voorbeeld van omkeer
baarheid van Dahrendorfs sociaal-democratische 
eeuw.

‘De breideling van het kapitalisme’ is de basis 
van een programma niet de invulling ervan — 
daar valt nog heel veel over te zeggen, wat ik nu 
niet doe. Maar dit vormt in mijn ogen wel het 
criterium waarop een sociaal-democratische par
tij zich onderscheidt van andere partijen, ook al 
kan het daarmee in de praktische politiek goede 
relaties onderhouden, zoals vrijzinnige en meer 
rechtse liberalen en christen-democraten. Ook 
daar treft men wel incidentele kritiek aan op wat 
in oude programma’s ‘de uitwassen van het kapi
talisme’ wordt genoemd, zoals optieregelingen 
voor zogenaamde ‘ondernemers’, maar nooit een 
kritische houding tegen de bestaande maat
schappelijke orde als zodanig.

Uit de beschouwing van honderdjaar begin
selprogramma's licht ik tenslotte het thema van 
de democratie. In al die programma’s is politieke 
democratie niet iets wat op zichzelf staat, maar 
vooral een tegenwicht tegen economische 
macht, een tegenwicht dat niet op zichzelf zou 
moeten staan, maar dat zijn weerklank zou moe
ten vinden in sociale democratie, in mondigheid 
van individuen in andere sferen dan de zuiver 
staatkundige. Dat thema is in de afgelopen kwart 
eeuw langzaam maar zeker uit het sociaal-demo
cratisch programma weg geperst.

Het streven naar democratisering dat in de 
sociaal-democratische programma’s een con
stante is, was altijd gekoppeld aan de idee van 
emancipatie. Mondigheid was geen gegeven,
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maar moest verdiend worden op wat de liberaal 
Hofland ooit omschreef als ‘de kakschool van 
Banning'. Democratie was in deze context nooit 
een kwestie van brood en spelen. Dit ideaal van 
mondigheid en emancipatie wordt echter aange
tast door de wijze waarop onderwijs en massa
media tegenwoordig opereren. Dat is een recht
streekse aantasting van het sociaal-democratisch 
streven.

Een tweede ontwikkeling is die waarin de re
latie tussen politieke democratie en economie 
verschuift ten voordele van de laatste: mensen 
worden steeds meer beschouwd (en beschouwen 
zichzelf) als consumenten dan als staatsburgers. 
De consument heeft koopkracht, de burger één 
stem. De politieke democratie, gebaseerd op de 
gelijkheid van burgers, die allemaal één stem 
hebben, wordt aangetast als de burgers ook in de 
politiek economische actoren worden, die onge
lijk zijn als het om hun koopkracht gaat. Een so- 
ciaal-democratische beweging kan niet blind 
zijn voor de groeiende discrepantie mssen poli
tieke democratie en economische macht.

Ten derde levert lezing van het sodaal-demo- 
cratisch programma in de j aren achter ons het

inzicht op — voorzover dat al niet bekend was — 
dat politieke democratie in de afgelopen twee
honderd j aar alleen maar overmigend gestalte 
heeft gekregen op het niveau van de nationale 
staat. Maar de autonomie daarvan wordt steeds 
verder uitgehold door supranationale instimties 
als de Europese Unie en transnationale regimes 
die geenszins aan democratische controle zijn 
onderworpen, ook al zijn zij van grote invloed op 
ons leven.

Naast de breideling van het kapitalisme 
vormt de organisatie van de democratie, beide op 
nationaal zowel als op transnationaal niveau, 
historisch gezien een logisch fundament voor 
een sociaal-democratisch programma van de 21  ̂
eeuw. Dat programma is nooit a f De strij d voor 
sociale rechtvaardigheid, voor wat de beminne
lijke socialist R. H. Tawney ‘gelijkheid van res
pect’ noemde, is nooit over. Het gaat om een ein
deloze Sisyphus-arbeid, niet om een utopisch 
project met een eindstadium. Maar het is een ar
beid die niet alleen gedaan moet worden, het is 
ook een arbeid die het waard is gedaan te wor
den.
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Geen beginselen, maar een 
missie!
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M A R I E K E  BOL LE

Wat kan een beginselprogramma betekenen 
voor een sociaal-democratische partij in de 21^ 
eeuw? Niet zo heel veel, lijkt mij. Ik zou niet te 
veel papier aan een beginselprogramma willen 
spenderen. Waarom wil ik dat niet? Omdat poli
tieke partijen aan het veranderen zijn. Politieke 
partijen nemen niet meer die centrale positie in 
het gedachtegoed en de idealen van mensen in, 
zoals ze dat tot een behoorlijk eind in de 20  ̂
eeuw deden. Feitelijk binden politieke partijen 
nu in de eerste plaats mensen die op een geza
menlijke kieslijst komen te staan. Namurlijk ge
beurt er daarnaast ook iets aan ideeënvorming, 
bij de wetenschappelijke bureaus en door acti
viteiten onder leden. En deze groep, de leden, 
weet zich Idaarblijkelijk toch nog altijd op een of 
andere wijze gebonden. Er is dus zoiets als een 
wij-gevoel dat in tijden tussen verkiezingen een 
beperkte, betroklcen groep aanspreekt, en in ver
kiezingstijd gelukkig een heleboel meer mensen. 
Als de laatste verkiezingsuitslagen de norm zijn, 
dan bepaalt de lijsttrekker, en de manier waarop 
zij of hij appelleert aan de kiezer, de verkiezings
uitslag. In het licht van de verkiezingsuitslag 
spelen programma’s, en zeker een beginselpro
gramma, dus een uiterst bescheiden rol.

De meest geloofwaardige lij sttrekker wint de 
verkiezingen, en moet vervolgens in ons land 
een flink deel van die geloofwaardigheid on-

Over de auteur M arieke Bolle  is PodA-gem eenteraads- 
lid in Den H aa g  en zelfstandig ondernemer

middellijk weer inleveren. Er moet immers 
onderhandeld worden met een coalitiepartner. 
Wat voor (afgeleide) rol speelt daarbij een begin
selprogramma? Levert de lijsttrekker de beginse
len in tegelijk met diens geloofwaardigheid? Valt 
er over de beginselen ook te onderhandelen of 
zijn die ononderhandelbaar? En hoeveel hinder 
ondervindt de lijsttrekker en diens geloof
waardigheid van een beginselprogramma dat 
ononderhandelbaar is tijdens coalitieonderhan
delingen?

Dus niet te veel beginselen in zo’n pro
gramma en, misschien nog belangrijker voor 
een partij als de onze, graag wel realistische 
denkbeelden. Als wij nu de socialistische heil
staat gaan verkondigen in ons beginselpro
gramma, zitten we ver af van de maatschappe
lijke werkelijkheid. Niet dat we onze idealen niet 
moeten koesteren, zeker, maar dan wel zodanig 
tot uitdrukking gebracht, dat ze ook praktijk 
kunnen worden, of in ieder geval dat we er aan 
kunnen werken dat ze ooit worden verwezen
lijkt, of verwezenlijking kunnen benaderen.

Ik zou wel voor een beknopt, praktisch mis- 
sion statement zijn. De missie van een politieke 
partij moet ieder die zich daarbij thuis voelt, ie
dere verwante ziel stimuleren lid te worden, te 
stemmen, zich aan te sluiten. Dat vergt een fun
damentele doordenking van de kern van onze 
gezamenlijke denkbeelden en de vertaling daar
van naar hedendaagse problemen en hun aan
pak. Politiek actieven kunnen zich daar bewust

s&D 5/6 1 2003



De PvdA-speurtocht naar beginselen Marieke Bolle Geen beginselen, maar een missie!

aan binden; politiek minder uitgesproken men
sen kunnen zich in verkiezingstij d aansluiten en 
op de partij stemmen.

Hoe zou zo’n ‘mission statement’ er uiteinde
lijk moeten uitzien? Een paar blaadjes, maximaal, 
die teruggebracht zouden moeten kunnen wor
den tot een bondig identiteits-statement en — 
hoe plat ook — tot een wervende verkiezingsleus.

WAT MOET ER IN STAAN?

Mag bovenstaande volstaan als voorlopige, werk
definitie van een ‘beginselprogramma' in de 21^ 
eeuw? Beginselprogramma’s zijn niet meer van 
deze tijd. Maar we kunnen wel onze gemeen
schappelijke idealen aan het papier proberen toe 
te vertrouwen. In een hedendaagse vorm die 
bindt zonder te knellen: een mission statement.
Dat is een poging tot modernisering van een do
cument dat in de vorige eeuw wellicht een van
zelfsprekende betekenis had, maar nu toch in die 
oorspronkelijke vorm sleets is geworden.

En nu dan iets over wat er in dat nieuwe docu
ment zou moeten staan. Wat beweegt de Partij 
van de Arbeid? Dat vergt een beschrijving van 
dominante tendensen in de maatschappij en ver
volgens de wijze waarop wij daar als partij mee 
om willen gaan.

De eerste maatschappelijke tendens is de toch 
op het oog dehnitieve stap die de maatschappij 
in alle sectoren gezet heeft naar dominantie van 
markteconomische principes. Zowel in de parti
culiere sector als in de collectieve sector lijkt de
finitief — in mindere of meerdere mate — de 
markt als ordeningsprincipe te zijn geaccep
teerd. Vanzelfsprekend gelden in tal van secto
ren verzachtende regels voor degenen die daar
van de dupe zouden worden, maar het algemene 
uitgangspunt dat de markt de beste basis is voor 
maatschappelijke ordening lijkt op de meeste 
plekken in Nederland, maar ook in de rest van de 
wereld algemeen aanvaard. Kenmerk één van 
onze samenleving in de 21^ eeuw is dus: markt
economische principes domineren de ordening 
van onze samenleving.

De tweede karakteristiek van onze samenle

ving is het individualisme. Mensen zijn in de af
gelopen decennia steeds individualistischer ge
worden. Ook dat geldt in alle sectoren van onze 
maatschappij. Kenmerk twee is: individualisme.

Een derde is dat wij onze samenleving met zo
veel verschillende individuen geweldig ingewik
keld hebben gemaakt. Alles hangt met alles sa
men, beweeg je het ene dan gaat iets anders mee, 
en ieder wil het naar zijn of haar omstandighe
den bekeken een tikje anders. We kennen de 
samenleving ook steeds minder (‘de ongekende 
samenleving’ van Herman van Gunsteren). Ken
merk drie is: complexiteit.

Tenslotte nog deze: steeds meer mensen wil
len en kunnen meedoen aan de vormgeving van 
hun directe omgeving; steeds meer mensen en 
instanties kunnen dat niet alleen op het lokale 
niveau maar ook in meer abstracte of algemene 
termen als het gaat om centrale regelgeving of af
spraken. Kenmerk vier is dus: burgers en instan
ties zijn mondiger.

Wat betekenen deze kenmerken van onze 
samenleving in de 21® eeuw? Met andere woor
den: wat willen wij van de Partij van de Arbeid 
doen aan de maatschappelijke ontwikkeling ge
geven deze karakteristieken? Naar mijn idee 
komt het aan op de volgende vijf kernpunten:
L meer directe democratie, decentralisatie waar 

mogelijk, meer procesarchitecmur;
2. wereldwijde samenwerking, echt iets doen 

voor gebieden waar het economisch minder 
goed gaar, zowel in Europa als daarbuiten;

3. versterking van datgene wat we gemeen
schappelijk hebben: culmur;

4. versterking van datgene wat centraal staat 65
voor onze ontwikkeling zowel qua individu
als qua samenleving in zijn geheel: onderwijs;

5. zorg voor het milieu.

Hoe is deze keuze tot stand gekomen? Zowel het 
marktprincipe als het toegenomen individua
lisme vragen een antwoord in de versterking van 
het gemeenschappelijke. Dat ligt in alle vijf de 
punten besloten: meer gezamenlijkheid in de be
sluitvorming, meer doen voor anderen in andere
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landen, cultuur als bindende factor, onderwijs 
evenzo, en het milieu, zodat ook generaties na 
ons nog een bestaan op deze aarde op kunnen 
bouwen.

Complexiteit en mondiger burgers vragen om 
meer directe democratie, minder dichtgetim
merde besluiten en afspraken, meer procesarchi
tectuur, meer en beter onderwijs. De burgers die 
dat oplevert zullen meer culmurconsument zijn. 
En tenslotte zullen complexe samenlevingen en 
kennisintensieve samenlevingen beter op het 
milieu moeten letten, omdat dat anders kind van

de rekening wordt en onze kinderen die reke
ning gaan betalen.

Vier maatschappelijke tendensen leiden tot 
vijf elementen van verwantschap voor leden en 
sympathisanten van de PvdA. Behendige denkers 
en schrijvers in onze partij kunnen daar vast een 
mooie missie van samenstellen. Een die niet 
knelt of afstoot, maar nieuwe geïndividuali
seerde vrije denkers juist aanspreekt en stimu
leert om verder te denken.
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De PvdA-speurtocht naar beginselen (4)

Een beginselverklaring moet 
toch lukken

PAUL B O R D EW IJ K

Moet een partij een beginselprogramma hebben? 
Wie kijkt naar de huidige staat van de PvdA, zou 
zeggen van niet. Het beginselprogramma van 
1977 wordt algemeen als verouderd beschouwd 
en speelt geen enkele rol meer. Wanneer een kan- 
didaat-kamerlid tegenover de kandidaatstellings- 
commissie zou aangeven dat hij zich in de 
Tweede Kamer zou gaan baseren op het beginsel
programma, zou dat voldoende reden zijn hem 
geen verkiesbare plaats toe te kennen. Materieel 
kunnen we dus stellen dat de PvdA geen beginsel
programma heeft. Die situatie bestaat naar mijn 
inschatting al sinds 19 8 6, toen Max van den Berg 
vertrok als partijvoorzitter.

Is dat erg? Van de zeventien j aar die sindsdien 
verstreken zijn, heeft de PvdA gedurende twaalf 
achtereenvolgende jaren regeringsverantwoor
delijkheid gedragen, en daarbij acht jaar de pre
mier geleverd. De electorale resultaten zijn in die 
periode zeer wisselend geweest, maar er hebben 
toch steeds mensen op de PvdA gestemd. Die de
den dat kennelijk niet vanwege het beginselpro
gramma, maar om andere redenen, zoals het be
leid dat feitelijk gevoerd werd, of de geschiedenis 
van de sociaal-democratie met leiders als Troel- 
stra, Drees en Den Uyl — bien étonnés dese trouver 
ensemble.

Misschien herkennen sociaal-democraten

Over de auteur Paul Bordewijk is zelfstandig publicist
en aduiseur 

Noten Zie pagina 71

elkaar eerder dan aan gemeenschappelijke be
ginselen aan iets dieper liggends, een bepaald le
vensgevoel, o f wat tegenwoordig life s^le heet. Je 
kunt het ook nestgeur noemen. Niet voor niets 
droegen in de laatste verkiezingscampagne voor 
de Tweede Kamer de lijsttrekkers van de rechtse 
partijen een stropdas, en die van de linkse niet. 
Marije van den Berg gaf het voorbeeld van 
iemand die haar tijdens diezelfde verkiezings
campagne dit jaar had toevertrouwd dat ze blij 
was dat ze weer op de PvdA kon stemmen. Dat 
gaf aan dat mensen een emotionele band kun
nen hebben met de PvdA ook wanneer ze zich 
programmatisch niet meer in de PvdA herken
nen.

Het deed me denken aan Karei van ’t Reve, die 
eens geschreven heeft dat hij op alle punten waar 
de VVD en de PvdA van mening verschilden, het 
eens was met de v v d  , maar dat hij toch op de 
PvdA stemde, omdat hij zich bij de mensen in de 
VVD niet thuis voelde. Je hoort ook van intellectu
elen die wel de overstap naar de v v d  gemaakt 
hebben, dat ze de inzet missen waarmee in de 
PvdA politieke debatten gevoerd worden, en dus 
eigenlijk terugverlangen naar de manier waarop 
men het in de PvdA met elkaar oneens is.

Dat relativeert een van de argumenten die 
Bart Tromp aanvoert voor de noodzaak van een 
beginselprogramma, te weten dat de PvdA geen 
prepolitieke basis kent. Dat gold wellicht bij de 
oprichting van de s d  a f , maar inmiddels is er 
veel meer dat leden van de PvdA bindt dan een
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dergelijke tekst. Dat is ook niet van vandaag of 
gisteren. Willem Minderhout wij st op Koss- 
mann, die constateerde dat al voor de Tweede 
Wereldoorlog socialisten zich vooral onder
scheidden door hun levensstijl.' En Gerbrandy 
beschouwde de uitzendingen van de VARA veel 
meer als een moreel dan als een politiek gevaar.^ 
Het gezamenlijk onderschrijven door leden af
komstig uit s D AP, VD B en CD u van het beginsel
programma van 1946 heeft ook niet kunnen ver
hinderen dat die twee laatste partijen na verloop 
van tijd weer herleefd zijn, de VDB onder de 
naam nee, de c d u  eerst als PPR en daarna als 
EVP, beide opgegaan in Groenlinks.

op de politieke praktijk van alledag meestal maar 
weinig invloed.’ Dat is geen argument tegen het 
opstellen van zo’n programma, het is een citaat 
uit het beginselprogramma van 1977.^ Het gaat 
er vooral om, of een partij in staat is zijn beginse
len te formuleren. Een partij die dat niet kan, zal 
misschien nog wel met een populaire lijsttrek
ker af en toe electorale successen kunnen boe
ken, maar is daarmee nog niet in staat om duur
zaam invloed uit te oefenen op de gang van za
ken in ons land. Daarmee is het formuleren van 
een beginselprogramma vooral een test voor de 
levensvatbaarheid van een partij op langere ter
mijn.

68

DE RAND V AN DE AFGROND

Toch denk ik dat een partij zonder beginselpro
gramma er slecht aan toe is. Toen Tromp zich in 
het voorjaar van 2001 kandidaat stelde als partij
voorzitter, waarschuwde hij dat de partij zich aan 
de rand van de afgrond bevond. Dat vond ieder
een ontzettend overdreven, maareenjaarlater 
verloor de PvdA wel 22 van zijn 45 kamerzetels. 
Inmiddels heeft de partij daar weer 19 van terug
gewonnen, maar vriend en vijand zijn het erover 
eens dat er weinig hoeft te gebeuren of de PvdA is 
de herwonnen aanhang weer kwij t.

Nu is het niet zo, dat die bedreiging weg is 
wanneer we maar een nieuw beginselpro
gramma hebben. Maar het ontbreken van zo’n 
programma is wel een uiting van intrinsieke 
zwakte van de PvdA. De PvdAheeft een periode 
achter de rug waarin de leiding zoveel mogelijk 
vrijheid nastreefde om naar bevind van zaken te 
handelen, zonder zich in vermoeiende debatten 
binnen de eigen partij te hoeven verantwoorden 
en vast te leggen. Die partij vertegenwoordigde 
toch maar een minuscuul deel van het electoraat. 
Als gevolg daarvan is het echter steeds minder 
duidelijk geworden waar de partij nu eigenlijk 
voor staat, en watje van de partij kunt verwach
ten. En — vrij naar Willem Minderhout — zon
der ideologische veren zal ook de nestgeur op 
den duur verdwijnen.

‘Het beginselprogramma van een partij heeft

BE GI NS E L P ROGRAMMA OF 

BEGI NSELVERKLARI NG?

Een vraag die wel gesteld moet worden is of het 
document waarin een partij zijn beginselen 
neerlegt, moet worden aangeduid als beginsel
programma. Dat is traditie in de socialistische be
weging, maar wel een traditie die teruggaat op 
het geloof in zoiets als een socialistische maat
schappij, die als een soort einddoel geldt voor de 
socialistische beweging. Dat klonk ook nog door 
in het programma van I977:‘'-

Demokratisch-socialisten zenen zich in voor een 
samenleving waarin de kwaliteit van het bestaan 
voor allen gelijk is.... Van zulk een samenleving 
verwachten socialisten dat ze de ontwikkeling van 
eigenschappen die de mensen met elkaar verbin
den zal bevorderen. Onderlinge wedijver in de zin 
van naijveren het streven naar persoonlijke of 
groepsvoordelen, terwijl anderen gebrek lijden, zui
len ergeen gunstige bodem vinden; menselijke so
lidariteit daarentegen ivel.

Het riep de vraag op, wat er met de PvdA moet ge
beuren wanneer zo’n maatschappij eenmaal ge
realiseerd is, terwijl de door Tromp voorgestane 
benadering van een project dat nooit af is, mij 
veel realistischer lijkt. Daarom zou ik liever spre
ken van een beginselverklaring dan van een be
ginselprogramma. Daarmee voorkom je ook dat
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onder het mom van beginselen allerlei tij dge- 
bonden wensen worden ingebracht die eerder in 
een verkiezingsprogramma thuis horen. Gratis 
openbaar vervoer is niet iets voor in zo’n begin
selverklaring.

BREIDELING VAN HET KAP I T AL I SME

Tromp stelt voor dat de breideling van het kapita
lisme het centrale punt in een dergelijke verkla
ring zou worden. Daar valt veel voor te zeggen.
De term sluit ontegenzeggelijk aan bij de traditie 
van de sociaal-democratie. Het betekent een dui
delijke keuze voor een gemengde economische 
orde. Daarmee zegt het iets over de inrichting 
van de maatschappij, maar het biedt ruimte aan 
allerlei motieven die aan die breideling ten 
grondslag kunnen liggen, zoals de inkomensver
deling, de zorg voor collectieve goederen, de zorg 
voor het milieu, en de strij d tegen allerlei verloe- 
deringsverschijnselen onder invloed van de 
commercialisering van de media.

Het geeft ook ruimte aan een scala van midde
len waarmee de overheid in de economie in
grijpt: belastingheffing, milieuregels, sociale uit
keringen, subsidies, en zelf uitvoeren van taken 
door de overheid wanneer die zich onvoldoende 
lenen voor marktprincipes. De angst dat de PvdA 
op die manier allen maar optreedt als puinrui
mer voor het kapitalisme, zoals verwoord in het 
huidige beginselprogramma,^ zal geen bezwaar 
meer zijn tegen een dergelijke formulering.

Er zitten echter ook de nodige haken en ogen 
aan, van heel uiteenlopende aard. Je kunt je af
vragen of breideling van het kapitalisme als 
overkoepelende doelstelling voor de PvdA wel 
voldoende onderscheidend is, of het geloof
waardig is, of het voldoende eenduidig is, en of 
het volledig is. In het volgende zal ik die vragen 
nader toelichten, en aangeven in welke richting 
ik een antwoord zou willen zoeken.

Marije van den Berg en Marieke Bolle merken 
terecht op dat 'breideling van het kapitalisme’ 
ook wel erg ouderwets taalgebruik is. Het woord 
breidelen kennen we vooral in de samenstelling 
‘persbreidel’, en dat roept geen aangename asso

ciaties op. Dat laatste lijkt mij echter nog het 
kleinste probleem. De essentie is dat de samenle
ving door zich politiek te organiseren allerlei on
gewenste verschijnselen tegengaat of voorkomt 
die optreden wanneer mensen in staat gesteld 
worden onbeperkt hun eigen belang na te stre
ven.

In plaats van de 'breideling van het kapita
lisme’ kun j e het ook noemen het inperken van 
de macht van het grote geld, al klinkt dat mis
schien weer wat s p -achtig. Ik zal het verder heb
ben over de beteugeling van de vrij e-markteco- 
nomie. Dat betekent niet alleen dat de overheid 
de vrije-markteconomie kan afremmen, maar 
ook dat de overheid daar waar nuttig de econo
mie de vrije teugel kan geven, terwijl men toch 
de touwtjes in handen houdt.

ONDERSCHE I DEND?

De PvdA is niet de enige partij die kiest voor een 
gemengde orde, maar in feite doen alle partijen 
in Nederland dat op een of andere manier, tot de 
SP toe. Geen enkele partij wil de sociale zeker
heid of de collectieve voorzieningen volledig af
schaffen, en er is ook een brede consensus dat er 
enige vorm van milieubeleid moet zijn. Zelfs 
V V D-minister Hoogervorst ageert tegenwoordig 
tegen het vele geld dat managers van grote 
ondernemingen ontvangen. Je kunt ook stellen 
dat de sociale grondrechten zoals ze sinds 1983 
vastliggen in onze Grondwet, impliceren dat de 
breideling van het kapitalisme is opgenomen in 
het beginselprogramma van het Koninkrijk der 
Nederlanden.

Beteugeling van de vrije-markteconomie is 69
dus in de Nederlandse politiek geen zaak van 
voor of tegen, maar van meer of minder. Je kunt 
proberen in een beginselprogramma criteria 
voor overheidsingrijpen te formuleren, maar de 
vraag is of dat voldoende onderscheidend zal 
blijken te zijn. De theorie van de collectieve goe
deren is een regulier onderdeel van de economie 
van de collectieve sector,*  ̂en niet iets dat van
uit een bijzondere w b s -leerstoel wordt onder
wezen.
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Onderscheidend is wel, dat de PvdA traditio
neel niet alleen een overheidstaak ziet voor goe
deren waarbij het feitelijk onmogelijk is om 
mensen die niet betalen uit te sluiten van het ge
bruik, zoals bij defensie en de straatverlichting, 
maar ook bij goederen waar het maatschappelijk 
ongewenst is dat mensen worden uitgesloten 
wanneer ze niet kunnen betalen, zoals bij onder
wijs, gezondheidszorg en huisvesting. Rechtse 
economen willen daar nog wel eens ongefun
deerd paternalisme in zien.

Toch zal de eigen identiteit van de PvdA niet 
in de eerste plaats uit de beginselen zelf blijken, 
maar uit de manier waarop ze beredeneerd wor
den, en uit de voorbeelden die worden aange
haald. Daarom is het ook heel belangrijk dat de 
formulering van de beginselen vooraf wordt ge
gaan door een analyse waaruit blijkt hoe de PvdA 
zich in de loop van zijn geschiedenis heeft opge
steld tegenover de economie.

GELOOFWAARDIG?

Daarbij zitten we wel met een probleem. Terecht 
merkt Marieke Bolle op, dat een partij die pleit 
voor breideling van het kapitalisme, weinig ge
loofwaardig is wanneer hij de afgelopen decen
nia juist heeft meegewerkt aan een beleid dat 
vooral de markteconomie vrij spel gaf. Ik heb 
eerder al eens geconstateerd, dat in 1972 Neder
land sterker volgens sociaal-democratische prin
cipes georganiseerd was dan tegenwoordig.^ 
Achteraf bezien heeft het kabinet De Jong een 
bijzonder links beleid gevoerd, in de Neder
landse traditie van het accomoderen van (quasi-) 

7 o revolutionaire bewegingen, terwijl van het kabi
net Den Uyl juist rechtse maatregelen beklijfd 
zijn. Keerpunt '72 heette het verkiezingspro
gramma, maar die naam getuigt achteraf van een 
bijzondere ironie.

Vanuit ondoordachte ideeën over het functio
neren van de markt binnen de economie heeft de 
PvdA sindsdien van harte meegewerkt aan het 
privatiseren van bedrijven die honderd jaar of 
langer geleden door verstandige liberalen in 
overheidshanden waren gebracht. De PvdA

onderschrijft tot nu toe ook de aannames die ten 
grondslag liggen aan de modellen van het Cen
traal Plan Bureau, waarbij sociale uitkeringen en 
lastenverzwaringen hoe dan ook een negatief ef
fect hebben op de economie en de werkgelegen
heid. Bovendien heeft men de pretentie van con- 
junctuurbeheersing laten varen.

Wil een beginselverklaring zin hebben, dan 
ontkom je niet aan een oordeel over de temgtre- 
dende overheid van de afgelopen periode. Dat is 
waarschijnlijk ook de reden dat er geen beginsel
verklaring is, want er wordt heel verschillend 
over gedacht, en er zijn grote reputaties in onze 
partij bij in het geding. Is het waar dat collectieve 
lasten en sociale uitkeringen altijd ten koste van 
de economische groei en de werkgelegenheid 
gaan, of zouden de modellen van het c p b  herzien 
moeten worden? Het rapport van de Commissie 
De Boer liet zien dat het niet onmogelijk is om 
het tot nu toe door de PvdA gevoerde beleid ter 
discussie te stellen, maar ook dat zoiets heftige 
reacties oproept. Maar als de PvdA die discussie 
niet wil voeren zal het ook nooit duidelijk wor
den waar de partij in de toekomst staat.

EENDUI DIG?

Behalve dat 'beteugeling van de vrije-markteco- 
nomie’ maar beperkt onderscheidend is, is het 
ook lang niet eenduidig. De belangrijkste tegen
stelling daarbij is of de PvdA die beteugeling 
vooral wil om een gelijkmatiger inkomensverde
ling te bereiken, of vanwege allerlei culmrele 
idealen, variërend van subsidies voor kunstin
stellingen tot het behoud van de kamsalamander 
en de multiculturele samenleving.^ Van oudsher 
gingen deze twee strevingen binnen de sociaal- 
democratie hand in hand, waarbij de klassieke 
arbeidersaanhang de culmrele idealen van de so- 
ciaal-democratie min of meer gedoogde zolang 
men het idee had dat loon en uitkering bij de so- 
ciaal-democraten in goede handen waren.

De sociaal-democratie is op dit punt altijd 
kwetsbaar geweest, wat vooral tot uitdmkking 
kwam in het mediabeleid. Het beteugelen van de 
vrije-markteconomie heeft daar altijd betekend
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het tegenwerken van commerciële mediapro- 
ducten die juist bij deldassieke arbeidersaan- 
hang van de PvdA in de smaak vielen, van Johnny 
Jordaan in de j aren vij ftig tot het Sterrennet van 
Joop van den Ende. Toch zijn er goede redenen 
om de vercommercialisering van het omroepbe
stel, die ook de publieke omroep in zijn greep 
heeft, te betreuren. Veel 'hufterigheid’ vindt zijn 
voorbeeld op de televisie, van Pieter Storms tot 
Wouke van Scherrenburg. Sinds de intocht van 
de commerciële televisie heerst er een nieuwe 
medialogica.5

Pim Fortuyn heeft in 2002 gebruik gemaakt 
van deze zwakte van de sociaal-democratie, door 
zijn aanval te richten op de culturele idealen van 
de ‘linkse kerk’. Het maakte dat voor het eerst het 
gemiddelde inkomen van de PvdA-stemmer bo
ven het landelijk gemiddelde kwam te liggen.
Een nieuwe beginselverklaring van de PvdA zal 
in beide richtingen perspectief moeten bieden, 
maar dan zal de PvdA wel geloof moeten tonen 
dat het daadwerkelijk mogelijk is een goed soci
aal stelsel en een goed functionerende collectieve 
sector te combineren met voldoende werkgele
genheid.

BURGERRECHTEN

Ten slotte is van belang, dat beteugeling van de 
vrije-markt economie als centrale doelstelling 
niet volledig is. De beginselen van de democrati
sche rechtsstaat hebben altijd een onlosmakelijk

onderdeel uitgemaakt van het sociaal-democrati- 
sche gedachtegoed. In de tijd van de strijd voor 
het algemeen kiesrecht was dat zelfs een punt 
waarop de sociaal-democraten zich sterk van an
dere stromingen onderscheidden. 25 jaar gele
den waren er nog mensen in ons land die Mao 
Tse Tsoeng een groot man vonden, maar inms- 
sen lijkt de parlementaire democratie als begin
sel buiten elke discussie zijn komen te staan. De 
vraag wat voor soort districtenstelsel er moet 
zijn en welke overheidsfunctionarissen direct en 
welke indirect gekozen moeten worden, lijkt mij 
niet zo zeer een kwestie van beginsel. Wel dat 
openbare functies niet vererfd worden.

Ook is het van belang goed vast te leggen 
welke burgerrechten wij essentieel achten, om 
daarmee ook duidelijk een grens te trekken ten 
opzichte van de politieke Islam. Gelijkheid in 
rechten van mannen en vrouwen, het recht om 
van je geloof af te vallen, en seksuele autonomie 
dienen als beginsel bij de PvdA terug te vinden te 
zijn.

Eerder noemde Bart Tromp een beginselpro
gramma noodzakelijk en onmogelijk tegelijker- 
tijd.'° Beide adjectieven zou ik willen relative
ren. Ook zonder beginselen zullen er mensen op 
de PvdA blijven stemmen, al zal het minder dui
delijk zijn wat we die mensen te bieden hebben. 
Het moet ook niet onmogelijk zijn om tot 
nieuwe formulering van onze beginselen te ko
men, maar het zal wel pijn doen.
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erDjg. 47 nr4, april 1990, p. 105.

71

S&D 5/6 I 2003



REVI EW

Generalisaties over generaties
Erzou een nieuw generationeel elan in de Nederlandse politiek kunnen 
ontstaan. Maar of de PvdA dit elan overleeft, en er zelfs aan zal ontbranden, 
hangt vooral af van de twintigers, dertigers en jonge veertigers, alsmede 
het leiderschap van Wouter Bos. Aldus de stelling die Jos de Beus poneert, 
naar aanleidingvan het boek over‘generaties en hun geschiedenis’ van 
Jacques van Doorn.
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JOS DE BEUS

Momenteel is er geen gebrek aan politici die 
zichzelf voorstellen als leiders van een nieuwe 
generatie. Kort na de aanslagen op 11 september 
zei de Amerikaanse president Bush tegen zijn 
belangrijkste campagne-adviseur dat zijn gene
ratie werd opgeroepen voor een strijd tegen het 
terrorisme zoals de generatie van zijn vader ooit 
was opgeroepen voor een strijd tegen het totali
tarisme.' In Nederland schreef en sprak Pim For- 
tuyn over zichzelf als de woordvoerder van de 
naoorlogse geboortegolf, opstandig, verweesd 
en herlevend in een weerzin tegen de coalitie 
van liberalen en socialisten, het poldermodel, de 
islam en de Europese Unie.

Sinds de woelige verkiezingen van 2002 en 
2003 rijst de vraag of de verjonging van het lei
derschap in nogal wat partijen neerkomt op een 
generatiewisseling, een omslag in wereldbe
schouwing en werkwijze van de veertigers Bal
kenende, Bos, De Graaf/Dittrich en Rouvoet als
mede de dertiger Halsema. Het verloop van de 
kabinetsformatie lijkt dit meteen al te weerspre
ken, maar in een reportage van de Volkskrant

Over de auteur jos de Beus is hoogleraar politicologie 
aan de Uniuersiteit uan Amsterdam 

Noten Zie pagina 79

wordt alvast gezinspeeld op een generatiewisse
ling in de PvdA waar op 15 Mei 2002 ‘een genera
tie politici in een klap werd weggevaagd’. Sinds 
de verkiezing van Wouter Bos zou een netwerk 
bestaande ‘uit veelal jonge wethouders en gede
puteerden, uit ex-leden van Niet Nix (...), vrien
den en geestverwanten van buiten de partij, een 
aantal jonge wetenschappers, adviseurs die in de 
laatste verkiezingscampagnes een rol speelden' 
een wijziging van atmosfeer en koers van de 
sociaal-democratie nastreven.^

Er zijn voor de hand liggende vraagtekens te 
zetten bij een lichtvaardig gebruik van het gene- 
ratieperspectief door bezige politici en vinding
rijke journalisten. De beweging van Formyn 
telde talloze kandidaten die ouder waren dan de 
gezichtsbepalende bewindslieden van Paars. 
Formyns generationele idee van Leefbaar Neder
land en later de Lijst Pim Fortuyn hing niet sa
men, wat genadeloos naar voren kwam in het 
geschil tussen de ministers Heinsbroeken Bom- 
hoff in de doffe herfst van het kabinet-Balke- 
nende I. Fortuyns verbinding russen een vrij
zinnigheid zonder de v v d  en d 6 6 en een be
houdzucht zonder het c d a  en de kleine christe
lijke partijen duidde eerder op generationele ra
deloosheid dan op generationele veerkracht.
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Ook de snelle opvolging van Wim Kok door Bos 
via Ad Melkert is niet zonder meer als een gene- 
ratiewisseling te beschouwen omdat deze drie 
samen met Rottenberg allemaal een Neder
landse Derde Weg volgden terwijl de inhoude
lijke kritiek op deze weg van de aanhangers van 
Bos, waaronder de zogeheten rode ingenieurs, 
tot nu toe ontbreekt. De belangrijkste kritiek op 
het tweede kabinet-Kok kwam van buitenstaan
ders als Scheffer, Van Westerloo en Van der 
Zwan, die allemaal namens zichzelf spraken.3

LEEFTIJD- EN T I JDGENOTEN ALS

GEMEENSCHAP

In de sociale wetenschappen heeft de generatie 
niet zo’n prominente plek als andere collectie
ven zoals de familie, de sekse, de denominatie 
(kerkgenootschap), de massa en — helemaal 
vooraan — de klasse en de natie. Maar het gene- 
ratiebegrip maakt wel degelijk deel uit van het 
dagelijkse academische gesprek. Er wordt aange
nomen dat de hele burgerij in het Westen is op
genomen in een vaart der generaties. De uitster
vende depressie- en oorlogsgeneraties, de al ge
noemde naoorlogse geboortegolf (babyboom), 
de verloren generatie getekend door de werk
loosheid in de periode 1974-1984, en tenslotte de 
generatie X, opgegroeid tijdens de informatio- 
nele revolutie na deze periode. Er is een omvang
rijke literamur over een conflict tussen leeftijds- 
cohorten inzake de verdeling van baten en 
kosten van de verzorgingsstaat, in het bijzonder 
de pensioenregeling en het milieubeleid.^-

Een recent deel van die literatuur gaat over de 
maatschappelijke en staatkundige deelname. 
Volgens de gezaghebbende Amerikaanse politi
coloog Putnam is de generatie X — tussen het 
18 de en 3 oste levensjaar aan het begin van de 
21ste eeuw —geneigd tot afzijdigheid dan wel tot 
een overwegend telecommunicatieve deelname 
aan netwerken, waaronder de antiglobaliserings- 
beweging. De oorlogsgeneratie wordt bij hem 
opgewaardeerd van een stille generatie tot een 
generatie barstensvol burgerzin, terwijl de na
oorlogse protestgeneratie wordt gedegradeerd

tot een generatie die eerst een cynische en later 
een pragmatische j eugdculmur ter wereld 
bracht. 5 In Nederland laat het Sociaal en Cultu
reel Planbureau in het midden of er hier sprake is 
van een even grote trendbreuk, terwijl het onder
zoeksbureau Motivaction sinds kort juist een 
ommekeer van Putnams trend waarneemt. De 
‘patatgeneratie’ (een term van oefenmeester Leo 
Beenhakker uit zijn tijd bij Ajax) zou dood zijn.®

Wie generatie zegt, die wil kennelijk veel 
meer zeggen dan enkel dat sommige mensen 
leeftijdgenoten of tijdgenoten zijn. Maar wat 
dan precies? Een klasse is een groep in termen 
van economische eigendom. Het bezit van be
paalde inkomensverwervende eigenschappen 
wekt een bepaald marktgedrag op, zoals het aan
bieden van de eigen persoon als arbeidskracht 
en het huren van een huis door een arbeiders
klasse. Een natie is een groep in termen van poli
tieke loyaliteit. Er komt een binding aan een po
litieke gemeenschap tot stand door een proces 
van vereenzelviging, met fasen als toekenning, 
verinnerlijking, onderscheiding, waardering en 
rationalisering van eigenschappen (zoals de 
Nederlandse bedaardheid en duldzaamheid).
Een generatie lijkt een groep tijdgenoten te zijn 
in termen van een of ander gedeeld besef van ge
deelde geschiedenis dat quasi-familiair is. De 
tijdgenoten verhouden zich tot zowel een voor
gaande generatie als een volgende generatie zo
als volwassenen in de kracht van hun leven zich 
verhouden tot hun ouders en hun eigen kinde
ren. Maar een klasse gedraagt zich soms ook als 
een reusachtige familie, terwijl een natie tevens 
wordt gemaakt of gebroken door een historisch 
bewustzijn. Wat is dan het exclusieve kenmerk 
van een generatie?

Je zou verwachten dat er een uitgewerkte ge- 
neratietheorie bestaat met een antwoord op 
deze vraag en haar vervolg. Wat is een generatie 
buiten de familiebanden om, dus zonder in 
beeldspraak te vervallen doch met het besef dat 
het beeld van die banden zich kennelijk wel 
steeds opdringt aan de betrokkenen? Welke 
voorwaarden bevorderen of belemmeren de vor
ming van generaties tot groepen in de samenle-
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ving en de politiek? Welke vormen nemen de 
omgang en verhouding tussen generaties aan in 
het spectrum van vijandschap, harmonie en 
onderlinge vervreemding? Welke overeenkom
sten en verschillen zijn er russen generaties in 
diverse sferen (economie, religie, kunst, enzo
voort)? Welke overeenkomsten en verschillen 
zijn er mssen generaties en andere collectieven 
die de mensheid verdelen (waaronder ook ras
sen, beroepen en levensstijlen)? En uiteraard: 
welke invloed hebben moderne generaties op de 
persoonlijkheid van hun leden, met hun als 
uniek beschouwde individualiteit, en op de 
samenleving als intergenerationeel verband 
(Burke’s deelgenootschap van de doden, de le
venden en degenen die geboren gaan worden)?

In het onderzoek naar deze vragen ligt een 
uitstap besloten naar de wijsbegeerte (morele 
plichten jegens voorouders en het nageslacht), 
de theoretische geschiedenis (historisme ofwel 
het geloof in de eigenheid van belevenissen 
binnen tijdperken) en de psychologie (de wer
king van het gezamenlijke geheugen) 7

Maar in een toonaangevend Engelstalig leer
boek over de sociologie van Anthony Giddens 
(Socioiogy) komt het generatiebegrip sporadisch 
ter sprake, terwijl het in een toonaangevend 
Nederlands leerboek van Wilterdink en Van 
Heerikhuizen (Samenlevingen) helemaal niet 
voorkomt. Het lijkt erop dat men generaties be
schouwt als afgeleide verbanden, die afhangen 
van het onderscheid mssen primaire groepen 
zoals denominaties, klassen en naties. Dat een 
christen en een moslim, een ambtenaar en een 
ondernemer, een Vlaming en een Waal belang- 

74 rijke dingen met elkaar gemeen hebben als leef
tijdgenoten en tijdgenoten, dat is kennelijk on
waarschijnlijk of het is irrelevant. Daar komt 
nog bij dat generaties uiteraard vergankelijk 
zijn, zowel door de namurlijke sterfelijkheid als 
door de afnemende werking van het culmrele 
voorbeeld door de eeuwen heen. Wie kan zich 
redelijkerwijs nog lid wanen van de beelden- 
stormgeneratie uit de i6de eeuw? De heden
daagse sociale wetenschap ziet de generatie dus 
als het minst belangrijke collectief, daarbij ver

moedelijk beïnvloed door de rationele-keuzethe- 
orie en het postmodernisme, die immers de vrij
heid van toetreding en uittreding van de enke
ling als een nieuw instimtioneel gegeven be
schouwen.

Dit levert alles bij elkaar een onbevredigende 
kloof op mssen het zelfbeeld van subjecten die 
het gevoel hebben dat het tempo van de wissel
werking mssen verjonging en veroudering in 
culmrele zin steeds hoger ligt (hypergeneraties) 
en de conclusie van degenen die op een kriti
sche afstand van mode en conventie nadenken 
over gedragsregels dat het hier om schijngroe- 
pen en schijntegenstellingen gaat (‘zwak- 
stroomgeneraties', schrijft Van Doorn).

I NDI S CHE EN ANDERE GENERATIES

De socioloog Van Doorn heeft indmkwekkende 
geloofsbrieven om iets aan deze intellecmele 
misstand te kunnen doen. Aan de ene kant heeft 
hij zich in het vroege deel van zijn omvangrijke 
oeuvre diepgaand beziggehouden met Idasse- 
vorming, verzuiling, mobilisatie, organisatie, 
classificatie en differentiatie mssen politieke 
partijen. Dat zijn allemaal aspecten van groeps
vorming mssen de meest algemene humaniteit 
en de meest bijzondere individualiteit in. Aan de 
andere kant publiceerde Van Doorn in zijn latere 
werken al over de Indische generatie, namelijk 
in De laatste eeuw van Indië (1994) en Indische les
sen (1995).® Hij neemthier de Indische Neder
landers, de Molukkers en de militairen tijdens 
de politionele acties (ook de KNii-militairen) en 
hun nakomelingen samen. Wie Van Doorns ge
schiedschrijving van de Nederlandse dekoloni
satie herleest, met daarbij ook smdies als Ontspo
ring van geweld (1970,1985) en Orde-opstand-orde 
(1973), die ontdekt daarin ook de uitgangspun
ten voor een politieke sociologie van de genera
ties.

Generaties moeten niet als klassen worden 
besmdeerd, zoals de hoofdstroom dat doet, maar 
als naties of denominaties. Het verschijnsel van 
de ongelijke verdeling van levenskansen mssen 
leeftijdscohorten — waarop de Nederlandse so-
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cioloogBecker heeft gewezen — is vaak minder 
interessant dan het verschijnsel van een botsing 
tussen de zelfbeelden (gevoelens, belangen, be
ginselen) en de daarbij passende uitingen (orga
nisaties, rituelen) van generaties. Wie deze ge
neraties observeert, moet stoppen met moralise
ren op de manier van Putnam. De wetenschap, 
de ethiek en de politiek kunnen geen reden be
denken om aan te nemen dat bepaalde genera
ties uit een grijs verleden — of een warm heden 
of een stralende toekomst — heter zijn dan be
paalde andere generaties. Als een generatie 
vorm krijgt, dan enkel als gevolg van een belang
rijke historische gebeurtenis en maatschappe
lijke breuk, zoals de instorting van Nederlands- 
Indië. Generaties zijn bijzondere politieke acto
ren. Het zijn de drijvende krachten achter een 
openbare verwerking van het verleden. In vrij
wel alle gevestigde democratieën is een groei
end deel van politiek en bestuur gewijd aan de 
omgang met het eigen verleden en de rol van de 
eigen staat in de tijd. Deze ‘geschiedenispolitiek’ 
rond herdenkingen, monumenten, herstelbeta
lingen, excuses, en curricula wordt gevoerd door 
woordvoerders van generaties. En dan het vijfde 
en laatste uitgangspunt. Generatiewisseling is 
een vast onderdeel van processen van vernieuw
ing in uiteenlopende maatschappelijke sferen, 
waaronder ook de politiek met haar partijen en 
parlementen.

Van Doorns nieuwste boek is uitdrukkelijk 
onsystematisch en onmethodologisch. Pas aan 
het einde dringt het tot de lezer door dat een 
reeks van notities, essays en verkenningen, stuk 
voor stuk belezen, welsprekend, onbevangen en 
beheerst, een bruikbaar generatiehegrip heeft 
opgeleverd. Het woord vooraf verduidelijkt de 
persoonlijke betrokkenheid van de schrijver. 
Reeds als dienstplichtige op weg naar Djakarta 
krijgt Van Doorn de ingeving dat oorlogen, revo
luties en dynamische samenlevingen in het alge
meen generaties tot leven wekken. Maar een 
korte inleiding maakt meteen daarop aanneme
lijk dat deze intuïtie moet worden gewan
trouwd. De jeugdbeweging is voorbij en kan niet 
worden gecompenseerd door een per definitie

defensieve ouderenbeweging. Het generatiebe- 
grip wordt zinledig door uitbuiting (mediahy- 
pes, marketing) en door snelle vermenigvuldi
ging van deel- en volggeneraties, zoals eerste, 
tweede en derde generaties van slachtoffers van 
geweld of van landverhuizers. Vooraanstaande 
onderzoekers concluderen tot een fundamentele 
ongrijpbaarheid. Ze kunnen niet precies zeggen 
welke verandering welke generatie opwekt met 
welke betekenis. Vooraanstaande intellecmelen 
wijzen op de corrumperende werking van een 
afscheiding russen groepen in verschillende sta
dia van de levensloop en van woordvoerder
schap namens de doden of de nog-niet-gebore- 
nen. Zelden wordt een zaak geloofwaardiger 
doordat de spreker zich beroept op een leger ge
neratiegenoten achter denkbeeldige coulissen.

Daarom besluit Van Doorn tot een stijgende 
generalisatie. Eerst een reconstructie van zijn ei
gen Indische generatie. Dan een behandeling 
van andere vormen van passieve generatievor- 
ming (leeftijdgenoten als lotgenoten): de in
vloed van overweldigende momenten in het per
soonlijk bestaan en extreme ontwrichting van 
de maatschappelijke orde, het slachtofferschap, 
en het Nederlandse geval van Duitse bezetting 
en Jodenvervolging. Vervolgens een behande
ling van actieve generatievorming (leeftijdgeno
ten als strijdgenoten):literaire successie-vetes, 
politieke machtswisselingen en de strijd tussen 
wetenschappelijke scholen. En tenslotte pas de 
bezinning op de voorwaarden voor herkenbare 
generaties en op hun grote gevolgen in het per
spectief van de geschiedschrijving en de ge
dragswetenschap.

Ik raad aan dit boek op twee manieren te Ie- 7 s 
zen. De ene manier is de rode lijn in de richting 
van een wat minder overspannen generatiebe- 
grip van onszelf als mensen en als burgers naast 
een meer precieze erkenning van deze ei
genaardige collectiviteit door academische 
onderzoekers en intellectuelen. De andere ma
nier is het genot van Van Doorns kroonjuwelen.
Het boek beschrijft de tweede nederlaag van de 
Indië-veteranen, en wel tegen de generatie van 
‘40-’45 en later tegen de protestgeneratie van
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’6 8. Een ander hoogtepunt is de beschrijving van 
de bijdrage van de psychiatrie aan de opkomst 
van slachtoffergeneraties, de factor van medica- 
lisering dus, los van de bekende factor van de de
mocratisering van de openbare sfeer met de mo
ralistische uitleg van het verleden door zaak
waarnemers van slachtoffers in die sfeer.9 Het 
hoogtepunt voor historici is ongetwijfeld een 
subtiel relaas over het Rijksinstimut voor Oor
logsdocumentatie, later het n i o d  genoemd. Van 
Doorn laat de beperkingen en ongerijmdheden 
zien van de generatiegebonden geschiedschrij
ving van De Jong en zijn medewerkers, die ten 
onrechte is verheven tot de Nederlandse objecti
viteit (pp.93-121). Twee andere juweeltjes betref
fen de generatiewisseling op twee velden die 
toch niet bekend staan als frontlijnen van 
gisting, namelijk de Nederlandse letteren, met 
een vergelijking tussen de Tachtigers, Forum en 
de Vijftigers, en de Nederlandse politiek, met 
een vergelijking mssen liberalen, sociaal-demo- 
craten en communisten (pp.142-165)

DE LAATSTE DER GENERATIES?

De rode lijn eindigt op het eerste gezicht merk
waardig en teleurstellend. De conclusie luidt im
mers: ‘zowel de versnelling als de fragmentering 
van maatschappelijke en culmrele verandering 
belemmert of verhindert het ontstaan van gene- 
rationele categorieën en formaties. Generaties 
hebben altij d een geschiedenis gehad maar het 
heeft er veel van dat ze nu zelf geschiedenis wor
den: een fenomeen uit vroeger dagen’ (p.224). 
Van Doorn overweegt nog of de mondialisering 

76 de generaties nog zal terugbrengen als collec
tieve personages, maar dat is niet het geval: ‘Tijd
genoten als mediaconsumenten: de voorlopig 
enige zichtbare wereldomvattende mensenge
neratie’ (de slotzin van het hele boek).

De auteur bespreekt de achtergrond van een 
toekomstige verdwijning van generationele 
onderscheidingen en geschillen. Hij laat de indi
vidualisering erbuiten, en terecht, want die 
ondermijnt vrijwel alle collectieven. Ten eerste 
is er het einde van generationele voorhoedes in

de literatuur, de partijpolitiek en misschien ook 
de wetenschap. In de literamur is de generatie 
een verkooptruc geworden, in de politiek een 
stap in het loopbaanplan van de twintigers van 
Niet Nix, en in de wetenschap een bijverschijn
sel van de strijd tussen scholen en paradigma’s. 
Van Doorn suggereert dat dit einde zich in de 
hele postmoderne cultuur voltrekt, in de film, 
het toneel, de journalistiek, enzovoort.

Ten tweede is de jeugdbeweging tenonder ge
gaan, enerzij ds vanwege het diskrediet van fas
cistische jeugdbewegingen, anderzijds vanwege 
de succesrijke emancipatie van jongeren als ge
zinsleden, scholieren, consumenten en kiezers.

Ten derde zijn er in het gepacificeerde 
Westen allerlei instituties uitgevonden voor de 
beheersing van het soort discontinuïteit dat ge
neraties opwekt. Voorbeelden hiervan zijn het 
conjunctuurbeleid, de sociale politiek en een 
onderwij sbeleid in het teken van levenslang le
ren.

Ten slotte zijn de geschiedschrijving, de wijs
begeerte en de sociale wetenschappen terugge
treden uit de verbeelding van de generaties. Van 
Doorn stelt dat de bloeitij d van het generatie- 
denken al achter ons ligt, namelijk in Duitsland 
mssen 1920 en 1933. Aan de ene kant is men na
melijk vastgelopen op de contingentie ofwelwe
zenlijke onbepaaldheid van de wisselwerking 
tussen de transformatie van samenlevingen, de 
bewustwording van generaties en de greep van 
generaties op de tijdgeest. Sommige oorlogen, 
omwentelingen en doorbraken laten geen gene
raties na. Sommige generaties zijn niet te orga
niseren. Sommige georganiseerde generaties 
blijven onbeduidend. Aan de andere kant ver
zuimt de wetenschap om architectonische gene
raties een bijzondere plaats toe te kennen of 
wordt die plaats op allerlei manieren gerelati
veerd en rechtgezet (denk aan de stichters van 
naties, zoals de Verenigde Staten en Israël, of van 
de internationale samenleving, zoals de Vere
nigde Naties en de Europese Unie). Zij laat dit 
over aan romanschrijvers als Jonathan Franzen 
en televisieproducenten als Steven Spielberg.

Er zit een spanning mssen deze overlijdens-
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verklaring op de valreep en de generationele 
identiteit van de schrijver, zijn koestering van 
het thema, zijn constatering dat generaties in de 
Nederlandse wetenschap de lege sokkel hebben 
ingenomen van de zuilen, en de populariteit van 
de term in het gewone taalgebruik. Deze span
ning is opgelost indien Van Doorn zijn verkla
ring in de tweede editie intrekt. Instituties heb
ben eindes. We spreken over het einde van de 
adel, de slavernij, en het imperium. Maar collec
tieven kennen hoogstens pauses. Ik verwacht 
dat de herkenbare en doorslaggevende generatie 
zal terugkomen van weggeweest, en niet alleen 
in Duitsland na de eenwording.'° Ook democra
tische samenlevingen hebben voorhoedes nodig 
om tot bloei te komen. Er zijn grenzen aan de 
huidigejeugdcultus, zoals de noodlijdende om
roep Veronica begint te merken. De grenzen van 
de beheersing van discontinuïteit zijn al ge
ruime tijd zichtbaar, gelet op de hervorming van 
de verzorgingsstaat, de gelijktijdige mondialise
ring van handel en geweld, en de nieuwe tegen
stellingen tussen en binnen kapitalistische de
mocratieën. Kortom, het bericht over de dood 
van de generatie is een overdrijving, om met 
MarkTwain te spreken.

DE EEUWIGE V E R N I EU WI N G  V A N  DE PVDA

NA  DEN UYL

Maar hoe zit het dan met de degeneratie van de 
sociaal-democratie? Van Doorn heeft gelijk als 
hij vaststelt dat sociaal-democraten in Neder
land net zo gebiologeerd zijn door de vaart der 
generaties als hun geestverwanten in andere 
Europese landen. Zowel het zelfbeeld van de 
activisten als de partijgeschiedschrijving zijn 
ervan doortrokken. Van Saks in 1904 en Verwey- 
Jonkerin 1938 tot Rottenberg in 1997 en Van 
Thijn in 2002 wordt zin gegeven aan moeilijk
heden, tegenvallers en nederlagen met behulp 
van een generatieperspectief op schoksgewijze 
successen."

Van Doorn merkt ook terecht op dat deze ob
sessie niet kan worden verklaard uit het gegeven 
dat sociaal-democraten hun derde eeuw zijn in

gegaan, want dat geldt min of meer ook voor 
liberalen en christen-democraten. De obsessie 
met generationele verandering van macht en 
idee in eigen kring hangt samen met de sociaal
democratische overtuiging dat het goede enkel 
kan worden bereikt binnen de ontwikkeling van 
menselijke samenlevingen in de tijd en dat de 
sociaal-democratische methode om dit te berei
ken enkel bestaat in de politiek, en niet buiten de 
(plaatsgebonden) geschiedenis en politiek. Het ge
volg van deze overtuiging is een quasi-familiair 
zelfbeeld van de eigen gemeenschap en de aan
vaarding van onvermijdelijke en functionele fa
milieruzies.

Er bestond voor socialisten al geen hemel om 
naar op te stijgen in jaren van wanhoop, maar er 
bestaat sinds de ontzuiling evenmin een burger
lijke samenleving met kerken, ondernemingen 
en verenigingen (vakbonden, pensioenfondsen) 
om op terug te vallen. Wanhopige sociaal-demo
craten houden zo lang mogelijk vast aan banen 
in de publieke sector. Men wordt gezagsdrager, 
adviseur of commentator bij de omroep. Maar 
diep in het hart weet men dat dit geen echte uit
weg biedt en dat die uitweg bovendien kartelge- 
drag en bederf in de hand werkt. Daarom is er op 
het moment dat de sociaal-democratische strate
gie stagneert, geen andere oplossing dan een 
stemverheffing van jongeren tegen ouderen.
Het generatieconflict barst dan los. Het is onder 
partijgenoten niet echt gezellig meer, en het 
mag dat ook niet worden. De nieuwe generatie 
neemt het over en heerst voortaan, uiteraard tot 
het uur dat zijzelf vastloopt en verkalkt.

Van Doorns gelijk reikt zover dat het de lei
ding van de huidige PvdA zou moeten veront
rusten. Van Doorn maakt een onderscheid tus
sen de vooroorlogse ideologische gedrevenheid 
en een naoorlogse ideologische matheid. Sinds 
mei 1945 zou er sprake zijn van een toenemende 
zwakte van generationele initiatieven. Het we- 
deropbouwsocialisme van Drees volgde niet op 
een opstand van jongeren maar was een vreed
zaam vergelijk binnen de stille generatie waarbij 
de opstandigen van weleer (Banning, Vorrink, 
Tinbergen, Vos) het centrale overheidsbeleid
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gingen maken. Nieuw Links bracht een verjon
ging van de vertegenwoordigers, een magere 
ideologische aanpassing, en een kostbare orga
nisatorische vergissing (de actiepartij). Niet Nix 
was een reactie op het bewind van de protestge
neratie, maar wel een onbeduidende reactie zon
der ideaal waarin werd aangedrongen op een po
sitieve leeftijdsdiscriminatie ten gunste van 
twintigers. Toen het partijkader dit verzoek niet 
inwilligde tijdens een partijcongres in de winter 
van 1999, besloot Niet Nix tot onmiddellijke 
zelfopheffing en een slotfeest. Voor Van Doorn 
is dit feest het symbolische einde van de Neder
landse sociaal-democratie geweest.

Ik zou de ontwikkeling iets anders maar niet 
minder dreigend willen schetsen. Hopelijk 
maakt de schets meteen duidelijk dat ik met de
generatie iets heel anders bedoel dan de gebrui
kelijke quasi-Maoïstische kritiek op centrum
links van de Socialistische Partij van Marijnis- 
sen. Wat Van Doorn postsocialisme noemt is de 
combinatie van een Nederlandse verzorgings
staat met een Europese vrede en een Ameri
kaanse garantie. Die combinatie is vormgegeven 
door Drees en de depressie- en oorlogsgenera
ties. Den Uyl heeft deze orde aangepast aan de 
eis van democratisering met medewerking van 
de protestgeneratie. Kok, op zijn beurt, heeft 
deze orde gered van het kwaad van de werkloos
heid. Wim Kok zelf belichaamde een herboren 
protestgeneratie die bepaalde lessen had getrok
ken uit de economische en politieke crisis van 
dejaren 1979-1983, in het bijzonder het afscheid 
van Keynesianisme.'^ Maar Kok kreeg ook 
steun van een generatie tussen Nieuw Links en 
Niet Nix in die met vallen en opstaan een Neder
landse derde weg praktiseerde, een poldermodel 
dat zowel sterk moest zijn als sociaal. Ik reken 
Wallage en Melkert tot deze tussengeneratie 
maar ook Rottenberg, Rottenbergs leerlingen 
(zoals Oudkerk en Van der Ploeg), Koks leerlin
gen (zoals Benschop), en w b  s-ers als Kalma, 
Becker, Scheffer (en mezelf).

Deze tussengeneratie kon het aan de ene kant 
nooit onderling eens worden over de vernieuw
ing van het sociaal-democratisch project (ge

tuige bijvoorbeeld de decennialange speurtocht 
naar een nieuw beginselprogramma) terwijl zij 
aan de andere kant grote successen leek te boe
ken tijdens het premierschap van Kok en nau
welijks werd uitgedaagd door een jongere gene
ratie. De voorzitterskandidaten van Niet Nix 
konden rekenen op de steun van Kok, Melkert 
en Rottenberg. Het is deze mssengeneratie die 
mede door haar eigen falen het eerste slachtoffer 
werd van Formyns populisme in 2002 en die 
thans onder leiding van de verkiezingsoverwin- 
naar Bos schoorvoetend terugtreedt.

In dit licht camoufleert de zege van Bos in 
januari 2003 een fundamenteel probleem ter
wijl zijn mislukte kabinetsformatie — met een 
curieus applaus ontvangen door de nieuwe 
Tweede-Kamerfractie — dit probleem aan de op
pervlakte brengt. De vernieuwing van de PvdA is 
nodig omdat de instorting van het poldermodel 
(driejaren op de rand van recessie zonder een 
uitzicht op spoedig herstel) plus de dreigende 
instorting van de Europese consensus en de 
Westerse eenheid russen de vs en de e u  (of de 
grote lidstaten daarvan) schreeuwen om een 
pijnlijke herbezinning op het streven naar egali
tair burgerschap in de constellatie 'na ii septem
ber’. Maar de PvdA is sinds de nadagen en dood 
van Den Uyl (December 1987) in een cyclus van 
vernieuwingen beland zonder nog te profiteren 
van het mechanisme van generatiewisseling. 
Sinds enige tijd lijden bovenlaag en achterban 
van de PvdA, of wat daarvan over is, gezamenlijk 
aan vernauwing van historisch bewustzijn, zo
dat men zelfs niet langer begrijpt wat men mist. 
Het resultaat van een en ander is de totale uithol
ling van het vernieuwingsbegrip alsmede een 
overproduktie van niet-standpunten, zoals in de 
diplomatieke crisis rondom Irak.

Volgens Van Doorn past deze uitholling in 
een algemene trend van verdwijnende voorhoe
des en uitgeput socialisme. De PvdA is in wezen 
een behoudzuchtige stroming geworden, die on
zeker en verdeeld is over alle hedendaagse strijd
punten (inburgering, invoering van een pu
blieke omgangsmoraal, humanitaire interven
tie, Europese politieke eenwording). Ik deel
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deze waarneming, mede op grond van mijn per
soonlijke ervaringen met de kandidaatstelling 
voor de Amsterdamse afdeling in het najaar van 
2001. Maar volgens mij zou de moord op Fortuyn 
— en alles wat daaraan voorafging en wat erop 
volgde — een Van Doorn-type omslag in de 
Nederlandse samenleving kunnen markeren die 
op termijn een nieuw generationeel elan in de 
Nederlandse politiek brengt. Of de PvdA dit elan 
overleeft — en er zelfs aan zal ontbranden voor 
de zoveelste keer in haar bestaan — hangt niet

langer af van mijn tussengeneratie met Ad Mel- 
kert, een groep die enkel nog kan bijspringen 
zoals Klaas de Vries en Ruud Koole deden. Het 
hangt allereerst af van van de wil van twintigers, 
dertigers en veertigers alsmede het leiderschap 
van Bos.

Review van: J. A. A. van Doorn, Gevangen in de tijd, 
over generaties en hun geschiedenis, Amsterdam, 
Boom, 2002
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De remmende voorsprong 
van de islam
Wat is er misgegaan?
Bernard Lewis, Amsterdam, Arbeiderspers 2002
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SAM R O ZEM O N D

Het nu ook in vertaling beschikbare nieuwe 
boek van Bernard Lewis — een als joodse Engels
man geboren Amerikaan en vermaard Arabist, 
Turkoloog en Iranoloog — dankt zijn succes aan 
de titel: in het oorspronkelijk Whatwentwwng? 
Na die vraag verwacht de lezer een uiteenzetting 
hoe de islamitische wereld, na een spectaculaire 
voorsprong, vervolgens zo kon achterblijven in 
ontwikkeling vergeleken bij nagenoeg alle ove
rige kringen van beschaving. Lewis komt echter 
niet met een eenduidig antwoord. Wat we wel 
krijgen is een historische documentatie van 
symptomen en uiteraard de diagnose: de oude 
luister van macht, voorspoed en wetenschap is 
vergaan. Van dat frustrerende proces, al ingezet 
aan het eind van de middeleeuwen, behandelt 
Lewis de opeenvolgende stadia. Een strak betoog 
wil het boek niet worden. Hierin heeft trou
wens, ook in eerdere werken, nooit diens pri
maire kracht gelegen. Wel in de kennis en goede 
pen waarmee hij historisch materiaal uit tal van 
bronnen verwerkt.

Is derhalve de titel wat pretentieus gekozen, 
dat de conclusies bescheiden uitvallen hindert 
niet echt. Negentig jaar geleden zocht Max We- 
ber, in een beschouwing over hindoeïsme en

Over de auteur Som Rozemond was uoorzitter uan de
redactieraad s &d

boeddhisme, naar de oorzaken voor de sociaal- 
economische achterstand van die Aziatische cul
tuurgebieden op een rationalistisch Westen. Hij 
noemde daarbij twee factoren: een perifere lig
ging ten opzichte van de grote handelsroutes en 
daarnaast de leer van de eeuwige zielsverhui
zing die ieders persoonlijke aandacht opeiste 
voor het verdienen van een beter lot in een vol
gende incarnatie. Deze dubbele uitleg bevre
digde niet, alleen al omdat de islamitische neer
gang juist wel handelscentra trof en de gedach
ten daar niet in beslag werden genomen door 
karma als perspectief. Bovendien weet inmssen 
een land als India naar verhouding uitstekend 
mee te komen in de moderniteit.

De benadering van Lewis is dus weliswaar 
minder ambitieus dan die van Weber, maar te
gelijk ook productiever, omdat hij, via diachrone 
vergelijkingen, afrekent met allerhande legen
den over causale verbanden. Dit geldt niet alleen 
voor heel concrete factoren zoals erosie doorgei- 
tenhouderij, verzuim om tijdig mee te doen in 
de jacht op Zuid-Amerikaanse edelmetalen, of 
endogamie met haar inteelt en nepotisme. Gei
ten en het huwen binnen de familie bestonden 
immers ook al tijdens de klassieke bloeitijd. En 
dat Europeanen zilver en goud haalden uit Ame
rika laat de vraag open waarom moslims, die de 
Atlantische oceaan wel degelijk bevoeren om sla-
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ven tot zelfs uit Ijsland te betrekken, het in de 
vaart op Zuid-Amerika lieten afweten.

Belangrijker is dat aldus ook andere verklarin
gen zijn te weerleggen. Zo ook de verwijzing 
naar boodschap en leefregels van de islam afge
zet tegen die van het christendom: want voor
heen lag de onderlinge rolverdeling juist an
dersom. Idem voor een beroep op het aandeel 
van koloniale mogendheden, Amerika of Israël, 
die alle pas lang na de eerste fase van temgval op 
het toneel verschenen. Zo stipt Lewis aan dat nog 
in 1948 vijf Arabische staten het moesten afleg
gen tegen een materieel en personeel nauwelijks 
voor de strijd toegeruste staat in wording met 
destijds amper een half miljoen joodse inwoners. 
En wat nadien fondsen van buitenaf voor Israël 
betreft: waarom investeren moslims zelf hun 
vermogen zelden binnen de eigen regio?

Hoewel Lewis dus aantoont wat in de loop der 
tijden niét de doorslag kan hebben gegeven, valt 
uit zijn boek toch wel een eigen these te distille
ren, namelijk de werking van de wet van de rem
mende voorsprong. De schrijver kent veel ge
wicht toe aan de omstandigheid dat het juda
ïsme zijn historie terugvoert op een veertigja
rige woestijntocht waarvan Mozes als leidsman 
het einde niet heeft mogen beleven plus een pe
riode van collectieve ballingschap, later gevolgd 
door de diaspora, terwijl op zijn beurt het 
christendom eerst eeuwenlang krachtdadig is 
onderdrukt. Hiertegenover belichaamde de pro
feet Mohammed meteen de vliegende start van 
een duizendjarige politieke zegetocht, waarbij 
latere tegenslagen aan de periferie nauwelijks 
tot het bewustzijn in het centrum doordrongen. 
Pas het mislukte tweede beleg van Wenen in 
1683 bracht een besef dat het mis ging.

Dit langdurig geloof van de islam in eigen on
overwinnelijkheid had twee gevolgen, het ene 
gunstig, het andere funest. Het gunstige gevolg 
was een uit zelfvertrouwen geboren en vergele
ken bij het Westen vérgaande tolerantie jegens 
aanhangers van andere godsdiensten, die pas 
zou afnemen toen de dominantie omsloeg in 
niet langer te loochenen kwetsbaarheid en ver
val. Het funeste gevolg was dat, zolang het geloof

in eigen triomf standhield, voor het werk van 
westerse denkers en uitvinders complete onver
schilligheid heerste: vrijwel niemand had oog 
voor het nut van zaken variërend van nieuwe fi
losofie tot meetinstrumenten en tot wielvoermi- 
gen aan toe. En op politiek terrein nam men na
derhand uit het Westen, behalve het woord de
mocratie, helaas vooral de praktijk van repressie 
en indoctrinatie over. Zodoende was de ernst van 
de achterstand eeuwenlang onopgemerkt geble
ven. Dit werkte culturele, wetenschappelijke en 
economische zelfgenoegzaamheid in de hand.

Lewis was j aren terug een voornaam mik
punt voor de Palestijnse Amerikaan Edward 
Saïd, die de Westerse oriëntalistiek betichtte van 
ongezonde belangstelling voor de wereld van de 
islam. De keerzijde komt in dit boek naar voren: 
Lewis had de wereld van de islam graag een ac
tiever occidentalistiek toegewenst. De voor
liefde van de schrijver voor historische en lin- 
guistische wetenswaardigheden is hem in het 
verleden wel eens opgebroken en heeft hem bij
wijlen tot een omstreden figuur gemaakt. Saïd 
veronderstelde dat Lewis, bijvoorbeeld door het 
etymologisch herleiden van Arabische politieke 
termen tot hun nomadische oorsprong, een hele 
culmur wilde diskwalificeren, terwijl toch aller
lei westerse begrippen taalkundig net zo goed 
als primitieve metaforen kunnen worden ont
leed. Twijfel rees ook of hij bijzonderheden weg
liet om bepaalde landen waarmee hij het goed 
kon vinden (Israël, Turkije) te ontzien. Met Ar
meniërs kreeg hij het aan de stok omdat hij wei
gerde het lot, begin vorige eeuw, van hun voor
ouders uit huidig Anatolië als genocide aan te 
merken, omdat achter de massaslachting van 
toen geen bewust Turks regeringsbeleid aan
toonbaar was. Dat hij hierbij voorbijging aan in
middels van Armeense zijde opgedoken en voor 
het toenmalig bewind belastende documenten, 
kwam hem bij de Franse rechter op een veroor
deling (tot een symbolische boete) te staan. Van 
eenzijdigheid, al dan niet uit beroepsdeforma
tie, is echter in dit boek geen spoor te bekennen. 
Of het moest zijn in de ogen van wie denkt dat 
tot 1967 of tot 1917 alles nog glad verliep.
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Het primaat van 
gedepolitiseerde politiek
Paars en de managementstaat. Het eerste kabinet-Kok (1994-1998)
Jouke de Vries, Apeldoorn, Garant 2002
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TH IJS W O LTG ENS

De komst van het eerste paarse kabinet was een 
doorbraak in de Nederlandse parlementaire ge- 
schiedenis.Van Mierlo gebruikte de onmisbaar
heid van D 6 6 in elk denkbare coalitie om de 
christendemocraten voor het eerst sinds men
senheugenis uit de regering te houden. Met 
meer (Kok) of minder (Bolkestein) tegenzin leg
den PvdA en vvn zich uiteindelijk daarbij neer. 
Kok sprak van een gewoon kabinet in een onge
wone samenstelling. Bij een voortijdige terug
blik op de paarse periode, georganiseerd door de 
WB s bij het verschijnen van de publikatie Zeven 
jaarpaars, betoonde zich Hans van Mierlo nog 
steeds een trotse vader: ‘En toch is het een bij
zonder kind.’ De eerste vier j aar van dat kind zijn 
door Jouke de Vries aan een klinisch onderzoek 
onderworpen. De komst van Paars I, de politieke 
koers, de omgang met het maatschappelijk 
middenveld en met een aantal beleidscrises en 
de consolidatie van paars worden helder, wel
haast koel, beschreven en geanalyseerd. Dat ge
beurt tegen de achtergrond van een theoretisch 
model, de managementstaat. In die staat krijgt 
bedrijfsmatig denken en handelen een groot ge
wicht, maar blijft de logica van de verzorgings
staat regelmatig opduiken.

Over de auteur Thijs W öltgens is voorzitter van de 
redactieraad s & d

De koers van Kok I was een voortzetting van 
Lubbers III, dus sterk neo-liberaal gekleurd. Het 
kabinet wilde anders zijn door het herstel van 
het primaat van de politiek en van het dualisme 
tussen volksvertegenwoordiging en regering. 
Deze ambities zijn snel verlaten. Het poldermo
del en het Torentjesoverleg beleefden alras gou
den tijden. Op Robin kinschoten na voelde geen 
bewindspersoon zich geroepen om af te treden. 
De eerder geprezen Carrington-doctrine ging 
geleidelijk over op de ‘Sorrydemocratie’.

Het succes van Kok I vond zijn basis in een 
dubbel zo grote economische groei als onder 
Lubbers III, gecombineerd met een trendmatig 
begrotingsbeleid, dat op een lagere groeiraming 
gebaseerd was (de Zalmnorm). Bovendien werd 
het zuur (bezuinigingen op sociale zekerheid en 
ontkoppeling) al direct in het begin geserveerd, 
terwijl de volle omvang van de Melkertbanen pas 
bij het nagerecht op tafel kwam. Daardoor kon 
ook de overlegeconomie weer op gang komen en 
als Dutch Miracle geëxporteerd worden naar alle 
landen, die de Derde Weg wilden volgen.

Departementale vriesvakken 
De goede verhoudingen in het kabinet bleven 
gewaarborgd door al te controversiële onder
werpen, zoals de kroonjuwelen van d 6 6 , in de-
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partementale vriesvakken te deponeren. In het 
algemeen vermeed men optredende tegenstel
lingen tot partijpolitieke tegenstellingen op te 
blazen (Melkert bleef achter kinschoten staan, 
Kok steunde milieuminister De Boer niet in 
haar verzet tegen grootse inftastrucmurplan- 
nen). En dan waren er nog altijd de bevrijdende 
kwinkslagen van vice-premier Dijkstal. De bo
vengeschetste hoofdlijnen verbrokkelen weer, 
als je in de casuïstiek duikt. Het landbouwbeleid 
van Van Aartsen tegenover het c d  A-gedomi- 
neerde Groene Front was een voorbeeld van het 
primaat van de politiek, het jarenlange gesteggel 
mssen Du3rvestein en staatssecretaris Tommel 
een voorbeeld van dualisme en de verhouding 
mssen Melkert en Zalm een voorbeeld van inter
ministeriële disharmonie.

Modem paternalisme
Overeind blijft de hoofdlijn, die van een 
managerial aanpak, verpersoonlijkt door minis
ter Wijers met zijn marktwerking en deregule
ringsoperatie. Daarin wordt politiek al gauw po
litiek met een kleine p. Partijpolitiek is hinder
lijk. Het was dus voor het kabinet een geluk, dat 
Kok al vrij vroeg zijn ideologische veren had af
geworpen. Maar ook onder de ondernemende 
leuze van 'niet zeuren’ kan veel zware, ideologi
sche politiek schuil gaan. Dat leidt tot het pri
maat van gedepolitiseerde politiek. Dat is een 
politiek, die geen behoefte heeft aan participan

ten in de besluitvorming, maar aan loyale uit
voerders, die liefst op grote afstand van de poli
tiek gezet worden. Het afleggen van politieke 
verantwoording past niet bij dit moderne pater
nalisme. Staatsrechtelijke regels belemmeren de 
daadkracht.

Het kraakheldere vertoog van de besmurs- 
kundige Jouke de Vries laat zich gemakkelijk le
zen en is wars van enige gewichtigdoenerij. 
Conform de titel beperkt het zich tot Kok I. Het 
schetst wel de aanloop naar Paars II, maar je mist 
op dit moment een terugblik met de kennis, die 
we nu hebben over de afloop van het vervolg.
In hoeverre werd in Paars I al de kiem gelegd 
voor de desastreuse afgang van Paars II? Je zou 
dus graag iets meer willen weten over de econo
mische ontwikkeling en over de sociaal-culm- 
rele veranderingen (‘exhibitionistische zelfver
rijking’), over de toestand van zorg en onderwijs, 
winst en verlies van privatisering en verzelf
standiging en over de politieke verschuivingen. 
Mag je de uitslag van 1998 wel lezen als een con
solidatie van Paars, terwijl D 6 6 tien zetels ver
loor en het parlement voor het eerst een linkse 
meerderheid kende? Was dat niet meer een 
symptoom van de behoefte aan polarisatie dan 
aan voortgaande depolitisering?

Maar enfin, we moeten de beperking, die de 
auteur zichzelf heeft opgelegd, accepteren. 
Binnen die beperking toont hij zijn meester
schap.
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De sores van het 
kamerwerk
Politiek Handwerk
Bert Middel, Amsterdam, Meulenhoff 2003
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W O U T E R  G O R T Z A K

Een merkwaardige ervaring. Er is in 1998 een 
nieuw-gekozen PvdA-kamerfractie. Het gezel
schap beraadt zich, buiten Den Haag en in alle 
rust, over het komende politieke seizoen. De bij
eenkomst heeft een voorspelbaar verloop. Me
ningen fladderen rond. De vergaderzaal wordt 
benauwd. Het gezelschap dommelt in. Een frac
tielid wordt onwel. Dan neemt Bert Middel het 
woord. Wat hij zegt is me inmiddels ontschoten, 
zijn optreden is in mijn geheugen gegrift.
Al voor de tweede keer regeert Paars, de PvdA 
met de v v d  , maar Middel wil niet van polderen 
weten. Omdat polariseren hem beter past gaat 
hij de klassenvijand te lijf. Het brengt leven in 
de suffig geworden aanwezigen. De gevoelens 
waarmee Henriette Roland-Holst ‘de Internatio
nale’ vertaalde, kan niemand nog navoelen, 
maar haar tekst blijkt opgeslagen in het collec
tieve sociaal-democratische geheugen. En als 
Middel stilvalt zijn de kamerleden ontwaakt.
Zij zingen met een hartstocht alsof zij nog 
steeds verworpenen der aarde zijn. De socialisti
sche inborst, als regel zorgvuldig weggemoffeld, 
sluimert blijkbaar onder de oppervlakte. Eén 
Middel is voldoende om dat aan het licht te

Over de auteur Wouter Gortzak u;as lid uan d eT w eede  
Kam er uoor de PudA, hoofdredacteur uan ‘Het Parool’ 
en directeur uan de Wiardi Beekman Stichting

brengen. Tenminste als we als PvdA’ers onder 
elkaar zijn.

Bert Middel is geen kamerlid meer. Dat is 
jammer. Met die ene kameraad minder, die lie
ver een socialistische beweging dan een sociaal
democratische partij had vertegenwoordigd, 
heeft de PvdA-fractie aan kleur verloren. Maar 
hij werd in het rampjaar 2002 niet herkozen en 
remigreerde na drie periodes Den Haag naar 
zijn Friese pastorie. Une place de réflexion, zou 
je denken. Maar daar had hij te veel energie voor. 
En misschien te veel ergernis over zijn abrupte 
verbanning uit Den Haag. Dus schreef hij zijn 
parlementaire ervaring van zich a f Dat is een 
riskante onderneming. De herinneringen zijn 
vers, de rancune overwerkt, tijd voor reflectie of 
zelflcritiek ontbreekt. Wijzer mensen dan poli
tici laten de tijd herinneringen filteren en wrok 
verdampen. De schotschriften van Bomhoff én 
Jacques Monasch hadden Middel moeten waar
schuwen. Vermakelijke herinneringen, dat wel, 
hoe slecht geschreven ook. Maar terwijl zij ande
ren over de hekel haalden boetseerden zij een 
ontluisterend zelfportret.

PamjgenootschappelijkesoMariteit 
Vergeleken met Bomhoff en Monasch valt 
Middel’s afrekening alleszins mee. Het boek is
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beter geschreven, er buitelen geen mislukte 
metaforen over elkaar. En als Middel zijn voor
malige collega’s de maat neemt is hij genuan
ceerder. Zolang ze maar niet Rottenberg heten of 
te randstedelijk, te vrouwelijk achterbaks of te 
3mp zijn. Toch had hij op groter afstand veel sma
kelijk opgediende incidenten bedekt onder de 
mantel derpartijgenootschappelijke solidariteit. 
Het was het boek ten goede gekomen als ge
schrapt was wat uiteindelijk onnozele details 
zullen blijken. En het had aan overtuigings
kracht gewonnen als de auteur niet slechts de 
ander maar ook zichzelf zo nu en dan in zij n 
hemd had gezet. Want zelfs Middel is geen uit
zondering op de regel dat niemand onzer vrij is 
van zonden.

Plicht tor analyse
Uit deze mopperachtige kanttekeningen mag 
overigens niet worden afgeleid dat Middel een 
vervelend boek heeft geschreven. Ik ben dubbel
hartig genoeg om geroddel moreel te veroorde
len en er tegelijkertijd met rooie oortjes naar te 
luisteren (of erover te lezen). De meeste lezers 
hebben, vermoed ik, geen betere inborst. En 
hoewel ik gedurende één periode Middel’s frac
tiegenoot was bevat zijn boek heel wat petite 
histoire die me volstrekt is ontgaan. Ik stond er
bij maar zag het niet. Groter echter is de waarde 
van het boek als ‘handboek voor de aspirant par
lementariër’. Hetheeft me minstens tweejaar 
gekost voordat ik meende de status van leerling 
kamerlid ontgroeid te zijn. Met Middel in de 
hand had ik aanzienlijk sneller de weg door het 
Haagse doolhof gevonden. Is het boek dus nuttig 
voor de aankomende parlementariër, ook voor 
de belangstellende buitenstaander moet het de 
moeite waard zijn. Hij kan aan de hand van de 
auteur ontdekken dat het kamerlid niet met de 
duimen draait als hij niet te zien is op de blauwe 
bankjes van de plenaire zaal. En eigenlijk is het 
verplichte kost voor de Nawijns die denken de 
parlementaire activiteiten als zinloos rimeel be
lachelijk te kunnen maken.

Een nuttig boek dus dat echter veel beter had

kunnen zijn als de auteur niet alleen de op ter
mijn irrelevante achterklap had gewied maar 
ook de tijd had genomen voor een wat dieper- 
gaande beschouwing over het sociaal-democrati- 
sche parlementslid. De PvdA’er in het parlement 
wil meer dan politiek haalbaar en maatschappe
lijk mogelijk is (of omgekeerd). Een coherente 
progressieve parlementaire meerderheid is een 
hersenschim. Onze goed-bedoelde ideeën zijn 
lang niet altijd praktisch uitvoerbaar en hebben 
dikwijls onvoorziene neven-effecten of onaan
gename gevolgen. Dat noopt de sociaal-demo- 
craat tot compromissen: met minder progres
sieve partijen, of wat misschien nog moeilijker 
te verteren is, met de taaie maatschappelijke 
werkelijkheid. Omdat de noodzaak tot partijpo
litiek compromis zo zichtbaar is wordt die wel 
erkend, maar het onvermijdelijke compromis 
met de maatschappelijke werkelijkheid schoffe
len we het liefst onder tafel. Liever koesteren so- 
ciaal-democraten de illusie dat als er maar een 
progressieve meerderheid was, we het in het 
parlement allemaal volstrekt anders en ui
teraard béter zouden doen. Hetgeen betwijfeld 
mag worden.

Middel is intelligent en heeft veel politieke 
ervaring. Hij weet zich verlost van de acmaliteit 
die hem als kamerlid op de hielen zat. En hij 
kent het rapport-De Boer en andere nabeschou
wingen over de in 2002 verloren verkiezingen.
Dus was hij bij uitstek in staat de problematiek 
van de sociaal-democratische volksvertegen
woordiger te analyseren. Maar in plaats daarvan 
reduceert hij de afstand mssen droom en daad 
tot een tegenstelling tussen hart en hoofd en 
lijkt daarmee van zijn plicht tot analyse bevrijd 8 5 
te zijn.

Daardoor staat Middels’ boek in de schaduw 
van zijn terechte stams als kwalitatief bovenge
middeld parlementslid. Dat hij dat zelf niet in de 
gaten heeft blijkt ook uit een ander voorbeeld.
Terwijl hij journalist Van Westerloo gispt over 
een onvriendelijk n  r c -portret van de Kamer
fractie, rij st uit Middel’s boek nauwelijks een 
prettiger beeld op. Uit eigen ervaring weet ik dat 
beiden niet ver van de werkelijkheid af zijn.
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Maar Middel’s conclusie dat het zo is, zo was en 
zo zal blijven acht ik onaanvaardbaar. Waarom 
heeft de sociaal-democraat Middel zijn boek niet 
afgesloten met de klaroenstoot dat het anders 
moét en waarom heeft hij geen wegen aangege
ven hoe het anders kan? Doordat Middel deze en 
andere vragen evenmin stelt als beantwoordt is 
zijn hoek, hoe nuttig en onderhoudend ook, een

tiklceltje gemakzuchtig. Van de hartstocht en 
toewij ding waarmee Middel het parlementaire 
werk verrichtte legt hij overmigend gemigenis 
a f Maar als één van de laatste sociaal-democrati- 
sche Mohikanen is hij minder overmigend. 
Daarvoor opent zijn blik achterait te weinig ven
sters op morgen.
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A O V E R T E N T I  E

DE V E R L E I D I N G  V A N  DE E T H I E K

Ouer de p laa ts  uan morele argumenten in de huidige m aatschappij

In de politiek, in het bedrijfsleven, de gezond
heidszorg en de wetenschap krijgen ethische 
vraagstellingen en problemen steeds meer aan
dacht. Ethici worden geraadpleegd over de meest 
uiteenlopende problemen: ze geven leiding aan 
nieuw ingestelde bio-ethische, medische en 
politieke onderzoekscommissies en ze schrijven 
adviesrapporten voor bijvoorbeeld politieke 
instanties, bedrijven of ziekenhuizen.

De evolutie van ethiek als een wat wereld
vreemd aandoend academisch specialisme naar 
ethiek als een maatschappelijke spreekbuis met 
aanzien, lokte tot nu toe weinig commentaar uit. 
Toch kunnen er vragen worden gesteld bij de 
toenemende invloed van de ethiek in het publieke 
debat.

Wat gebeurt er wanneer een debat in ethische 
termen wordt gesteld? Laten hedendaagse ont
wikkelingen, zoals de toenemende invloed van 
technologie en de voortschrijdende mondialise
ring van de maatschappij, zich eigenlijk wel 
vatten binnen een traditioneel ethisch kader?
Is het geen vreemde paradox dat de ethiek aan 
maatschappelijk belang wint, terwijl het steeds 
moeilijker wordt om goed van kwaad te onder
scheiden? Hoe kan de ethiek omgaan met het 
pluralisme van de huidige gefragmenteerde 
maatschappij, waarin diverse en soms tegenstrij
dige normen en waarden hun plaats opeisen?

De auteurs van De verleiding van de ethiek bui
gen zich vanuit verschillende disciplines in toe
gankelijke essays over de uitdagingen die onze 
maatschappij aan de ethiek stelt. Het boek biedt 
zo niet alleen een goed overzicht van de verschil
lende hedendaagse opvattingen over ethiek.

maar vormt ook een veelkleurige staalkaart 
van de ethische problemen waarmee de huidige 
maatschappij wordt geconfronteerd.

De verleiding van de ethiek verschijnt onder redactie 
van Ignaas Devisch & Gert Verschraegen.
Met bijdragen van Rudi Visker, Hub Zwart,
Peter Paul Verbeek, Tsjalling Swierstra,
Gerard de Vries, Rudi Laermans, Jos de Mul,
Mark de Kesel, Theo de Wit en Phillipe Van Parijs.

Ignaas Devisch & Gert Verschraegen (redactie), 
De verleiding van de ethiek. Uitgeverij Boom, 
264 biz., €19,50.
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C O L U M N

De boze dromen van Europa
Trots als een pauw was ik toen ik door een Ameri
kaans tijdschrift gevraagd werd een artikel te 
schrijven over de achtergronden van het Fortuyn 
populisme. Ik noemde in dat stuk het begrip 
crisisverschijnselen. Dat werd door een Ameri
kaanse redacteur zo gretig geredigeerd tot ‘the 
crisis of Europe’, dat ik niet alleen moest beken
nen dat het zo stelliger geformuleerd was, maar 
dat het ook precies weergeeft wat ik eigenlijk niet 
durfde opschrijven.

De opzienbarende opkomst van het (rechts-) 
populisme in Europa heeft, om te beginnen, aan 
het licht gebracht dat de cliché-begrippen waar we 
het zo vaak overhadden — individualisering, ont
zuiling en ontideologisering — harde sociologi
sche en electorale werkelijkheid zijn geworden. 
Met name de oude, vertrouwde volkspartijen van 
christen-democratie en sociaal-democratie — de 
pijlers onder zowel de Europese verzorgingsstaat 
als de Europese partijendemocratie — dreigen 
‘volkspartijen zonder volk’ te worden in een poli
tiek representatie-vacuüm. Het staat lang niet 
vast dat nieuwe generaties als vanzelf dit soort in- 
stimties nieuw leven gaan inblazen.

Een ander crisisverschijnsel waar het rechts- 
populisme de vinger op heeft gelegd, is de on
macht van Europa om met etnische diversiteit 
om te gaan. Met mijn transatlantische redacteur 
heb ik dat ‘the paradox of the Holocaust trauma’ 
genoemd. In begrijpelijke reactie op de Tweede 
Wereldoorlog is een doorgeslagen politieke cor
rectheid ontstaan, blind voor de fricties en scha
duwzijden van het ‘multicultureel’ worden van 
samenlevingen. Dit heeft op zijn beurt, ook nier 
onbegrijpelijk, een doorgeslagen populistisch- 
xenofobe reactie uitgelokt.

Het derde crisisverschijnsel betreft het altijd 
aanwezige ongemak met het Europese integratie
proces. Wat als een ongeëvenaarde prestatie van

kosmopolitische samenwerking tussen natiesta
ten erkend zou moeten worden, wordt in plaats 
daarvan steeds heftiger ervaren als een bron van 
onzekerheid en nationale vervreemding.

Zo’n diagnose van een drievoudige Europese 
crisis is snel gemaakt, maar uiteraard niet met de 
bedoeling om bij de pakken neer te zitten. Dat be
gint met een kritisch zelfbeeld van ons continent.
Te weinig willen we onder ogen zien dat Europa 
zich nog altijd aan het herstellen is van haar litte
kens, opgedaan in de Burgeroorlog van Verdun, 
Auschwitz en Stalingrad. De historicus John Kee- 
gan spreekt in zijn standaardpil over de Eerste 
Wereldoorlog — het vakantieboek waarop deze 
tropische zomer mijn meeste zweet is gevallen 
— over een raadsel: ‘Waarom riskeerde een wel
varend continent — op het toppunt van zijn suc
ces, zijn wereldwijde rijkdom, zijn wereldwijde 
macht, op de toppen van zijn geestelijke en culm- 
rele verworvenheden — alles wat het de wereld 
had te bieden in de loterij van een boosaardig, 
moorddadig conflict?’. Keegan concludeert dat de 
tragedie van Eerste en Tweede Wereldoorlog ‘de 
weldadige, optimistische cultuur van het Euro
pese continent heeft vernietigd’ en ‘blijvende 
schade heeft toegebracht aan de rationele en libe
rale beschaving van de Europese verlichting’.
Grote woorden, maar geheel naar de maat van de 
Europese ervaring. Het is dan niet zo gek dat de 3
bezweringsformules van Europese eenwording en 
Alle menschen werden Brüder niet tot instant-voor
uitgangsoptimisme hebben geleid. Laat Europa 
vooral weer een vitaal continent proberen te wor
den. Dat nier alleen over vergrijzing en pensioe
nen zeurt en zich niet langer met gefrustreerde 
jaloezie tot Amerika verhoudt. Als dat zou kunnen.

R E N É  C U P E R U S

Eindredacteur s & D
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Moet de PudA de nieuiue 
Europese grondwet 
steunen?
De discussie over de uitkomst van de Europese 
Conventie en de Europese Grondwet dreigt zich 
voornamelijk afte gaan spelen op de opiniepagi
na’s van de kwaliteitskranten en in erkende discus
siecentra als Instituut Clingendael, Felix Meritus en 
De Balie. Als het daartoe beperkt blijft, zou dat wel 
eens kunnen leiden tot een grote deceptie bij een 
nationaal referendum. Politieke partijen moeten 
daarom met open vizier de strijd aan gaan en het 
referendum over de Europese grondwet politiseren. 
Dat betekent dat burgers heldere keuzes voorge
legd moeten krijgen en dat is als het om Europa 
gaat geen gemakkelijke opgave. Vooral de voor
standers moeten zich dit aantrekken en niet bang 
zijn om klare wijn te schenken. Het gaat om niets 
minder dan de invloed van de Nederlandse burger 
in Europa en dat raakt de kern van de democratie. 
Dat is een brede maatschappelijke discussie waard. 
Een discussie die vooral (nog) gevoerd moet wor
den binnen de PvdA.

De PvdA is een partij die zich traditioneel be
roept op een pro-Europese houding. Dat is naar 
mijn mening zeer terecht. Een verenigd Europa en 
een sterke unie, waar zoveel mogelijk landen lid 

4 van zijn, zijn de beste garantie op vrede, veiligheid, 
welvaart en stabiliteit. Daarom ben ik altijd een 
voorstander geweest van de Europese uitbreiding 
en heb ik altijd gevonden dat juist sociaal-demo- 
craten solidair moeten zijn met de landen in Eu
ropa die het minder goed hebben. De PvdA is 
daarom altijd bereid geweest te investeren in de 
Europese instituties vanuit een soms wat naïef ver
trouwen dat in de instituties de kern van de Euro
pese gedachte lag. Dat is lang goed gegaan, maar 
in een tijd waarin het wantrouwen tegen de over

heid en anonieme bovennationale structuren toe
neemt, niet meer voldoende. Europa is niet herken- 
baarvoorde Nederlandse burgers.

In igg6 was ik secretaris van een commissie, die 
zich bezighield met de visie van de PvdA op buiten
lands beleid en op Europa. Deze commissie stond 
onder leiding van Maarten van Traa en onder an
dere Max van den Bergen de onlangs overleden 
Piet Dankert maakten er deel van uit. Een groot di
lemma voor de commissie was het gebrek aan de
mocratie in Europa. Over het algemeen is de PvdA 
voorstander van de uitbreidingvan bevoegdheden 
van de Europese instituties als de Europese Com
missie en het Europese Parlement. Dat was ook de 
lijn van het rapport Van Traa, dat niet voor niets de 
titel ‘Voorbij de Waterlinie’ meekreeg. Tegelijkertijd, 
constateerde de commissie, zou deze uitbreiding 
van bevoegdheden leiden tot een toename van het 
democratische gat: ‘bovennationale instituties ont
beren voldoende democratische controle en legiti
miteit.’ Dat, vond de commissie, moesten we op de 
koop toenemen om Europa als geheel vooruitte 
helpen: ‘Gesteld voorde keuze: eerst meer demo
cratie of eerst meer beleid in Europa, kiezen wij 
voor het laatste. Dat is een praktische keuze.’ De 
kritiek op deze stellingname was op het PvdA- 
congres in februari iggy enorm. Het kon toch 
niet zo zijn dat de burger minder invloed kreeg en 
maar moest vertrouwen op de grillen van zijn 
bestuurders?

Het rapport verdween in een la, en ondanks de 
kritiek werd de omstreden aanbeveling werkelijk
heid. ‘Meer beleid’ is voor PvdA’ers een vanzelf
sprekendheid, nationaal en internationaal. In ze
kere zin was de keuze van de commissie Van Traa 
daarmee meereen beschrijvingvan de werkelijk
heid geweest, dan een echte keuze. Nederland 
dommelde in slaap onder de zegeningen van het 
poldermodel. De discussie over Europa werd 
binnen de PvdA door een kleine elite gevoerd in 
technocratische termen, met als gunstige uitzon
dering de inzet van Tweede Kamerlid en lid van de
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Europese Conventie, Frans Timmermans. Om deel 
te nemen aan de discussie in bijvoorbeeld de Ad
vies Commissie Europese Politiek (ACEP) is een 
universitaire opleiding nog een minimale voor
waarde. Als de burger het niet snapte, dan ‘moes
ten we het gewoon nog beter uitleggen...’ was de 
heersende opinie. De omslag kwam echter snel na
derbij. De invloed van Frits Bolkestein en de For- 
tuyn revolutie misten hun effect op het Neder
landse beleid aangaande Europa niet. Plotseling 
sloeg één van de zes oprichters van de EU aan het 
puberen. Eiet tweede Paarse kabinet (PvdA, W D en 
D66) trok succesvol ten strijde om meergeld uit Eu
ropa (terug) te halen en bijna blokkeerde Balke
nende 1 de uitbreiding van de EU. Een meerderheid 
in het parlement lijkt nu voor een referendum over 
de Europese grondwet te zijn en de nettobetalers 
positie van Nederland wordt wederom sterk bekriti
seerd. Onze EU-partners kijken verwonderd toe. 
Wat doet de PvdA?

Onlangs deed Wouter Bos in een interview met 
Vrij Nederland de volgende uitspraak: ‘De Partij die 
de volgende verkiezingen gaat winnen, is de Partij 
die het beste begrijpt waar Pim Fortuyn uit is voort
gekomen. En die dat nu niet weer laat liggen.’ Als 
we deze uitspraak toepassen op het Europese be
leid zou ikvrij naarVan Traa de volgende stelling 
willen poneren: ‘Gesteld voorde keuze: eerst meer 
democratie of eerst meer beleid in Europa, kiezen 
wij voor het eerste. Dat is een principiële keuze.’ 
Laten we de uitkomst van de Europese Conventie 
vanuit deze stelling bespreken. Laten we de ko
mende maanden daarom pleiten voor een grotere 
directe invloed van de burger in Europa. Waarom 
mogen burgers de Nederlandse Europees Commis
saris niet zelf kiezen en waarom zijn wij voorstander 
van het kwijtraken van een commissaris met stem
recht? Waarom kan het Europees parlement nog 
steeds geen individuele commissarissen wegstem
men? Waarom krijgen burgers geen directe invloed 
op de keuze voor de voorzitter van de Europese 
Commissie en de Europese raad?

Dat discussieproces moet beginnen in onze ei
gen partij. Daarbij hoort mijns inziens ook dat onze 
eigen leden meer invloed krijgen op het partij
standpunt in deze. Dat zal de discussie over Europa

een nieuwe impuls geven. Ik pleit daarom voor een 
ledenreferendum over de vraag: ‘moet de PvdA de 
nieuwe Europese grondwet steunen?’

A R J E N  B E R K V E N S

Directeur Alfred Mozer Stichting, de Oost-Europa 
stichting uan de PudA

Participatie
Participatie! Als ik de kranten mag geloven moet 
dat volgens Wouter Bos het nieuwe toverwoord 
voor de Partij van de Arbeid worden. Weg met ge
lijkheid, gelijkwaardigheid; verouderde begrippen 
uit een voorbije tijd. Over wat die participatie dan 
moet voorstellen, hoor ik niks.

Want participatie waarin? Participatie in een 
samenleving waar geen plaats is voor dingen die 
geen onmiddellijk nut hebben, waarvrijheid en be
zinning zelfs in de instituties die daarvoor bedoeld 
zijn nauwelijks meer bestaan (of zwaar bevochten 
moeten worden, waar elk stukje natuur vogelvrij is 
geworden voor meer asfalt, meer verkeer, meer wo
ningbouw, waar ‘de markt’ ongestoord het kwets
bare en weerloze kan vernietigen, waar alles een 
prijs heeft en geen waarde? Participatie met de al
lesoverheersende jacht op meergeld, meerspul
len, meer idiotie, omdat dat in onze maatschappij 
die hoge status oplevert waarzonder het leven 
geen waarde schijnt te hebben?

Participatie? waar haalt Bos het vandaan? Het 
antwoord is waarschijnlijk heel simpel: uit allerlei 
beleidsnota’s: van jeugdbeleid tot ouderenbeleid, 
van minderhedenbeleid tot cultuur- en zorgbeleid, 
van sociale vernieuwing tot het grote-steden-be- 5 
leid. De term participatie is sinds het derde kabinet 
Lubbers in dat soort nota’s voortdurend dé doel
stelling van het beleid. Een mooie, technocratisch, 
tamelijk nietszeggende en daardoor ongevaarlijke 
doelstelling, zoals de ambtelijke top dat graag ziet 
in officiële beleidsnota’s.

Wat is ervan onze eens zo trotse sociaal-demo- 
cratie en van de analyses waarop ze haar politieke 
doelstellingen baseerde geworden? Nemen we nu 
kreten over uit het ambtenarencircuit en hangen
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we daaraan onze politieke overtuigingen op? Of is 
het maar een beetje uitproberen en wordt overeen 
tijdje met veel bombarie door ‘de partijleider’ een 
nieuwe kreet gelanceerd? Het hanteren van het be
grip participatie door Bos laat in ieder geval zijn 
huidige (beperkte) referentiekader zien. •

G R E E T J E  T R O M P

Sociologe, uerbonden aan de faculteit der rechts
geleerdheid in Groningen

Verbrokkeld somen- 
leoen?
De afgelopen decennia heeft de bevolkingssamen
stelling in de grootstedelijke gebieden een drasti
sche wijziging ondergaan. Circa 45 procent van de 
inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht is van allochtone aficomst. De omvang van 
deze groep stijgt gestaag. Het aandeel allochtone 
jongeren neemt toe, in Rotterdam zelfs sterker dan 
in de drie andere genoemde steden. Het electoraat 
in de grote steden zal binnen afzienbare tijd in 
meerderheid bestaan uit (jeugdige) allochtonen. 
We weten bitterweinig welke consequenties deze 
ontwikkelingen zullen hebben op de toekomst van 
politieke partijen, politieke participatie en onze po
litieke democratie.

Indien de opkomst bij de gemeenteraadsverkie
zingen als graadmeter voor de mate van politieke 
belangstelling van etnische groepen in Nederland 
geldt dan is er sprake van een fors probleem. Tij
dens de lokale verkiezingen van 1994 en 1998 werd 

6 geconstateerd dat de opkomst in de vijfgrootste 
steden, met name in Amsterdam en Rotterdam, 
was gedaald. Het Rotterdamse Centrum voor 
Onderzoek en Statistiek stelde na de gemeente- 
raads-verkiezingen van maart 2002 vast dat het 
aandeel jonge allochtone kiezers (18-21-jarigen) 
achterbleef bij die van de autochtone groep.

In interviews met jonge allochtone niet-stem- 
mers komen hun frustraties naar voren. Behalve de 
geijkte klachten die ook Nederlandse jongeren 
over politiek en democratie hebben, is de alloch

tone jeugd vooral het gezeur over integratie zat. 
‘jullie willen het meest tolerante land terwereld 
zijn... Eenmaal in Nederland sterven deze groepen 
(de immigranten, tw) een sociale dood. Jullie 
Nederlanders kijken niet meer naarze om’. Een an
der zegt, dat hij nooit gaat stemmen ‘want het land 
is toch van jullie’. Nederland heeft een schijntole- 
rantie. Een Marokkaanse jongen geeft te kennen 
nooit in Nederland te zullen gaan stemmen. Neder
land is naar zijn oordeel een politiestaat, een 
schijndemocratie waarde kleine man niets heeft te 
vertellen. Democratie is voor hem een middel om 
het volk rustigte houden: een kattenbrokje.’Een 
kat geefje een brokje als ze begintte miauwen. Het 
is een zoethoudertje waar het volk vier jaarvan kan 
genieten en na die vierjaar krijgt het weereen kat- 
tenbrokje’. (SCP-rapport, Niet-stemmen, p. 106-107) 

Ondanks de invoering van het kiesrecht voor 
buitenlanders bij lokale verkiezingen sedert 1985 
moet worden vastgesteld dat de politieke emanci
patie van allochtonen geen enorme sprong voor
waarts heeft gemaakt. Etnische minderheden zijn 
in de gemeenteraden verhoudingsgewijs sterk 
ondervertegenwoordigd, ook in de verstedelijkte 
gebieden. Allochtone jongeren lijken zich in ster
kere mate afzijdigte houden van de politiek. Het 
kiesstelsel geeft gelegenheid op gemeentelijk ni
veau te wedijveren met de gevestigde politieke par
tijen. Toch gebeurt dit nauwelijks! ( Zie; j. Tiilie e.a., 
De etnische stem. Opkomst en stemgedrag uan migranten 
tijdensgemeenteraadsuerkiezingen, 1986-1998, Forum, 
Utrecht, 2000, p. 83-92).

Voor allochtonen geldt sowieso dat zij hun poli
tieke rechten, waaronder het kiesrecht, niet heb
ben opgeëist. In de discussies in de jaren ’yoover 
de toekenningvan deze rechten speelden zij zelf 
bijna geen rol. Het waren voornamelijk de progres
sieve politieke partijen die zich hier hard voor 
maakten. Het verzoek kwam dus niet vanuit de 
doelgroep zelf, maar werd min ofmeervan bovenaf 
geregisseerd. De behoefte van de allochtonen om 
zich te organiseren in zelfstandige politieke par
tijen was daarom niet groot. Dit was natuurlijk ook 
niet de bedoelingvan de gevestigde politieke orde. 
Een beperkt aantal allochtonen kon desgewenst 
een plekje krijgen binnen de door autochtonen ge-
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domineerde bestaande partijen. Wie zijn ogen en 
oren de kost geeft moet vaststellen dat de werving 
van allochtone kandidaten voor politiek-bestuur- 
lijke functies verre van optimaal is. Allochtonen 
worden te zeer benaderd in de hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van een etnische minderheid en 
niet om hun specifieke deskundigheid op een be
paald beleidsterrein. Bovendien blijken er in selec
tie- en kandidaatstellingscommissies zelden al
lochtonen te zitten.

Niet mag uit het oog worden verloren dat er 
sprake is van ‘gemankeerd’ ofwel ‘onvolledig’ bur
gerschap. Delen van de allochtone bevolking be
schikken wel over passief en actief kiesrecht op lo
kaal niveau maar mogen niet stemmen bij Tweede- 
Kamerverkiezingen, terwijl juist in Den Haag poli
tieke beslissingen worden genomen die hen direct 
raken. Deze allochtonen tellen maar half mee.

Tot op heden is de identificatie met de ge
vestigde politieker gesettelde politieke partijen 
niet bijster groot. Verwonderlijk is dit niet, want 
identiteit hangt ten nauwste samen met sociale 
contacten en binding. Allochtone jongeren identifi
ceren zich nog altijd primair behorend tot de eigen 
etnische groep. Dit is het sterkst het geval bij de 
eerste-en tweede-generatieTurken en Marokkanen 
uit de concentratiewijken in de grote steden, die in 
dit opzicht nauwelijks onderdoen voor hun ouders. 
Allochtonen herkennen zich cultureel nauwelijks in 
de handel en wandel van de Nederlandse partijor- 
ganisaties. Er is daar weinig van hun gading.

Met de komst van de jeugdige Belgische islami
tische leider Abujahjah en de oprichtingvan de 
Arabische-Europese Liga (AEL) lijken delen van de 
allochtone, met name Marokkaanse, jeugd uit haar 
politieke lethargie te worden wakker geschud. Het 
ziet ernaar uit dat de moslimjeugd, vooral de beter 
opgeleide tweede-en derdegeneratie jongeren, nu 
misschien gaan beschikken overeen klankbord om 
een eigen geluid te laten horen. Op zich hoeft dit 
niet te verbazen, want het land van herkomst speelt 
een blijvende rol in het toekomstige leven van 
(jonge) allochtonen. Het heersende idee dat de in 
Nederland geboren en getogen etnische jeugdigen 
in het belangvan de integratie hun aficomst van lie
verlee moeten vergeten, is ronduit ridicuul. Zij zul

len de komende decennia direct of indirect contact 
blijven onderhouden met het land waar hun ouders 
en grootouders wonen en/of vandaan kwamen. Uit 
de vervlechtingtussen ‘bieren daar’ ontstaat een 
transnationaal gemeenschapsdenken, een andere 
opvatting over wat een democratie behoort te zijn. 
Mogelijkerwijs is de AEL hier een eerste uiting van.
In hoeverre hierdoorde politieke belangstellingen 
het democratisch burgerschap zullen worden be
vorderd is en blijft een vraag. Hoe men ook tegen 
deze ontwikkeling aankijkt, op zichzelf is het een 
uiting van politieke betrokkenheid. De AEL vervult 
vooreen beperkte jeugdige doelgroep een functie 
die de gevestigde Nederlandse politieke partijen 
hebben laten liggen of onvoldoende hebben benut.

Hoe dan ook, politieke participatie en democra
tisch burgerschap staan met name in de grote 
multi-etnische steden onderdruk. Politieke partijen 
dienen zich meer dan tot nu toe het geval is geweest 
hiervan rekenschap te geven. Het kiezerspotentieel 
in de grote steden zal in de komende decennia gro
tendeels gaan bestaan uit mensen met een van ori
gine niet-Nederlandse aficomst. Willen de traditio
nele politieke partijen nog enig bestaanrecht heb
ben, dan dienen zij het ‘gemankeerd burgerschap’ 
te vuur en te zwaard te bestrijden door: zich meerte 
richten op jongeren; ondanks grondwettelijke ob
stakels zich in te zetten voor uitbreiding van het 
kiesrecht voor niet-Nederlanders; selectie- en kan- 
didaatstellingsprocedures te wijzigen; zich te oriën
teren op het transnationale denken en handelen 
van menigjeugdig allochtoon; te streven naar een 
grotere culturele diversiteit binnen de eigen partij- 
organisaties. Zo niet, dan zullen of allochtonen hun 
eigen weggaan zoeken en het samenleven zal ver
brokkelen of de politiek-maatschappelijke betrok- 7 
kenheid zal voor grote groepen Nederlanders dus
danig afnemen dat de democratie een letterlijk leeg 
begrip wordt. In het somberste scenario wordt het 
‘pompen of verzuipen’.

T O B Y  W I T T E

o.a. onderzoeker bij de Kenniskring ‘Opgroeien in de Stad’ 
(Hogeschool Rotterdam) en teuens fractieuoorzitter uan 
de PudA in de gemeente Spijkenisse
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De ins and outs van de 
Europese Conventie
Als vertegenwoordiger van de Nederlandse Tweede Kamer in de Europese 
Conventie heeft Frans Timmermans dicht bij het vuur gezeten. Onderzijn 
ogen kwam het ontwerp voorde nieuwe Europese Grondwet tot stand.
Hij analyseert in deze bijdrage het moeizame onderhandelingsproces, 
inclusief de strijd achter de schermen. Hij ventileert harde kritiek op de 
positie van de Nederlandse regeringen komt tot een weging van de plussen 
en minnen van de Europese Conventie.

F R A N S  T I M M E R M A N S
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Frans Timmermans De ins en outs uan de Europese Conuentie

Op 1 o juli heeft de Europese Conventie haar 
werkzaamheden afgesloten. Drie weken eerder 
had de Europese Raad van Thessaloniki het ont
werp voor een nieuwe Europese Grondwet al po
sitief ontvangen. Alleen aartsoptimisten hadden 
de verwachting dat een dergelijk resultaat moge
lijk was, toen de Conventie in februari 2002 on
der leiding van Giscard d’Estaing begon. Gedu
rende de afgelopen twaalf jaar heeft de Europese 
Raad drie keer zelf geprobeerd de Europese over
heid op een andere en betere manier in te kle
den. In Maastricht en Amsterdam zagen we nog 
enige vooruitgang, Nice was een mislukking. 
Met als gevolg dat een overheid, bedoeld voor zes 
landen, piepend en krakend probeert ook vijf
tien landen te bedienen. Vanaf 1 mei volgend jaar 
heeft de Europese Unie 25 lidstaten en zal de boel 
vastlopen, als we de overheid niet beter toe
rusten om met meer landen ook nog eens meer 
taken op haar schouders te nemen. De Conventie 
heeft niet weer een volgende aanvulling op be
staande verdragen gemaakt, maar een voorstel 
voor een Europese Grondwet.

De nieuwe grondwet vervangt het woud aan 
verdragen dat Europa in meer dan vijftig jaar 
heeft vergaard. In de zestig goed leesbare artike
len van het eerste deel wordt de Europese over
heid neergezet. Zoals bij iedere grondwet wor
den de gedeelde waarden opgesomd, de doelstel
lingen geformuleerd en de macht verdeeld ms- 
sen de nationale en de Europese overheden. Er 
staat ook hoe de Europese overheid eruit komt te 
zien, hoe het allemaal betaald wordt en hoe je er 
lid van kan worden. In het tweede deel staan de 
rechten van de burgers vermeld. De Europese 
overheid biedt straks de meest complete be
scherming van de burgerrechten tot nu toe in de 
geschiedenis. In deel III staat welk beleid de Eu
ropese overheid mag voeren. Deel IV bevat de al-

Over de auteur Frans Timmermans was de uertegen- 
woordiger uan de Tweede Kamer in de Europese 
Conuentie en is Tweede Kamerlid uoor de PudA 

Foto De uoorzitter uan de Europese Conuentie, Valery 
Giscard d’Estaing, arriueert op het Binnenhof uoor een 
Luerklunch met minister-president Balkenende.

gemene en slotbepalingen, met name de regels 
die gelden om lid te worden van de Unie of om 
dat lidmaatschap weer op te zeggen.

E E N O V E R H E I D DI E N I E T  R E PRES ENTE ERT ,

PR E S T E E R T  Z E K E R  NI ET

Er zijn twee redenen waarom dit allemaal nodig 
is. De Europese overheid is nu nog onvoldoende 
in staat te presteren. Sommige vraagstukken 
kunnen niet meer door de landen alleen worden 
aangepakt. Iedereen begrijpt dat we op het 
wereldtoneel alleen nog iets kunnen betekenen, 
als we het als Europeanen samen doen. We we
ten ook allemaal dat we de criminaliteit niet 
meer in ons eentje kunnen aanpakken, het asiel- 
probleem alleen Europees kunnen oplossen en 
de economische concurrentie met de rest van de 
wereld alleen maar aankunnen als we ons op Eu
ropese schaal organiseren. Daar is een slag
vaardige Europese overheid voor nodig. Zoals die 
overheid nu is georganiseerd, is zij volstrekt niet 
in staat slagvaardig te opereren, zeker niet met 
25 of meer lidstaten. Maar om te kunnen preste
ren moet die overheid ook het vertrouwen van 
haar burgers genieten.

Waar nationale overheden er al nauwelijks in 
slagen in de ogen van de burgers voldoende legi
timiteit op de bouwen, is het probleem op Euro
pees niveau nog ernstiger. Daarom moet duide
lijk worden wie wat doet in Europa. Wat pakt de 
Europese overheid aan en wat gaan we gewoon 
zelf doen in Nederland. Want er is geen enkele 
reden iets Europees aan te pakken als we het nog 
gewoon in eigen land voor onze burgers kunnen 
regelen. Het moet dus gaan om vraagsmkken die 9 
niet meer in eigen land zijn op te lossen. En als 
we besluiten dat Europa iets moet doen, moeten 
we ook zeker weten dat onze belangen vol
doende aan bod komen, dat wat er gebeurt trans
parant en controleerbaar is. De Europese burger 
moet erop kunnen vertrouwen dat de Europese 
overheid doet wat nodig is, niet meer en niet 
minder. Als dat helder is en bovendien altijd in
zichtelijk kan worden gemaakt dat een parle
ment alles goed controleert, of dat nu in Brussel
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zit of in het eigen land, kan het vertrouwen in de 
overheid weer groeien.

G I S C A R D S  R E V O L U T I E  W E R D  R E F O R M A T I E

Is deze grondwet nu het ideale antwoord op deze 
uitdagingen? Nee, ideale antwoorden bestaan 
niet in Europa. Bij onderhandelingen met deel
nemers uit 28 verschillende landen, die allemaal 
hun eigen achtergrond hebben en verschillende 
belangen verdedigen, ontkom je niet aan com
promissen. Evenmin kan je revolutionaire ver
anderingen verwachten, dat past niet bij het ge
leidelijk naar elkaar toe groeien dat sinds het be
gin van de Europese samenwerking haar we
zenskenmerk is. Giscard d’Estaing zag dit lange 
tijd anders. Hij was van oordeel dat Europa toe 
was aan shocktherapie en wilde een meer funda
mentele herziening van de Europese overheid. 
Lang hield hij vast aan zijn radicale ideeën, ook 
toen bleek dat sommige daarvan op geen enkele 
steun binnen de Conventie konden rekenen, 
zoals het voorstel om een Volkscongres in te 
stellen.

Dit orgaan, dat in Giscards ogen vooral door 
nationale parlementariërs zou worden bevolkt, 
zou in jaarlijkse vergaderingen de hoofdlijnen 
van het Europese beleid moeten bespreken en 
zou ook verantwoordelijk moeten worden voor 
de verkiezing van de voorzitters van Raad en 
Commissie. Bijna de hele Conventie was van oor
deel dat het onmogelijk zou zijn het toch al inge
wikkelde evenwicht tussen de Europese instel
lingen te handhaven als er zo’n Volkscongres 
naar Chinees of Sovjetmodel zou komen. Giscard 

10 liet zij n radicalisme varen, toen hij in de loop van
juni 2003 in de gaten kreeg dat zijn opstelling tot 
falen van de Conventie zou leiden en dat anderen 
een compromis zouden uitdokteren, waar zijn 
naam niet aan verbonden zou zijn. Door zelf met 
een compromis te komen, heeft hij zijn plaats in 
de geschiedenisboekjes verzekerd, maar dit 
neemt niet weg dat het uiteindelijke resultaat in 
zijn ogen teleurstellend is, want niet revolutio
nair genoeg.

Men zou Giscard onrecht doen dit als ge

sneefde megalomanie af te doen. Meer dan vele 
anderen voelde hij aan in welke crisis het Euro
pese project is beland en hoe belangrijk het is de 
boel met een stroomstoot nieuw leven in te bla
zen. Zeker op de buitenwacht zou een besmur- 
lijke revolutie meer indruk hebben gemaakt dan 
de reformistische benadering die nu toch de 
overhand heeft gekregen. Maar het was duidelijk 
dat de geesten niet rijp waren voor nog meer ra
dicalisme. Dat de Conventie toch meer bereikt 
heeft dan door velen, zeker in Nederland, voor 
mogelijk was gehouden, komt ook door het besef 
van de deelnemers dat iedereen water bij de wijn 
moest doen. De Grondwet vormt een samenhan
gend en helder geheel. De rechten van de burgers 
zijn beter dan ooit vastgelegd. De belangen van 
grote en kleine lidstaten zijn in evenwicht. Ook 
is de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese 
en nationale overheden helder gemaakt, zonder 
dat het systeem zo star is, dat er niet kan worden 
ingespeeld op nieuwe uitdagingen als dat in de 
toekomst nodig is.

C O N V E N T I E  BETER D A N  IGC, M A A R  O O K

N I E T  P E RF ECT

Laten we een aantal onderwerpen eens onder de 
loep leggen. In de eerste plaats de Conventieme- 
thode als alternatief voor een klassieke Intergou
vernementele Conferentie (loc). De Conventie, 
een vergadering met 105 leden en bijna evenveel 
plaatsvervangers, bestond uit verschillende com
ponenten. Iedere (kandidaat) lidstaat had drie af
gevaardigden, één namens de regering en twee 
namens het parlement. Tevens was het Europese 
parlement met zestien leden vertegenwoordigd, 
de Commissie met twee en de Raad met drie. Het 
bereikte compromis is méér dan de kleinst ge
mene deler van de wensen van de lidstaten. Een 
I C C  is een vergadering tussen soevereine staten 
volgens de regels van de Weense verdragen uit 
de negentiende eeuw. De staatssoevereiniteit 
geldt daarbij als absoluut, waardoor in een igc de 
raison d’état per definitie prevaleert en een lid
staat een ‘njet’ nooit hoeft te motiveren.

De Conventie is een geheel ander instmment;
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de regeringen vormen slechts één samenstellend 
deel van de vergadering en hebben rekening te 
houden met andere partijen. Dit droeg bij aan 
een sfeer waarin open onderhandeling konden 
plaatsvinden. Het was boeiend te zien dat verre
weg de meeste deelnemers gericht waren op het 
elkaar overmigen met inhoudelijke argumenten. 
De openbaarheid van de beraadslagingen 
speelde hierbij een sleutelrol: geen van de deel
nemers zat te wachten op een imago van botte 
hond in de pers. In een i g  c  wordt de vraag 
‘waarom?’ niet zelden wordt beantwoord met 
‘daarom!’. Nu moesten argumenten worden ge
bruikt en dat bracht het onderhandelingsproces 
op een andere manier op gang. In een i g c  wor
den tot vervelens toe posities herhaald, vervol
gens wordt een onaf product naar de Europese 
Raad gesmurd, die dan in een nacht van de lange 
messen via veel handjeklap van regeringsleiders 
tot een voor iedereen net aanvaardbaar compro
mis komt. Nu werden er al veel eerder over een 
groot aantal onderwerpen echte onderhandelin- 
gen gevoerd en compromissen bereikt. Met als 
enige uitzondering de verdeling van de macht 
tussen de instellingen, een onderwerp dat pas 
erg laat aan de orde is gesteld. Het nadeel van een 
IG c  is bovendien dat er geen parlementaire di
mensie aan zit. Zeker, de deelnemende regerin
gen worden geacht regelmatig aan hun nationale 
parlementen te rapporteren over de voortgang, 
maar dat is in de praktijk niet meer dan het tel
kens herhalen van het eigen standpunt. Pas als 
de onderhandelingen zijn afgerond en er een 
eindresultaat ligt, komen de parlementen in 
beeld. Met als enige mogelijkheid ‘take it orleave 
it’, waardoor de parlementaire invloed wederom 
bijna nihil is.

Meer dan anderen hebben de Britten vanaf de 
eerste dag het mogelijke belang van de Conven
tie ingezien. De Britse regeringsvertegenwoordi
ger, Peter Hain, was bij nagenoeg alle vergaderin
gen aanwezig en las niet gewoon een standpunt 
op, maar trad echt in discussie. Dat stond in 
schril contrast met bijvoorbeeld de Belgen, die 
met uitzondering van europarlementariër Anne 
van Lancker, niet of nauwelijks aan de Conventie

hebben deelgenomen. Door vanaf het begin een 
leidend politicus te benoemen, die trouwens in 
de loop van de Conventie steeds promotie 
maakte in de regering Blair, gaven de Britten aan 
de Conventie bepaald niet als praatclub te zien.
Het leidt geen twijfel dat deze opstelling er in be
langrijke mate toe heeft bijgedragen dat de grote 
landen uiteindelijk allemaal hun Minister van 
Buitenlandse Zaken tot regeringsvertegenwoor
diger hebben benoemd.

Buitengewoon slim was ook de Britse zet om 
Sir John Kerr, oud-ambassadeurbij de e u , tot se- 
cretaris-generaal van de Conventie te laten benoe
men. Hij was niet alleen de rechterhand van Gis- 
card, maar heeft ook de hand gehad in de opstel
ling van alle teksten die de Conventie onder ogen 
kreeg. Naast Giscard en diens vice-voorzitters, 
was Kerr de machtigste man van de Conventie.
Tot slot hebben de Britten ook handig het Lager
huislid Gisela Smart in het Presidium weten te 
krijgen, waarover later meer. In het uiteindelijke 
Conventieresultaat wordt nadmkkelijk rekening 
gehouden met Britse wensen, waar andere grote 
landen achter het net vissen. Dat is geen toeval, 
maar het resultaat van een voortreffelijke diplo
matieke strategie. De Britten hebben de Conven
tie van binnen uit beïnvloed, bij de Fransen en 
Duitsers ging dat van buiten af Zij deden geza
menlijke voorstellen buiten de Conventie, die ver
volgens wel de discussie in de Conventie gingen 
beheersen, maar die doordat zij van buiten kwa
men vaak meer weerstand bij de Conventieleden 
opriepen dan de voorstellen verdienden.

Met name bij de vertegenwoordigers van de 
toekomstige lidstaten had de Britse benadering 
meer succes dan die van de Fransen en de Duit- 11
sers. Zeker toen de crisis rond Irak in alle hevig
heid losbarstte, werd ook in de Conventie de 
tegenstelling mssen Rumsfelds ‘oude’ en 
‘nieuwe’ Europa voelbaar. De Britten speelden 
daar handig op in, door in de Conventie nu niet 
alleen de eurosceptische Zweden en Denen aan 
hun zijde te krijgen, maar ook bijna alle Ooste- 
uropeanen, de invloedrijke Polen voorop. Zij de
den dit door heel sterk te benadrukken dat de 
voorstellen van Giscard wel eens zouden kunnen
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leiden tot een verder verlies aan soevereiniteit. 
Dat raakt een gevoelige snaar bij landen die nog 
geen anderhalf decennium geleden zuchtten on
der buitenlandse overheersing. Door Brussel als 
het nieuwe Moskou af te schilderen, kan je in 
Oost Europa nogal wat paniek veroorzaken, zo 
bleek. De felle kritiek van de Franse president 
Chirac op de pro Amerikaanse opstelling van de 
toekomstige lidstaten, maakte het alleen maar 
erger. Zo konden de Britten één van hun hoofd
doelstellingen voor de Conventie realiseren: dat 
er geen verdergaande communautarisering van 
het buitenlands beleid zou plaatsvinden.

Hoe aardig de Conventiemethode ook is, het 
was geen succes geworden als het eindresultaat 
had bestaan uit meerdere opties in plaats van de 
integrale oplossing die nu op tafel is gelegd. Een 
integraal voorstel, waar voor iedereen positieve 
en minder positieve elementen in zitten, laat 
weinig manoeuvreerruimte over voor de ig c .
We onderhandelen immers met minstens vijf
entwintig landen. Als die allemaal de zaken die 
hen niet bevallen opnieuw ter discussie gaan 
stellen, ontstaat er een totaal aan wensen dat van 
het integrale voorstel niet veel meer over zal la
ten. Het Conventieresultaat raakt dan ontrafeld 
en de landen kunnen weer, buiten het zicht van 
de openbaarheid, hun oude stokpaardjes gaan 
berijden. Zestien maanden werk is dan tenietge
daan. Nu ligt er een voorstel op tafel waar ieder
een mee heeft ingestemd, ook de regeringsverte
genwoordigers, waarvan er velen zeer dicht 
staan bij de regeringsleiders, die het in de ig c 
voor het zeggen hebben. Gaat het nu nog mis, 
schaadt dat ook het prestige van deze regerings- 

12 vertegenwoordigers. Bovendien is de Conventie
methode waarschijnlijk de enige manier waarop 
ook in de toekomst verdragswij zigingen met 
meer transparantie en legitimiteit kunnen wor
den voorbereid. Het resultaat nu onderuit halen 
en de Conventie alsnog laten mislukken, zou er
toe leiden dat we in de toekomst tot ig c ’s veroor
deeld zouden zijn.

Hiermee is niet gezegd dat de methode geen 
nadelen kent. Met name de wijze waarop het Pre
sidium opereerde verdient kritiek. Dit uit der

tien leden bestaande orgaan, waarin de tekst
voorstellen werden geformuleerd, was allesbe
halve transparant. Op papier zag het er nog rede
lijk uit. Voorzitter Giscard d’Estaing werd bijge
staan door twee plaatsvervangers, de oud-pre- 
miers Dehaene en Amato, en verder door tien 
vertegenwoordigers van de verschillende 
samenstellende delen van de Conventie: drie na
mens de regeringen (de troikauit de Raad); twee 
leden van de Commissie, twee van het Europese 
Parlement en tot slot drie van de nationale parle
menten (waarvan er één uit een kandidaat-lid- 
staat). In de praktijk bleek echter dat de leden 
van het presidium helemaal niet optraden na
mens de samenstellende delen die zij vertegen
woordigden.

Met uitzondering van de voorzitter en zijn 
plaatsvervangers en van de Spaanse christen-de- 
mocraat Mendez de Vigo namens het ep, zaten 
de presidiumleden er toch vooral om het stand
punt van hun regering te verdedigen. Het meest 
schaamteloos hierin waren twee vertegenwoor
digers van de nationale parlementariërs, de 
Britse Gisela Smart (Labour) en de Ier John Bru- 
ton (christendemocraat en oud-premier). Op 
hoofdpunten namen zij steeds een andere posi
tie in dan de overgrote meerderheid van de par
lementariërs die zij geacht werden te vertegen
woordigen, met als gevolg dat Giscard en zijn 
plaatsvervangers gedurende vele maanden een 
geheel verkeerde indruk hadden van hetgeen on
der de parlementariërs leefde. Pas toen Giscard 
zelf in de groep van nationale parlementariërs 
poolshoogte kwam nemen, werd hem duidelijk 
dat hier de compromisbereidheid en pro-Euro- 
pese gestemdheid veel groter was dan hij aan
vankelijk dacht. Het is niet toevallig dat Giscard 
aan het slot van de Conventie, in een gesprek 
met mij waar ook de Nederlandse regeringsver
tegenwoordiger Gijs de Vries bij aanwezig was, 
verzuchtte dat de nationale parlementariërs niet 
in het presidium vertegenwoordigd waren. Hij 
betreurde het dat de Nederlandse regering zich 
niet had willen inzetten voor de benoeming 
van een Nederlandse parlementariër in het 
presidium.
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P O L I T I E K E  F A M I L I E S  EFFECTIEF,  M A A R  

M E T  M A T E

Niet alleen de groep van nationale parlementari
ërs was bij tijd en wijle in staat ‘massa’ te creëren 
om het besluitvormingsproces in het Presidium 
te beïnvloeden. Ook de drie georganiseerde poli
tieke families in de Conventie bleken hiertoe re
gelmatig in staat. In de marge van iedere Con- 
ventievergadering kwamen de politieke families 
bijeen om te bezien of op onderdelen gemeen
schappelijke standpunten konden worden uitge
dragen. Dat wilde regelmatig wel lukken, waar
bij steeds de op verdergaande integratie inge
stelde politici in de drie families de overhand 
hadden. Binnen de socialistische familie, het zo
genaamde PES-  verband, heeft dat zeker discipli
nerend gewerkt op Britten, Zweden en Denen, 
die eerder geneigd waren afhoudende posities in 
te nemen. Ook groeide langzaam de praktijk dat 
er namens de politieke families door één woord
voerder in de Conventie werd gesproken. De for
mule die ik hiervoor bedacht in samenspraak 
met mijn Luxemburgse collega Ben Fayot, kwam 
erop neer dat wij onze twee of drie minuten 
spreektijd ‘poule-den’, waardoor eerst hij en later 
ik langer konden spreken, maar dan namens de 
PES. Dit werd door de christen- democraten van 
de E V P  overgenomen, die echter steeds met de
zelfde woordvoerder kwamen, hun ‘chef de fa
milie’ de Duitse europarlementariër Elmar Brok. 
Deze tentoon met het uiterlijk van de Noorse 
oorlogsgod Thor en bijbehorend verbaal optre
den, wist regelmatig de nodige scherpte in het 
debat te krijgen, maar schoot ook wel eens zijn 
doel voorbij door extreem felle kritiek op het Pre
sidium, kritiek die hij dan later weer moest in- 
treklcen. De liberalen hadden een voortreffelijke 
voorman in de Brit Andrew Duff, die ondanks 
een spraakgebrek met brille en vooral veel hu
mor de discussie wist te stimuleren. In de strijd 
met het Presidium sprak zijn verfijnde hanteren 
van de floret mij meer aan dan het hamerslinge- 
ren van Brok. De p e s - vergaderingen werden 
voorgezeten door Giuliano Amato. Hij had de 
strijd om het voorzitterschap gewonnen van de

Duitse europarlementariër Klaus Hansch, die 
hierover in het begin nogal verbitterd was.
Amato deed het voortreffelijk, maar had één han
dicap. Omdat hij tevens vice-voorzitter van het 
Presidium was, kon hij lastig namens de p e s naar 
buiten toe heel kritisch zijn over datzelfde Presi
dium. Daarmee werd de p e s  in de discussie min
der herkenbaar dan mogelijk en wenselijk. Het 
zou de waarheid geweld aandoen als er alleen po
sitieve noten klonken over de partijpolitieke 
samenwerking. Nationale posities en banden 
tussen nationale politici, over de partijgrenzen 
heen, hebben het vaak gewonnen van de partij
politieke solidariteit, waardoor er regelmatig 
binnen één familie tegenstrijdige en dus onbete
kenende standpunten werden ingenomen.

DE P O S I T I E  V A N  DE N E D E R L A N D S E  RE G E R I NG

Dat Nederland niet in het Presidium vertegen
woordigd was, heeft ons gedurende de hele Con
ventie parten gespeeld. We konden alleen maar 
reageren op plannen van anderen. De Neder
landse regering had, met een geringe inzet, er
voor kunnen zorgen dat hetzij René van der Lin
den, hetzij ikzelf in het presidium was benoemd.
Naar verluidt weigerde Minister Van Aartsen 
zich hiervoor in te zetten. Dat het presidium uit
eindelijk in het gareel is gebracht door het ple
num van de Conventie, is het gevolg van subtiel 
opereren van de voorzitter en zijn plaatsvervan
gers, in samenspel met de leiders van de grote 
politieke families, met steun van een groepje na
tionale en Europese parlementariërs.

Vanaf het begin van de Conventie is door de 
andere deelnemers met grote verbazing naar het 13 
opereren van de Nederlandse regering gekeken.
Voor een deel kwam dit door externe omstandig
heden. Gedurende de zestien maanden van het 
hele proces kende Nederland drie verschillende 
kabinetten en vier verkiezingen, waarvan twee 
landelijk. Driekwart van deze periode was het ka
binet demissionair. Balkenende had de steun van 
de oppositie nodig voor zijn Europabeleid, omdat 
twee van de drie coalitiepartijen een euroscepti
sche lijn kozen. Geheel in lijn met de Van Aartsen-
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doctrine, die wilde dat de Conventie een vrijblij
vende praatclub was, waar niet aan politiek werd 
gedaan, benoemde het kabinet Kok een regerings
vertegenwoordiger die vond dat hij als Jreischwe- 
bende Imelligenz zich niet (echt) diende te houden 
aan de instructies van zijn opdrachtgevers.

Zeker na de verkiezingen van is mei, droeg 
Hans van Mierlo dit ook actief uit binnen de 
Conventie: hij zei letterlijk tegen collega’s dat hij 
niet onder instructie van Den Haag stond. Wat 
natuurlijk bij de andere regeringsvertegenwoor
digers meteen de vraag opriep wat dan de positie 
van de Nederlandse regering was. Hoe interes
sant de persoonlijke overwegingen van Van 
Mierlo ook werden gevonden, zijn collega’s wa
ren toch vooral geïnteresseerd in de opvattingen 
van de regering, die immers het Conventieresul- 
taat in een ig c zou moeten beoordelen. In deze 
periode werd mij door een aantal regeringsverte
genwoordigers bijna wekelijks de vraag gesteld: 
‘Wat vindt Nederland?’. Alleen al het feit dat deze 
vraag werd gesteld, toont aan dat Nederland niet 
echt meedeed in de Conventie.

De verwarring over de Nederlandse positie 
werd ook gevoed door de vele tegenstrijdigheden 
in de opstelling. De amendementen die werden 
ingediend door de opvolger van Van Mierlo, Gijs 
de Vries, stonden niet zelden haaks op eerder 
door het kabinet ingenomen standpunten en 
door Nederland gemaakte afspraken met andere 
Eu-partners. Zo staat in het Beneluxmemoran- 
dum, dat mede diende als uitgangspunt voor de 
Nederlandse positie in de Conventie, dat Neder
land voorstander is van ‘Uitbreiding van de com
munautaire methode tot de goedkeuring van 

14 wetgeving inzake criminaliteitsbestrijding. Vol
ledige toepassing van de communautaire me
thode op de wetgeving met betrekking tot asiel, 
migratie en gerechtelijke samenwerking in ci
viele zaken.’

De amendementen die de Nederlandse rege
ring heeft ingediend zijn in totale tegenspraak 
met deze lijn. Met verbazing hebben de andere 
Nederlandse vertegenwoordigers in de Conven
tie hiervan kennis genomen. In de plenaire ver
gadering hebben wij ons hier dan ook van ge

distantieerd, waarmee wij een Nederlandse ver
deeldheid aan het licht brachten, die onze positie 
bepaald niet heeft versterkt. Wrijving is er ook 
ontstaan met de Beneluxpartners en Duitsland 
over de onduidelijke Nederlandse positie rond 
het Handvest Grondrechten. Een overgrote 
meerderheid van de Conventie en, trouwens, van 
de Tweede Kamer, was voorstander van integrale 
opneming in de grondwet. Zo niet de Neder
landse regering, die samen met de Britten en de 
Zweden een voorstel indiende om de grondrech
ten maar buiten het verdrag te laten.

Bij de negatieve houding over het handvest en 
over de strafrechtelijke samenwerking, speelden 
de persoonlijke overmigingen van Minister 
Donner een grote rol. Hij vreesde dat het hand
vest zou leiden tot rechtstreeks inroepbare rech
ten, zoals gratis onderwijs, die grote financiële 
gevolgen voor de Rijksbegroting zouden hebben. 
Een glashelder standpunt van de meest vooraan
staande rechtsgeleerden over de horizontale 
werking van het Handvest, waarmee de vrees 
van Donner ongegrond bleek, vermocht hem 
niet te overtuigen. Verder zit er op z’n zachtst ge
zegd enige spanning tussen de verkrampte 
terughoudendheid van Donner jegens de Euro
pese strafrechtelijke samenwerking en het 
speelse gemak waarmee deze minister tegemoet 
komt aan de meest verregaande eisen van de 
Amerikanen op dit vlak. H et afwij zen van het 
handvest was een inhoudelijk zeer betwistbaar 
standpunt dat bovendien volstrekt onhaalbaar 
bleek, waardoor het ook in politieke zin beter 
was geweest het kruit droog te houden.

Op deze en een aantal andere punten blies de 
regering hoog van de toren, maar haalde niets 
binnen. Dat Nederland desondanks tevreden 
kan zijn over het eigen optreden in de slotfase 
komt door twee keuzes die goed uitpakten: die 
voor Gijs de Vries als regeringsvertegenwoordi
ger en die voor de Benelux als samenwerkings
verband. En misschien ook wel door het optre
den van de Nederlandse parlementariërs.
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DE M A C H T S V R A A G

De Conventie is bijna gestruikeld over de 
machtsvraag. Dat is niet verwonderlijk, want 
hierin schuilt de kern van de afspraken die over 
de Europese overheid van de toekomst moeten 
worden gemaakt. Wel verbazingwekkend was de 
discussie die zich ontspon, in en buiten de Con
ventie, over een confrontatie tussen grote en 
kleine lidstaten. Het is logisch dat de verhoudin
gen veranderen. De Unie heeft nu vij ftien lidsta
ten, vijfgrote en tien kleine, een verhouding van 
één tot twee. Vanaf i mei 2004 verandert dit, er 
komen immers negen kleine landen bij en maar 
één grote lidstaat: Polen. De verhouding is dan 
één tot ruim vier. Dan moeten de regels worden 
aangepast aan de nieuwe verhoudingen. In de 
praktijk leidt dit tot een relatief zwaardere posi
tie van de grote landen. Dat maakt het nodig de 
instellingen aan te passen om een evenwichtige 
situatie tot stand te brengen, zodat de groten niet 
in hun eentje de dienst kunnen uitmaken en de 
kleintjes niet in staat zijn de groten te overstem
men. De Unie moet immers werken met een 
dubbele legitimatie: het is een Unie van staten 
en van burgers.

De staten hebben ieder een gelijkwaardige 
stem, maar tegelijkertijd moeten bevolkingsaan
tallen ook bepalend zijn voor het gewicht, zodat 
de tweede legitimatiegrond, de burger, vol
doende aan bod komt. Het mooist komt dit even
wicht tot uiting in de nieuwe regels voor stem
men met gewogen meerderheid in de Raad van 
Ministers. Om straks aan een meerderheid te ko
men is het nodig zowel meer dan de helft van de 
landen vóór te laten stemmen als ook minstens 
6 o % van de bevolking van de Unie. Tot zover leek 
het allemaal goed te gaan. Maar er ontstond com
motie door een verkeerd begrepen gelijkheid 
van lidstaten.

Door vele kleine landen werd die gelijkheid 
zo begrepen, dan men altijd op een gelijke ma
nier in de instellingen vertegenwoordigd moet 
zijn. Dit spitste zich toe op de vraag of iedere lid
staat onder alle omstandigheden een gelijk
waardige commissaris moet kunnen leveren. Op

het eerste oog lijkt dat logisch, maar er moet wel 
bij worden verteld dat er voor de huidige 20 com
missarissen al onvoldoende werk is, laat staan als 
er straks 25 of meer zijn. De helft van de commis
sarissen heeft dan niets te doen en de andere 
helft maakt ruzie over de portefeuilleverdeling.
Het is daarom juist in het belang van de kleinere 
landen dat de Commissie 'lean and mean’wordt.
Het in de afgelopen j aren verloren terrein kan zo 
weer worden teruggewonnen. Overigens staat of 
valt alles bij de keuze van de nieuwe Commissie
voorzitter.

Omdat er vele nieuwe lidstaten zijn is het 
goed als alle landen een eigen vrouw of man in 
de top van de Commissie houden. Bovendien 
wij st de praktijk uit dat er in de lidstaten veel be
hoefte bestaat om optimaal op de hoogte te blij
ven van wat er in de Commissie gebeurt en dat 
kan alleen als je ook in de top van de organisatie 
zit. In de voorstellen van de Conventie houden 
alle landen iemand in de top van de Commissie, 
terwijl er toch enige hiërarchie wordt aange
bracht doordat er 15 commissarissen met stem
recht komen en verder gedelegeerde commissa
rissen zonder stemrecht, een soort staatssecreta
rissen. Of deze oplossing de IG c  zal overleven is 
zeer de vraag. Niets is makkelijker voor de grote 
lidstaten dan, als concessie aan de kleintjes, in de 
IG c  in te stemmen met één gelijkwaardige com
missaris per lidstaat. De hete aardappel wordt 
dan op het bordje van de nieuwe commissievoor
zitter gelegd. Hij of zij mag dan het probleem op
lossen van te veel mensen voor te weinig werk.
Dit zal absoluut tot wrijving binnen de Commis
sie en derhalve ook met de lidstaten leiden. De 
voorzitter die hiermee vanaf 2009 aan de slag 15
moet, zou je een makkelijkere start toewensen.
Het zou bovendien een Pyrrhus overwinning 
voor de kleine lidstaten zijn, want een zwakke 
Commissie maakt de Raad nog sterker.

'g e z i c h t  v a n  e u r o p a ’

De machtsvraag leidde, twee weken voor het 
einde van de Conventie, tot een impasse mssen 
de regeringsvertegenwoordigers. Door een zeer
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intensieve lobby, mede op initiatief van de 
Nederlandse kamerleden, wisten de nationale 
parlementariërs het eens te worden over een 
aantal belangrijke punten, met name de nood
zaak het evenwicht tussen de instellingen in het 
voordeel van de Europese Commissie bij te stel
len en de wenselijldieid van terugdringing van 
het veto of, anders gezegd, de uitbreiding van het 
stemmen met gewogen meerderheid in de Raad 
van Ministers. Hierdoor werd de Conventie op 
een cruciaal moment over het dode punt heen 
geholpen. Giscard d’Estaing gebruikte de consen
sus onder de volksvertegenwoordigers om de re
geringen met succes onder drukte zetten.

Het uiteindelijke compromis was er niet ge
komen zonder het voorstel van de Benelux voor 
een kleinere Commissie, waarin door een gelijk
waardige roulatie de gelijldheid van alle lidstaten 
is gewaarborgd. Het is mede de verdienste van 
Gijs de Vries dat de Nederlandse regering voor 
deze lijn koos en niet de heilloze weg bleef vol
gen zich op te werpen als leider van de kleine 
landen die niet aan de eigen commissaris wilden 
tornen. Dit voorstel, dat door Nederland is be
dacht, kon op het cruciale moment niet worden 
gesteund door de Nederlandse regeringsverte
genwoordiger, omdat een meerderheid van de 
Tweede Kamer zich ertegen verzette. Onbegrij
pelijk, zeker voor onze Benelux partners. Waar 
de regeringsvertegenwoordiger toen moest pas
sen, hebben de kamerleden het voorstel volop 
gesteund en daar ook de steun van de grote 
meerderheid van de collega parlementariërs 
voor geworven. Vervolgens is onder druk van na
tionale en europarlementariërs en onder impuls 
van de Benelux de rol van de nieuwe voorzitter 
van de Europese Raad ingeperkt en die van de 
voorzitter van de Europese Commissie versterkt. 
Daarmee was de impasse doorbroken.

De Raad zal worden versterkt door de twee 
nieuwe figuren die door de Conventie in het le
ven zijn geroepen: de vaste voorzitter van de 
Europese Raad en de Minister van Buitenlandse 
Zaken. Als eersten lanceerden Blair en Aznar het 
voorstel voor een fulltime voorzitter van de Eu
ropese Raad. Zij zagen in deze figuur een echte

President van de Unie, die de e u  in het buiten
land zou vertegenwoordigen en die de verper
soonlijking van het politieke leiderschap van Eu
ropa zou worden. Het idee voor een Minister van 
Buitenlandse Zaken was afkomstig van Joschka 
Fischer, die zichzelf naar verluidt geknipt acht 
voor deze functie. Een Europese president naar 
Brits en Spaans model kon op enige sympathie in 
Frankrijk rekenen — de gelijkenis met de Presi
dent in de Vijfde Republiek zal hieraan niet 
vreemd zijn — maar werd door zeer veel ande
ren, de Commissie, het Europese Parlement en 
de meeste kleine lidstaten voorop, resoluut van 
de hand gewezen. Giscard had er zelf veel sympa
thie voor en probeerde het ook in de Conventie 
erdoor te druklcen, maar zwichtte uiteindelijk 
voor de massieve tegenstand. Uiteindelijk komt 
er nu een vaste voorzitter van de Europese Raad 
met een veel beperkter mandaat.

Hoewel het goed is dat er meer continuïteit 
komt bij het voorzitterschap (wat hebben de lid
staten er straks aan eens in de vijftien jaar een 
halijaar voorzitter te mogen zijn), blijft deze 
vaste voorzitter een problematisch figuur. Hij zal 
de concurrentie aangaan met de voorzitter van 
de Commissie om de positie van ‘gezicht van Eu
ropa’. Dit kan leiden tot verzwakking van de 
Commissie, zeker in de periode tussen ongeveer 
2006 en 2009, waarbij er wel een vaste Raads
voorzitter is, maar nog geen versterkte Commis
sievoorzitter. Met name het feit dat de Europese 
Raadsvoorzitter ook een rol krijgt in het buiten
lands beleid, naast de Commissievoorzitter en de 
nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, zal on- 
vermij delijk tot competentieconflicten leiden. 
Het zal dan van de persoonlijlcheden afhangen 
wie hierbij het duidelijkste profiel krijgt. De toe
komstige machtsverhoudingen tussen de instel
lingen wordt zo afhankelijk gemaakt van de 
eerstkomende verkiezingen en/of benoemingen 
van deze drie functionarissen. Dat is griezelig en 
legt een behoorlijke hypotheek op het Conven- 
tieresultaat.

De integratie van het buitenlands optreden 
van Raad en Commissie, in de nieuwe figuur van 
een Minister van Buitenlandse Zaken die tevens
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vice-voorzitter van de Commissie is, moet wor
den toegejuicht. Zeker, het risico bestaat dat dit 
een koekoeksjong is dat door de Raad in het 
Commissienest is gelegd, waardoor de positie 
van de Commissie kan worden verzwakt. Maar 
er moest meer coherentie worden gebracht in 
het buitenlands optreden van de Unie en dat op
treden is een mengeling van communautair en 
intergouvernementeel. Dus meer coherentie be
tekent dat er een link tussen Raad en Commissie 
moet worden gelegd. Dat de nieuwe Minister 
van Buitenlandse Zaken ondersteund zal worden 
door een buitenlandse dienst die toch vooral on
der de Commissie zal vallen — door een last mi- 
nute amendement van de Conventie op het aan
vankelijke voorstel om de dienst buiten de Com
missie te houden — geeft enige aanleiding voor 
optimisme over de rol van de Commissie.

De Commissie komt er veel beter vanaf dan 
vooraf werd gevreesd. Op een enkele te betreu
ren uitzondering na, krijgt de Commissie het ex
clusieve initiatiefrecht. In combinatie met de 
zeer behoorlijke uitbreiding van de besluitvor
ming met gekwalificeerde meerderheid, bete
kent dit een versterking van de positie van de 
Commissie. Immers, de Raad kan alleen met 
unanimiteit afwijken van een voorstel van de 
Commissie. Bovendien betekent deze wijze van 
besluiten ook dat het Europese Parlement als 
medewetgever het volle pond krijgt. Een grote 
stap vooruit is de versterking van de positie van 
het Europese Parlement bij de meerjarige begro
ting van de Unie. De Nederlandse regering had 
hier graag vastgehouden aan unanimiteit, met 
als argument dat wij als grote nettobetalers een 
veto moeten kunnen uitspreken als de Unie te
veel dreigt uit te geven. Maar de praktijk toont 
aan dat het veto vooral door netto ontvangers 
wordt gebruikt om extra concessies los te peute
ren. Een andere grote nettobetaler, Duitsland, is 
dan ook tot de conclusie gekomen dat meerder
heidsbesluitvorming juist in het voordeel van de 
betalers is. Het zou goed zijn als ook de Neder
landse regering tot dit inzicht kwam.

P LUSSEN EN M I N N E N

Positief is dat de e u  rechtspersoonlijkheid zal 
krijgen. Hiermee wordt het veel makkelijker 
internationaal coherent op te treden, zodat niet 
meer bij afzonderlijke onderwerpen op basis van 
verschillende verdragen en dus verschillende be
voegdheidsverdelingen moet worden opgetre
den. Bovendien kan de Unie hierdoor toetreden 
tot het Europese Verdrag van de Rechten van de 
Mens (e v r m ). In combinatie met het in de 
grondwet opgenomen Handvest Grondrechten, 
zorgt het e v r m  lidmaatschap ervoor dat er geen 
gaten meer zitten in de bescherming van de 
grondrechten van de Europese burgers. Ook valt 
toe te juichen dat de in Maastricht ingevoerde 
pijlerstrucmur wordt afgeschaft. Er komt een 
vereenvoudigde ordening van bevoegdheden: 
onderscheid zal worden gemaakt mssen exclu
sieve bevoegdheden van de Unie; bevoegdheden 
die worden gedeeld met de lidstaten en aanvul
lende maatregelen die de Unie kan nemen ter 
ondersteuning van het beleid van de lidstaten.
De Unie krijgt meer bevoegdheden op het vlak 
van justitie en binnenlandse zaken, hetgeen een 
absolute voorwaarde is om de grensoverschrij
dende criminaliteit aan te pakken en te komen 
tot een Europees asielbeleid.

De vereenvoudiging en beperking van het 
aantal besluitvormings- en wetgevingsinstru- 
menten valt zeer toe te juichen. Van de meer dan 
dertig, blijven er nog vier over: wet, kaderwet, 
verordening en besluit. Dit sluit nauw aan bij de 
praktijk in de meeste lidstaten en komt daarmee 
de transparantie van het Unie optreden zeer ten 
goede. Bijzondere vermelding verdient de toege
nomen rol van nationale parlementen. Het jaar
lijkse werkprogramma van de Commissie zal in 
het vervolg worden besproken door de nationale 
parlementen, om te bepalen of de Commissie 
zich bij het doen van voorstellen wel houdt aan 
de bevoegdheidsverdeling mssen Unie en lidsta
ten. Als een derde of meer van de nationale parle
menten bij deze zogenaamde subsidiari- 
teitstoets van oordeel is dat de Unie haar be
voegdheden overschrijdt, moet de Commissie
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haar voorstel opnieuw bezien. Is een parlement 
aan het einde van het wetgevingsproces van oor
deel dat de Unie in strijd met de subsidiariteit 
heeft gehandeld, staat de gang naar het Hof van 
Justitie open.

De praktijk zal moeten uitwijzen of dit 
systeem een succes wordt. In ieder geval wordt 
het voor nationale parlementen moeilijker hun 
verantwoordelijkheid te ontlopen, zoals zij nu 
steeds doen. Wellicht kan de betreurens
waardige situatie worden doorbroken, waarbij 
nationale parlementen zoals het Nederlandse 
achteraf zeuren over het negatieve beleid dat uit 
Europa komt, zonder erbij te vermelden dat zij 
zelf hebben nagelaten zich ermee te bemoeien, 
terwijl zij wel degelijk in staat waren het beleid 
te beïnvloeden. Een grotere rol van de nationale 
parlementen zal deze dwingen hun werkwijze 
meer af te stemmen op de werkwijze van de Eu
ropese overheid en zich nadrukkelijker met de 
formulering van het beleid bezig te houden. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ver
innerlijking van de Europese overheid als ook 
‘onze’ overheid en kan worden voorkomen dar 
Europa zich werpt op onderwerpen waar zij niets 
mee te maken hoeft te hebben, omdat het natio
nale niveau het zelf wel aankan.

Er zijn ook tegenvallers. Het veto blijft be
staan bij het buitenlands beleid en dat is één van 
de grootste minpunten van de Conventie. Op dit 
terrein is maar zeer beperkt van vooruitgang 
sprake, hetgeen kan leiden tot frustratie van de 
Europeanen over de machteloosheid van de 
Unie. Een paar pluspuntjes, zoals versterking van 
de Petersbergtaken, de creatie van een Bewape- 
ningsagentschap en de verplichting tot onder
linge bijstand bij terroristische aanvallen en na- 
murrampen, kunnen het algemene negatieve oor
deel niet wegnemen. Negatief is ook het besluit, 
na een Frans-Duitse deal aan het slot van de Con
ventie, om over delen van de handelspolitiek (au
diovisuele media en culturele goederen) weer met 
unanimiteit te besluiten. Dit kan de toch al moei
zame w t o  onderhandelingen gaan belasten.

Zeer te betreuren is het, dat toekomstige ver
dragswijzigingen met unanimiteit zullen moe

ten geschieden. Dat is volstrekt logisch voor de 
eerste twee delen van de Grondwet, die immers 
gaan over de bevoegdheden van de verschillende 
overheden en de rechten van de burgers, hetgeen 
constitutioneel in klassieke zin is. Maar dat is on
logisch voor het derde deel van de Grondwet, dat 
over beleid gaat. Er is geen reden hier vast te hou
den aan eenstemmigheid. Een gewogen stem
ming, bijvoorbeeld door een zeer ruime meerder
heid van lidstaten en tweederde van het Europese 
Parlement, kan voorkomen dat de uitgebreide 
Unie het nooit eens zal worden over nieuw be
leid, omdat één lidstaat dwars blijft liggen.

GEE N P U B L I E K  DEBAT

De Conventie heeft niet geleid tot een breed pu
bliek debat over de toekomst van Europa. Zeker, 
de Conventie is een baken van transparantie en 
openheid in vergelijking met de klassieke rege
ringsconferenties die vroeger nieuwe verdragen 
uitwerkten. Het is vanaf de eerste dag een door 
politici en vooral ook volksvertegenwoordigers 
aangestuurd proces geweest en niet een door 
ambtenaren gedomineerde negentiende eeuwse 
diplomatieke onderhandeling. Maar de ambitie 
was ook het publiek rechtstreeks bij de discussie 
te betrekken en dat is niet gelukt. De sessies 
waarvoor maatschappelijke organisaties waren 
uitgenodigd leidden toch vooral tot een einde
loze opsomming van vaak identieke standpun
ten die de Conventieleden allang bekend waren: 
het is het verhaal waarmee dezelfde Europese 
organisaties al jaren dezelfde Europese politici 
bestoken.

De jongerenconventie was een aardige bijeen
komst, omdat bleek dat die jongeren elkaar bij de 
onderhandelingen nog erger naar het leven 
staan dan wij 'ouderen’. Overigens stond het re
sultaat van deze vergadering niet ver af van het 
uiteindelijke Conventieresultaat, hetgeen ook 
iets zegt over het revolutionaire élan van de jon
geren. Het is duidelijk: het Europese debat heeft 
zijn eigen regels en zijn eigen deelnemers, die 
erg ver af staan van de spreekwoordelijke ‘men
sen in het land’. Er is geen Europese ‘demos’, om-
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dat er geen Europese pers is, geen Europese pu
blieke opinie, geen Europese politieke partijen, 
kortom, geen Europese publieke ruimte. Het de
bat over Europa moet vooral nationaal worden 
gevoerd. Maar wat kan het de burger schelen hoe 
de verhoudingen zijn tussen de instellingen, 
hoeveel leden de Commissie heeft en wat het Eu
ropese Parlement precies te vertellen krijgt?
Even veel of weinig als de vraag hoe de grondwet 
op het nationale niveau in elkaar zit, dus dat is 
geen Europees probleem.

Het probleem van de Europese overheid is in 
essentie hetzelfde als dat van de nationale over
heid, maar dan erger, door een gebrek aan een 
Europese publieke ruimte. Hoewel iedere Euro
peaan begrijpt dat sommige problemen alleen 
maar op Europees niveau kunnen worden aange
pakt, is er zeer groot wantrouwen jegens de Eu
ropese overheid. Wie moet dat wantrouwen 
wegnemen? Dat kan niet worden gedaan door 
Europese politici, want die kent niemand. Dus 
dat zullen nationale politici moeten doen. Ter
wijl op dit moment in heel Europa het wantrou
wen jegens nationale politici zeer groot is. Een 
nationaal politicus die Europa verdedigt, wordt 
zo in de ogen van de burgers al gauw een vos die 
de passie preekt. 'Europa is niet te vertrouwen, 
omdat er dingen gebeuren waarop wij geen in
vloed hebben’, is toch het dominante gevoel bij 
de meeste mensen.

Het begint allemaal met herstel van vertrou
wen in de nationale politiek. Politici die het ver
trouwen van de burger genieten, krijgen ook de 
ruimte van die burger voor maatregelen die ver
der gaan dan de kortst mogelijke termijn. Er is in 
heel Europa behoefte aan leiderschap, integriteit 
en eerlijkheid. Daar moeten politieke partijen 
invulling aan geven, om zo het wantrouwen af te 
breken. Maar dat is een proces van lange adem 
en vraagt meer tijd dan een uitbreidende en voor

grote uitdagingen staande Unie ter beschikking 
heeft. Om er toch voor te zorgen dat de burgers 
nu al onderdeel worden van het grondwettelijke 
proces, zou het goed zijn als de Europese grond
wet per referendum aan de Europeanen zou wor
den voorgelegd. Dat is noodgedwongen een na
tionaal proces, waar bovendien ook alle nadelen 
aan kleven die referenda kenmerken, maar het is 
de enige manier om in deze tijd het gevoelen te 
doorbreken dat het onmogelijk is op Europa in
vloed uit te oefenen. Hiermee helpen wij het her
stelproces van de politiek en als de nationale po
litiek zich herstelt, kan het met Europa goed ko
men. Het is een illusie te denken datje de men
sen enthousiast krijgt over Europa, als je niet 
eerst thuis de zaak op orde brengt.

Dit is de grote politieke uitdaging waarvoor 
wij in Europa staan. Door de grotere openheid, 
door een tekstvoorstel waar de relatie russen de 
burger en de Europese overheid als nooit tevoren 
een prominente plaats heeft gekregen, door dui
delijk te maken wat Europa in de toekomst moet 
gaan doen, maar ook wat Europa niet (meer) 
moet doen en door een inkleding van de over
heid die de herkenbaarheid kan vergroten, heeft 
de Conventie nuttig voorwerk verricht waardoor 
de politiek in de lidstaten die uitdaging beter 
aankan. Het zal geen product zijn dat vijftig jaar 
ongewijzigd zal blijven, zoals Giscard d’Estaing 
denkt, daarvoor is het voorstel niet vergaand ge
noeg. In de komende decennia zal Europa voor 
steeds nieuwe uitdagingen komen te staan die 
aanpassingen in de grondwet zullen vergen. Dat 
dit proces leidt tot verdergaande federalisering is 
bepaald geen natuurwet, maar lijkt mij wel het 
logische gevolg van de Europese zoektocht naar 19 
een schaal voor effectief overheidsoptreden in 
een wereld waar schaalvoordelen zullen bepalen 
welk maatschappelijk model de toekomst heeft.
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W at de PvdA 
te doen staat

Wouter Bos’ pleidooi voor een tweepartijenstelsel op 
termijn, zijn pleidooi voor het verruilen van het klassieke 

sociaal-democratische gelijkheidsbegrip door de notie 
van participatie, zijn voorkeur voor directe verkiezing 
van politici: ze stuiten op bijval en kritiek. Ook in dit 

zomernummer van S&D. Paul Kalma verkent het 
sociaal-democratisch gelijkheidsdenken om tot de 

slotsom te komen dat dit relevanter is dan ooit. 
Peter van Walsum daarentegen betoogt dat een 

doorgeschoten gelijkheidsideaal Nederland en het 
imago van Nederland veel schade heeft berokkend. Ook 
voor niet-PvdA’ers is daarom de vernieuwing van Wouter 
Bos van groot belang. Albert Jan Kruiter reageert op de 
vernieuwingsstrategieën van Wouter Bos op basis van 
zijn analyse van een representatiecrisis. Alvaro Pinto 

onderstreept het belang van een progressieve 
internationale dialoog in de strijd tegen ongelijkheid. 
Hans Anker &  Erik van Bruggen doen een gewaagd 

voorstel voor directe verkiezing van kandidaat-PvdA- 
kamerleden, terwijl Willem Minderhout ‘zes afspraken 

voor een vernieuwde PvdA’ wil maken.
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War de PvdA te doen staat (i)

Over gelijkheid
PAUL KALM A

Wouter Bos heeft er geen gras over laten groeien. 
Na zeer succesvolle verkiezingen (die van de 
PvdA tveer bijna de grootste partij maakten) en 
frustrerende coalitiebesprekingen (die de PvdA 
in de oppositie deden belanden) kondigde hij 
meteen een Grote Vernieuwing van de Neder
landse sociaal-democratie aan. De PvdA, aldus 
Bos op een partijbijeenkomst in Arnhem, heeft 
de komende tijd meer te doen dan in de Tweede 
Kamer oppositie te voeren. Ze moet onder de 
Haagse kaasstolp uit en het land in; en ze moet 
zich, misschien wel in de eerste plaats, inhoude
lijk en ideologisch vernieuwen. ‘Slagen we daar 
niet in, dan kunnen we de rest wel laten.’

In twee opzichten heeft Bos een krachtig 
voorschot op de inhoudelijke discussie in de 
PvdA genomen. Hij pleitte enerzijds (o.a. in Vrij 
Nederland en Ebevier') voor een radicale verande
ring van het democratisch systeem in ons land, 
in de richting van een kiesstelsel naar Brits dan 
wel Amerikaans model; en anderzijds (en daar 
concentreer ik me hier op) voor relativering van 
het ‘klassieke sociaal-democratische gelijkheids
ideaal’. Te vaak hebben we ons in het verleden la
ten verleiden om die gelijkheid ‘als gelijke uit- 

22 komsten in plaats van als gelijkwaardigheid te 
interpreteren’. Dat streven naar gelijke uitkom
sten is in een open society als de onze niet alleen 
steeds moeilijker geworden, maar volgens Bos 
ook principieel verwerpelijk. ‘Ik wil dat type ge
lijkheid helemaal niet.’

‘Het past’, zo lichtte hij zijn aversie in Arnhem
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toe, ‘niet bij mijn visie op mondige en geëmanci
peerde burgers die eigen ruimte willen om eigen 
wegen te kiezen. Het past niet bij mijn visie op 
de publieke sector waarbij een grotere nadruk op 
decentralisatie en ruimte voor de uitvoerings
praktijk, onvermij delijk zal leiden tot een gro
tere ongelijkheid. Het past ook niet bij mijn visie 
op de solidariteit waarbij je, om de welvarende 
middenklasse aan de collectieve sector verbon
den te houden, ruimte moet maken voor meer 
keuzevrijheden en kleine ongelijkheden zal 
moeten accepteren om grotere ongelijkheden 
en een totale tweedeling te voorkomen. En het 
past ook niet bij de toenemende diversiteit in 
onze samenleving, waardoor one-size-fits-all 
steeds minder acceptabel en steeds minder 
betaalbaar wordt.’ De titel van zijn toespraak: 
‘Gelijkheid moet een stap terug ten faveure van 
participatie’.̂

Voor zijn stellingname verdient Bos op zich
zelf waardering. Hij snijdt, om te beginnen, een 
belangrijk maatschappelijk en politiek vraagstuk 
aan, dat ook elders in Europese sociaal-democra
tie besproken wordt. Verder neemt hij, anders 
dan zijn voorgangers Kok en Melkert, eindelijk 
eens het voortouw in het interne debat in de 
PvdA; een debat dat, op straffe van een nieuw 
electoraal en politiek échec, dringend gewenst is 
en waarop al jarenlang (ook door ondergete
kende) wordt aangedrongen. En dan maakt hij 
en passant, door het gelijkheidsbeginsel ter dis
cussie te stellen, ook nog eens duidelijk hoe be
langrijk een beginselprogramma is, waarover in 
de PvdA al jarenlang in een landerige sfeer van 
gedachten gewisseld wordt.

Maar mijn kritiek wint het toch van deze
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waardering. Met zijn afwijzing van een star ge- 
lijkheidsdenken, dat elk verschil tussen mensen 
het liefst ongedaan zou maken, stem ik voor 
honderd procent in. Maar zijn gelijk is veel te ge
makkelijk. Niet alleen was het ‘klassieke’ gelijk
heidsideaal van de naoorlogse sociaal-democra- 
tie veel genuanceerder dan hij suggereert, van de 
radicale interpretatie die er in de j aren zeventig, 
ook in de PvdA, wel aan is gegeven, is dertig jaar 
later nauwelijks meer iets over. Meet het beleid 
van de PvdA als regeringspartij in drie opeen
volgende kabinetten er maar aan af; lees het 
verkiezingsprogramma van de PvdA, waarin het 
woord ‘gelijlcheid’ niet één keer (!) voorkomt, er 
maar op na.

Een veel belangrijker bezwaar is dat Bos’ kri
tiek onvoldoende aandacht besteedt aan wat er de 
afgelopen kwart eeuw aan maatschappelijke ver
andering heeft plaatsgevonden. Toegenomen 
welvaart, scholing en mondigheid van de indivi
duele burger is één aspect; toegenomen maat
schappelijke ongelijkheid een ander. Men hoeft 
geen tweedelingsfetisjist te zijn om te erkennen 
dat de inkomens- en vermogensverdeling in de 
jaren tachtig en negentig in de Westerse landen 
een stuk ongelijker is geworden; dat de toegeno
men betekenis van kennis en een daarmee ge
paard gaande ‘meritocratisering’ van de samenle
ving voor nieuwe ongelijkheden dreigt te zorgen; 
en dat het met de spreiding van welvaart en vrij
heid op wereldschaal, ondanks enkele gunstige 
ontwiklcelingen, nog altijd erg slecht gesteld is — 
soms zelfs slechter dan 25 jaar geleden.

Laten we, zo zal ik in het navolgende beplei
ten, het gelijkheidsbeginsel vooral nuanceren, 
differentiëren en anderszins bij de tijd brengen 
(en daarbij de ‘klassieken’ nog eens goed raadple
gen) . En laten we dan vervolgens met kracht uit
dragen dat deze wereld niet minder, maar méér 
gelijkheid nodig heeft; maar ook: dat gelijkheid 
een noodzakelijke, maar geen voldoende voor
waarde is voor een humane samenleving; voor 
een samenleving waarin materiële rijkdom 
wordt aangewend ‘to promote the dignity and 
refinement of the individual human beings who 
compose it’ (RichardTawney, 1931)

G E L I J K H E I D  R E V I S I T E D

Het 'klassieke’ gelijkheidsideaal van de sociaal- 
democratie staat tegenwoordig niet erg hoog 
aangeschreven. Tegenstanders verwijten sociaal
democraten ‘nivelleringsdrift’ en jaloezie-den- 
ken; en in eigen kring is menigeen van oordeel 
dat we met het gelijkheidsstreven, na alle succes
sen die er in dit opzicht in de tweede helft van de 
20̂  eeuw zijn geboekt, wel wat rustiger aan kun
nen doen. In Engeland pleegt ‘New Labour', on
der leiding van Tony Blair, met het gelijkheidsbe- 
grip zelfs uiterst terughoudend om te springen, 
uit angst om een ‘ouderwets’ sociaal-democrati- 
sche indruk te maken.

Voor een dergelijke gêne resp. omzichtigheid 
is echter geen enkele reden. De sociaal-democra- 
tie zoals die vóór en na de Tweede Wereldoorlog, 
in het bijzonder in West-Europa, programma
tisch en organisatorisch gestalte kreeg, en die in 
de periode 1945-1975 grote politieke invloed uit
oefende, schreef het gelijkheidsbeginsel inder
daad hoog in het vaandel. Maar van het radicale 
egalitarisme in communistische kring en in de 
vroege, ‘revolutionaire’ sociaal-democratie (ver
regaande inkomensnivellering, ‘loon naar be
hoefte’) moest zij weinig hebben. Dat soort op
vattingen, zo werd geredeneerd, staat de hoofd
doelstellingen van de sociaal-democratie alleen 
maar in de weg, nl.: versterking van de 
(markt)economie, ingekaderd en gestimuleerd 
door de nationale (‘Keynesiaanse’) staat; en de 
opbouw van een stelsel van sociale zekerheid en 
publieke voorzieningen, dat voortaan ‘bestaans
zekerheid bij een behoorlijk levenspeil’ zou moe
ten garanderen.

Die gematigdheid gold zeker in Nederland, 
waar het sociaal-democratisch gelijkheidsidee al 
vroeg het stempel droeg van de in ons land zo 
sterke (waardering van) politieke en culturele 
pluriformiteit. De snelle aanvaarding van de vrij
heid van onderwijs gemigt daar bijvoorbeeld 
van. In de naoorlogse PvdA werd dit samengaan 
van gelijkheid en verscheidenheid fraai onder 
woorden gebracht door de schrijvers van ‘De weg 
naar vrijheid’, een vuistdik partij rapport uit 19 51.
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Ze plaatsen ‘de scheppende ongelijkheid van de 
mens, opgesloten in zijn uiterst veelvormige 
aanleg’ tegenover de 'remmende’ maatschappe
lijke ongelijkheid. Cultuur, aldus de rapporteurs 
(waaronder J.M. denUyl) ‘is een product van 
scheiding en schifting, van anders-zijn en ge- 
meen-hebben, van ontmoeting en vervreem
ding, kortom van ongelijkheid, maar deze onge- 
lijlcheidkan slechts in cultuur uitbotten wan
neer zij de afspiegeling is van de verscheiden
heid van de menselijke aanleg.’

Wordt deze natuurlijke ongelijkheid over
woekerd door een kunstmatige ongelijkheid ‘in 
de vorm van een machtsongelijkheid van bezit- 
tenden’, dan worden daarmee aan de culmur 
scheppende krachten ontnomen’. ‘Eén van de be
langrijkste voorwaarden voor culturele ople
ving', zo luidt de conclusie, ‘is daarom de gelijk
heid van kansen, die niet uitloopt op eenvormig
heid, maar op een grotere, andere en natuurlij- 
ker verscheidenheid dan onze samenleving 
thans kent.’3 Het is een redenering die, vijftig 
jaar later, niets van haar waarde verloren heeft. 
Wat bovendien opvalt is dat de schrijvers gelijk
heid en pluriformiteit niet alleen zeer wel ver
zoenbaar achten, maar, sterker nog, gelijkheid 
als een voorwaarde voor pluriformiteit beschou
wen — dwars tegen de gangbare opvattingen 
van toen (en van nu) in.

DE M O N D I G E  B U R G E R

In de jaren zestig en zeventig wordt dit gelijk
heidsideaal — ironisch genoeg: op basis van de 
successen die de sociaal-democratie op dit ter- 

24 rein heeft geboekt — door een nieuwe generatie 
sociaal-democraten aangescherpt. Gelijkberech
tiging van de vrouw komt op de voorgrond te 
staan; discriminatie naar geslacht, ras en seksu
ele geaardheid wordt aan de kaak gesteld. Daar
naast zet de PvdA zich, mede onder druk van de 
vakbeweging, in voor verhoging van de laagste 
lonen (‘centen in plaats van procenten’) en van 
het sociaal minimum. Op de successen die op 
beide terreinen werden geboekt, kan de PvdA 
nog steeds trots zijn, maar ze gaven wel voeding

aan een radicaler gelijkheidsdenken, waarin dif
ferentiatie en pluriformiteit nog wel eens uit het 
oog werden verloren. Voorbeelden zijn de plan
nen voor een uniforme vijfurige werkdag; en en
kele passages in het Beginselprogramma van 
1977, die o.a. een maatschappij in het voomit- 
zicht stellen ‘waarin de kwaliteit van het bestaan 
voor iedereen gelijk is’.

Gelijkheid: het is en blijft 

de ‘core business’ van de 

sociaal-democratie

Tegenstanders van de PvdA halen dit soort uit
spraken nog altijd verlekkerd aan. Ze vergeten 
voor het gemak dat het hier, over een langere pe
riode bezien, om een afwijking van het (veel ge
matigder) patroon gaat; om opvattingen boven
dien, die beleidsmatig weinig uithaalden en die 
indertijd al op interne tegenspraak stuitten — 
van Joop den Uyl, die de betreffende passages in 
het beginselprogramma moeilijk te verteren 
vond; en van toenmalig w b  s-directeur Henk van 
Stiphout, die een meer complexe, minder op cen
trale sturing gerichte visie op (on)gelijkheid en 
gelijkwaardigheid verdedigde.’! Later, vanaf het 
midden van de jaren tachtig, koos de PvdA onder 
leiding van Wim Kok voor een veel pragmati
scher koers. Over gelijkheid werd sowieso min
der gesproken; en voor zover het beginsel — in 
kleine kring — aan de orde werd gesteld, kreeg 
een genuanceerde, pluriforme interpretatie weer 
de overhand.5

Zo kon het gebeuren, om een voorbeeld te ge
ven, dat de PvdA in de j aren negentig het topta
rief in de inkomstenbelasting in twee fasen van 
72 tot 5 o % terug hielp brengen, en ook anders
zins belastinghervormingen met een onmisken
baar denivellerend karakter ondersteunde — 
zonder dat dat in de eigen partij ook maar enige 
weerstand opriep. En zo kan het gebeuren dat in 
recente verkiezingsprogramma's, zoals ik in de
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inleiding al meldde, over gelijkheid in het geheel 
niet meer gesproken wordt — en over de mon
dige burger die keuzevrijheid en voorzieningen- 
op-maat wil, des te meer.®

Wie de PvdA, zoals recentelijk de bestuurs
kundige Roel in ’t Veld, dan toch nog ‘een obses
sieve aandacht voor verdelende rechtvaardig
heid’ verwijt^, heeft zeker vijftien jaar niet opge
let. Wat wel gebeurde — en daarin hebben de cri
tici gelijk — is dat de PvdA, in het defensief ge
drongen, het gelijkheidsstreven tot (de effecten 
van) het overheidsbeleid resp. tot ‘inkomens- 
plaatjes’ ging reduceren. Deze bureaucratisering 
van de gelijkheid, heeft het gelijkheidsideaal, 
in en buiten de PvdA, geen goed gedaan; en de 
partij zelf tot een gemakkelijk mikpunt van 
kritiek gemaakt.

Ook hier moeten de nuances echter in het oog 
worden gehouden — zeker tegenover degenen 
die, ter linker- en ter rechterzijde, de deelname 
van de PvdA aan de twee ‘paarse’ kabinetten als 
één grote knieval voor het neo-liberalisme inter
preteren. In één belangrijk opzicht is het omge
keerde gebeurd en heeft de PvdA haar coalitie
partners VVD en D 6 6, en het liberale marktden
ken in het algemeen, weten af te troeven. Een ef
fectieve bestrijding van de werkloosheid, zo 
heeft het ‘poldermodel’ aangetoond, heeft een 
prijs en vraagt om offers, ook van direct betrok
kenen, maar dwingt, in tegenstelling tot wat het 
neo-liberalisme volhoudt, niet tot een verre
gaande verlaging van lonen en uitkeringen; niet 
tot een ‘trade-off’ tussen (arbeids)participatie en 
gelijkheid.

Deze opvatting heeft niet alleen in het buiten
land weerklank gevonden, maar kon ook in 
Nederland zelf lange tijd op brede instemming 
rekenen. Wie zich de standpunten herinnert die 
de V V D  vóór haar toetreden tot de paarse coalitie 
op sociaal gebied innam (verlaging van het mini
mumloon, verdere bezuinigingen op de uitke
ringen en terugdringing van de overlegecono
mie, inclusief het niet-verbindend verklaren van 
C A o ’s) moet concluderen dat ze althans onder 
‘paars’ in de richting van de PvdA is opgeschoven. 
Daar staan al te veel voorbeelden tegenover van

een liberaal overwicht, vooral op financieel en 
economisch terrein (belastinghervorming, pri
vatisering, hetbesmurvan de onderneming; 
overmatig leunen op een combinatie van bezui
nigen en lastenverlichting), maar dat doet aan 
deze prestatie van de PvdA niets af.

E I G E N T I J D S E  I N T E R P R E T A T I E

Wat valt er uit deze korte historische terugblik te 
concluderen? De sociaal-democratie zou, na het 
kortstondige tijdperk van het radicale egalita
risme (de j aren zeventig) endatvanhetdefen
sieve, gebureaucratiseerde gelijkheidsdenken 
(de jaren negentig), weer inspiratie moeten zoe
ken in haar ‘klassieke’, gematigde opvatting over 
gelijkheid — uiteraard onder verwerking van de 
niet geringe vorderingen die er de afgelopen vijf
tig jaar op dit gebied zijn gemaakt.

Een eigentijdse interpretatie van het gelijk
heidsideaal vertoont een drietal kenmerken:
> ze richt zich, in de eerste plaats, op hoofdlij

nen in plaats van op dj fers achter de komma.
Ze bekommert zich om de mechanismen die 
een vergaande, onaanvaarde ongelijkheid van 
levenskansen en ontplooiingsmogelijkheden 
bewerkstelligen — in de eerste plaats op 
wereldschaal. Ze staart zich niet blind op in
komensverschillen, hoe belangrijk ook, maar 
heeft ook oog voor andere vormen van onge
lijkheid (van kennis, van macht) en voor de 
oorzaken die aan inkomensongelijkheid ten 
grondslag liggen. Ze zet zich in voor de toe
gankelijkheid van de hulpbronnen voor een 
waardig, onafhankelijk bestaan (werk en in
komen; onderwijs, gezondheidszorg enhuis- 25 
vesting; rechtsbescherming en medezeggen
schap);

> ze houdt, in de tweede plaats, scherp afstand 
van het simpele, ongedifferentieerde gelijk
heidsideaal van de revolutionair-socialisti- 
sche ideologie. Een zekere mate van economi
sche ongelijkheid moet als onvermijdelijk, of 
zelfs als wenselijk worden geaccepteerd. On
gelijkheid wordt problematisch wanneer ze 
de levenskansen van bevolkingsgroepen
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structureel gaat belemmeren resp. wanneer 
ze cumuleert en op andere terreinen wordt 
overgedragen; resp. als ze zich in maatschap
pelijke structuren ‘vastzet’. ‘Een sociaal-demo- 
cratische maatschappij is een maatschappij 
die niet door één vaste hiërarchie: geld, poli
tiek of een ander principe beheerst wordt.’ ̂

> ze benadrukt, in de derde plaats, de verant
woordelijkheid van de burgers zelf — bijvoor
beeld voor een zinvol en zuinig gebruik van 
publieke voorzieningen — en maakt onder
scheid tussen ongelijkheid die als gevolg van 
vrije wilsbeslissingen dan wel uit overmacht 
of door (on)geluk tot stand is gekomen. Ze re
aliseert zich daarbij overigens hoe moeilijk 
vaststelbaar dat onderscheid soms is; en dat er 
grenzen zijn aan de verantwoordelijkheid die 
men mensen voor eigen falen op de schou
ders kan leggen. Het besef dat wat iedereen 
krijgt niet in alle opzichten verdiend is, is we
zenlijk voor een beschaafde samenleving.

De sociaal-democratie keert zich, gewapend met 
een dergelijke gelijkheidsopvatting, tegen onge
lijkheid als politieke ideologie; tegen de ‘culmur 
van de ongelijkheid’ ̂  die, per land naar toon
hoogte verschillend, ter rechterzijde wordt uit
gedragen; tegen de suggestie dat gelijkheid per 
definitie strijdig is met vrijheid en differentiatie 
en een maximale arbeidsparticipatie in de weg 
zit. Maatschappelijke ongelijkheid overwoekert 
en vertekent de natuurlijke verschillen tussen 
mensen — en belemmert daarmee ook de per
soonlijke en maatschappelijke creativiteit. Het 
is een opvatting die de PvdA, gefixeerd op de 

26 details van de inkomensverdeling en geïntimi
deerd door de populariteit van het ‘liberale’ 
model, de afgelopen vijftien jaar vergat uit te 
dragen.

Maar zitten gelijkheid en differentiatie, ge
lijkheid en participatie elkaar dan nooit in de 
weg. Ja, wel degelijk. Bijvoorbeeld: een active
rend sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid, 
met de bijbehorende decentralisatie van be
voegdheden, brengt onvermijdelijk met zich 
mee dat de ene uitkeringsgerechtigde anders be

handeld wordt dan de andere. Geen sociaal-de- 
mocraat die dat onacceptabel zal vinden. Maar 
dat betekent allerminst dat de betroldcen uitke
ringsgerechtigden ‘vogelvrij’ zijn. Ze dienen aan 
hun plichten gehouden te worden, maar ook 
over wettelijk vastgelegde rechten te beschilcken, 
die hen tegen misbruik van macht beschermen 
en op grond waarvan ze bv. bepaald werk kun
nen weigeren.

Daarmee komt, via een omweg, de (rechts)ge- 
lijkheid weer terug die overijverige wethouders 
en reïntegratiefunctionarissen het liefst zouden 
zien verdwijnen. Bovendien blijft de aan
vaardbaarheid van ‘kleine ongelijkheden’, die het 
gevolg zijn van per stad wisselende reïntegratie- 
regimes, afhankelijk van hun bij drage aan het 
verminderen van ‘grote ongelijkheid’ (betere le
vens- en ontplooiingsmogelijkheden). Ook in 
dat opzicht blijft het primaat van de gelijkheid 
gehandhaafd.

N I E U W E  O N G E L I J K H E D E N

De sociaal-democratie moet haar gelijkheidsbe- 
grip dus weer op orde zien te krijgen. Maar dat 
niet alleen omdat een partij op haar gedachte
goed, wil het langere tijd meegaan, zuinig moet 
zijn — en omdat men z’n politieke tegenstan
ders niet in de kaart moet spelen.

Ministens zo belangrijk is dat de maatschap
pelijke omstandigheden, in vergelijking met een 
kwart eeuw geleden, sterk veranderd zijn. Waar 
indertij d liberalen en conservatieven hooguit 
kanttekeningen konden maken bij de heersende 
sociaal-democratische consensus, waarin maat
schappelijke gelijkheid hoog stond aangeschre
ven, zijn de rollen nu omgekeerd. De sociaal-de
mocratie wordt geconfronteerd met een ontke
tend kapitalisme en met een marktideologie die 
tot diep in eigen kring is doorgedrongen. En er 
manifesteren zich oude en nieuwe ongelijkhe
den, op een schaal en van een omvang die dertig 
jaar geleden voor onmogelijk zouden zijn ge
houden.

Wat dat betreft is het met de sociaal-democra
tie, zeker in Nederland, merkwaardig gesteld.
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Kon zij er, op het hoogtepunt van haar politieke 
invloed en op basis van een zeer succesvol her- 
verdelingsbeleid, geen genoeg van krijgen om 
nóg meer gelijkheid te eisen; tegenwoordig be
gint ze, terwijl de borden economisch, sociaal en 
politiek allang verhangen zijn en de maatschap
pelijke ongelijkheid zich begint op te hopen, om 
relativering van het eigen gelijkheidsbeginsel te 
vragen! Kortom, pro-g^disch politiek gedrag, dat 
niet bepaald op analytische helderheid en op ide
ologisch zelfvertrouwen wijst.

Om welke ongelijkheden gaat het? In de eerste 
plaats, uiteraard, om de zeer scheve verdeling 
van welvaart en vrijheid op wereldschaal. Veel 
ontwikkelingslanden zijn deel van de wereld
markt gaan uitmaken en ontwikkelden zich — 
op uiteenlopende manieren en in verschillend 
tempo — tot markteconomieën.

Dat is op zichzelf een positieve ontwikkeling. 
De economische groei is in de betreffende lan
den vaak toegenomen; het alternatief, nl. uitslui
ting van de wereldmarkt, is vele malen slechter. 
Bovendien betekent de opkomst van de markt
economie voor een deel van de bevolking meer 
(bewegings)vrijheid; soms bevrijding uit feite
lijke slavernij. Maar tot een menswaardig be
staan lijdt dat nog vaak allerminst. Een aanzien
lijk deel van de wereldbevolking leeft ver onder 
het bestaansminimum; zeer velen hebben niet of 
nauwelijks toegang tot essentiële voorzieningen 
als onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid; en 
zijn verstoken van democratische rechten. De 
mondiale ongelijkheid van inkomens en vermo
gensverdeling is bij dat alles toegenomen.

Van de West-Europese sociaal-democratie kan 
niet verwacht worden dat ze zich uitsluitend op 
deze ontwiklcelings- en verdelingsproblematiek 
richt; wel dat ze, bij alle aandacht voor maat
schappelijke problemen in eigen omgeving en 
bij haar alledaagse bemoeienissen met het open
baar bestuur, deze internationale problematiek 
op de agenda houdt — zoals een eerdere genera
tie sociaal-democratische politici (Palme, Brandt, 
Den Uyl) dat ook gedaan heeft. In de jaren negen
tig is de sociaal-democratie in dit opzicht tekort

geschoten (‘de Derde Weg laat de Derde Wereld 
weg’ °̂). Het wereldwijde maatschappelijk pro
test tegen de neo-liberale besturing van de 
wereldeconomie en het debat over beleidsalter
natieven is grotendeels aan haar voorbijgegaan.
Van een enigszins uitgewerkt programma op het 
gebied van globalisering en herverdeling is, op 
de traditionele ontwikkelingshulp na, geen 
sprake.

Opvallend is, in de tweede plaats, de gelaten
heid waarmee de sociaal-democratie op de toege
nomen ongelijkheid in de Westerse landen zelf 
heeft gereageerd. Rond 1980 is eraan de nivelle
ring van inkomens en (in mindere mate) van 
vermogens die aan herbegin van de 20*̂  eeuw 
was ingezet, een eind gekomen. De verschillen 
zijn weer aanzienlijk groter geworden, met de vs 
en Engeland als koplopers. In Nederland begon 
dit proces betrekkelijk laat en verliep het minder 
scherp dan elders. Bescherming van de laagste 
inkomens, zoals door de PvdA bepleit, heeft de 
denivellering ‘aan de onderkant’ afgeremd (niet: 
ongedaan gemaakt), maar ‘aan de bovenkant’ 
ging het er, zonder enig politiek tegenwicht, 
hard aan toe. De afstand tussen top- en modale 
inkomens werd aanzienlijk groter, terwijl de sa
larissen van bestuurders van grote ondernemin
gen al vóór de recente optie- en bonussenhausse 
spectaculair stegen.

Ook de ongelijkheid van vermogens (sta-in- 
de-weg van elke serieuze gelijke kansen-politiek) 
is onverminderd voortgeschreden. Terwijl de 
rijkste 1% van de bevolking meer dan een kwart 
van het totale vermogen bezit, is meer dan een 
derde daarvan in handen van de rijkste 10 % van 
deze toplaag. Er lijkt zich — ook in Nederland — 27
een leisure dass van zeer rijken te vormen, op 
ruime afstand van de middenklasse. Onderzoe
ker Wilterdink concludeert dat ‘de toenemende 
inkomens- en vermogensongelijkheid een 
machtsverschuiving (weerspiegelt) ten gunste 
van eigenaren en beheerders van fysiek en finan
cieel kapitaal, doordat kapitaal veel mobieler is 
geworden dan nationale overheden, vakbonden 
en de grote meerderheid van de bevolking.’ De 
variatie tussen landen blijft echter groot. ‘Natio-

S&D 7/8 I 2003



Wat de PdvA te doen staat Paul Kalma OvergeUjkhe\d

nale politiek blijft () van grootbelang voor de 
mate van ongelijkheid, ook al is die nationale po
litiek steeds minder autonoom.’ ' '

Deze inkomens- en vermogensongelijkheid 
wordt, in de derde plaats, versterkt door ontwik
kelingen in het arbeidsproces; door de toegeno
men betekenis van kennis in economie en 
samenleving; en door demografische en culm- 
rele factoren. De socioloog Esping-Andersen 
wijst op de omvangrijke verschuiving van werk- 
gelegenheid(skansen) van de industrie naar de 
dienstensector. In combinatie met deregulering 
van de arbeidsmarkt leidt dat in veel gevallen tot 
dead endjohs. Onderzoek in de vs en in Engeland 
wijst uit ‘that de-regulated labour markets do not 
sponsor greater mobility chances; indeed, to the 
contrary'. Als we aan het beginsel van gelijke 
kansen willen vasthouden, 'we need to accom- 
pany any conceivable employment promotion 
policy with measures to sponsor upward mobi
lity.’ Deze problematiek treft overigens in be
langrijke mate de groeiende groep immigranten, 
die relatief laaggeschoold en relatief vaker werk
loosheid is — en die om die redenen ook een 
zelfstandige ‘bijdrage’levert aan de herleefde on
gelijkheid.

Van groot belang is ook de toegenomen bete
kenis van ‘sociaal’ en ‘cultureel’ kapitaal. Vaardig
heden op het gebied van kennisverwerving en 
-verwerking, het vermogen tot relatie- en net
werkvorming: ze bepalen steeds vaker (en steeds 
vroeger) iemand’s economisch en maatschappe
lijk succes — en dat terwijl dat succes meestal ver
deeld wordt volgens het principe the winner takes 
all. ‘Zoals de één beter dan de ander met verstorin- 

28 gen in de leefwereld om kan gaan’, schrijft René
Cuperus, ‘zo creëren de huidige maatschappelijke 
transformaties winnaars en verliezers. Men 
spreekt wel van een nieuwe klassenmaatschappij 
met intelligentie en opleiding als verdelingscrite- 
ria en van de “kanslozen in de meritocratie” (Ul- 
tee); “het voordeel is dat iedereen terecht komt 
waar hij hoort, het nadeel dat mensen aan de 
onderkant niets meer te hopen hebben.’” '3

Dergelijke onrwiklcelingen gaan samen met 
een groei van onzekerheids- en onveiligheidsge

voelens — niet alleen bij echte Modemisierungs- 
verlierer, maar ook bij degenen die nog het nodige 
te verliezen hebben. Het zijn deze groepen die 
een aanzienlijk deel van het (bestaande en poten
tiële) electoraat van extreem- en populistisch 
rechts in Europa vormen. Vroeger vonden ze in 
belangrijke mate onderdak bij de sociaal-demo- 
cratie, maar die is — enthousiast of tegenstrib
belend — zover meegegaan met het neo-liberale 
discours van globalisering, flexibilisering en pri
vatisering dat ze daar nauwelijks nog politiek en 
ideologisch houvast vinden. Dit vacuüm, schreef 
de Duitse politicoloog Wolfgang Streeck vijfjaar 
geleden, kan gemakkelijk opgevuld worden met 
‘symbolische’ politiek, met alle gevaren van dien.

Voor het welvarende deel van de bevolking, 
dat minder van de nationale politiek afhankelijk 
is, zal de democratie, aldus Streeck, steeds meer 
draaien om wisselende verpakkingen van steeds 
weer hetzelfde product. Maar onder de sociale 
achterblijvers zal de neiging bestaan om ‘de da
lende koopkracht van het stembiljet’ te negeren 
en/ofbij radicale partij en hun heil te zoeken. 
Wie meent dat een stem ertoe doet en dat de 
overheid er is om de sociale tweedeling op te hef
fen, komt zo al gauw ‘in het kamp van Le Pen, 
Frei, Raider en Buchanan’ terecht.''!

K E U Z E V R I J H E I D  V E R S U S  G E L I J K H E I D

Dit soort oude en nieuwe ongelijkheden is ge
makkelijker omschreven dan opgelost. De PvdA 
zal zichzelf in dat opzicht nog wel tegenkomen 
— in maatschappelijke omstandigheden en een 
politiek klimaat die bepaald niet in haar voordeel 
werken. Maar alles begint met het signaleren 
van de betreffende problemen; met het mobilise
ren van aandacht en het verwerven van steun on
der de bevolking om die problemen aan te pak
ken. Politiek gaat niet alleen over oplossingen, 
maar vooral ook over (de strijd om) omschrijving 
en definiëring van de meest dringende maat
schappelijke vraagsmkken. En het gelijkheidsbe
ginsel vervult daarbij voor de sociaal-democratie 
een belangrijke oriënterende functie.

In de huidige PvdA is het daarmee niet goed
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gesteld. Met de ‘bestuurderisering’ van de partij 
en haar onzekere zwerftocht door het electorale 
midden is de aandacht voor achterstandgroepen 
die deze partij voorheen kenmerkte (soms zelfs: 
overmatig kenmerkte) verflauwd. ‘Wie komt er 
nog voor de echte kansarmen op?’, vroeg een 
oud-PvdA-bewindsman zich onlangs geëmotio
neerd af — en hij had daarbij ook zijn eigen par
tij op het oog. Hij had gelijk. Kenmerkend is de 
wijze waarop de PvdA de hervorming van de pu
blieke sector de afgelopen periode heeft gena
derd. ‘Keuzevrijheid van de burger’ stond daarbij, 
net als bij alle andere grote partijen, voorop.
Alsof de grootste maatschappelijke problemen 
zich in Nederland daarop concentreren.

Maar vooraanstaande PvdA-politici, waaron
der ook Wouter Bos, gaan, in het voetspoor van 
de Derde Weg, nog een stap verder. Ze wijzen 
erop dat welvarende Nederlanders die het hui
dige (basis- en voortgezet) onderwijs voor hun 
kinderen niet goed genoeg vinden, wel eens naar 
privé-scholen zouden kunnen uitwijken. Om dat 
gevaar te bezweren stellen ze voor om ouders het 
recht te geven om in het reguliere (openbare en 
bijzondere) onderwijs, binnen bepaalde gren
zen, extra-voorzieningen en extra personeel voor 
hun kinderen ‘in te kopen’. Zo zou een wildgroei 
van privé-scholen verhinderd kunnen worden 
en bovendien geld vrij komen waarmee, bijvoor
beeld, scholen in achterstandswijken extra ge
subsidieerd zouden kunnen worden. 5̂

Het is een idee waarop sowieso erg veel aan te 
merken is. Is zo’n vermenging van publiek en 
privaat geld verdedigbaar — en uitvoerbaar? Zou 
de ‘vlucht’ naar het privé-onderwijs er wel door 
afgeremd worden? Is het niet veel beter om de 
kwaliteit van het onderwij s in het algemeen te 
verbeteren? Etcetera. Maar wat werkelijk steekt 
is dat een kwestie die een relatief beperkte groep 
hogerbetaalden betreft (welke Nederlanders 
kunnen het zich veroorloven om veel extra-geld 
in het basis- en voortgezet onderwijs van hun 
kinderen te steken?) tot één van de belangrijkste 
problemen van het onderwij s c.q. ‘de publieke 
sector’ wordt uitgeroepen — belangrijker, bij
voorbeeld, dan het lerarentekort, het achterstal

lig onderhoud in het hele onderwijs of (om een 
explosief en met de integratie-problematiek 
samenhangend achterstandsprobleem te noe
men) de ‘crisis’ in het beroepsonderwijs.

En dat niet bij monde van een belangengroep 
van de betrokken ouders, maar van vooraan
staande Britse en Nederlandse sociaal-democra- 
ten. Wat dat betreft is het ontbreken van een ac
tieve, doorleefde gelijkheidsopvatting in de hui
dige PvdA al danig voelbaar — en begint het 
overwicht van de campagne- en opiniepartij 
(‘keuzevrijheid’) op de be^inselpartij zich al dui
delijk af te tekenen.

G E L I J K H E I D  EN RE S P E CT

Niet minder, maar méér gelijkheid, zou het 
motto van de sociaal-democratie moeten zijn — 
zeker in de huidige maatschappelijke en poli
tieke omstandigheden. Maar daarmee is nog niet 
alles gezegd. Aan de nadruk op gelijkheid kleeft 
een zeker gevaar: dat van verabsolutering van dit 
beginsel resp. van overschatting van wat er op dit 
gebied bereikt kan worden.

Sociaal-democraten die enerzijds (tegenover 
tegenstanders ter rechterzijde) de gelijkheid ver
dedigen en anderzijds (tegenover tegenstanders 
ter linkerzij de) voor een gematigde, gedifferenti
eerde uitleg van dat beginsel opkomen, lopen 
zelf het risico om het als een doel in zichzelf te 
gaan beschouwen. Maar gelijldieid is geen doel, 
maar middel. Maatschappelijke gelijkheid, heeft 
de socioloog Kees Schuyt in dat verband opge
merkt, is geen waarde die op zichzelf nastrevens
waardig is. 0 Het streven naar vermindering van 
cumulerende ongelijkheid wordt ingegeven 
door de zorg voor de realisering van andere 
waarden, namelijk waardigheid en ontplooiing 
van de persoonlijkheid, hetgeen, als het goed is, 
een ander woord is voor vrijheid.’**̂

Gelijkheid vervult ook een belangrijke 
‘instrumentele’ rol bij het bereiken of handhaven 
van andere politieke doelstellingen. Ze kan de be
reidheid van uiteenlopende bevolkingsgroepen, 
waaronder de minst draagkrachtigen, vergroten 
om zich voor het algemeen belang bepaalde of-
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fers te getroosten. In dat opzicht gaat het aloude 
sociaal-democratische ideaal van een 'recht
vaardige inkomensverdeling’ een andere rol spe
len dan in het verleden. Vroeger stond dat stre
ven, begrijpelijk genoeg, vooral in het teken van 
de strijd tegen materiële nood. Wanneer die 
strijd voor een belangrijk deel gewonnen is, 
wordt ze meer dan ooit een middel ten dienste 
van iets anders.

Een gelijkmatige, als rechtvaardig ervaren in
komensverdeling schept, bijvoorbeeld, een gun
stig klimaat voor de voor het herstel van het mi
lieu noodzakelijke gedragsveranderingen bij 
producenten en consumenten; voor de offers die 
een welvarende samenleving voor een meer ge
lijke verdeling van welvaart en vrijheid op 
wereldschaal zal moeten brengen — zoals ze 
ook, door een rem te zetten op de puur economi
sche strijd om survival, ruimte schept voor eerlijk 
delen op andere terreinen en voor culturele ont- 
plooiing.̂ 7 Wat dat betreft geeft een samenle
ving die haar inkomensverdeling verwaarloost, 
meer uit handen dan gelijkheid alleen.

Z E L F R E S P E C T

Ook in twee andere opzichten lopen sociaal-de- 
mocraten (en al die anderen die het gelijkheids
beginsel zijn toegedaan) het risico van (zelfjover- 
schatting. In de eerste plaats moeten ze zich wa
penen tegen een overmatig optimisme. Dat de 
gelijkheid ooit ergens helemaal gerealiseerd zal 
worden, valt op voorhand uit te sluiten. Daar
voor zit ongelijkheid te veel in de wereld inge
bakken; en zal de maatschappelijke onrwikke- 

3 o ling steeds weer te veel nieuwe maatschappelijke 
ongelijkheden produceren. Bovendien moeten 
sociaal-democraten niet denken dat ze altijd suc
ces hebben; plannen om de ongelijkheid op be
paalde terreinen terug te dringen, kunnen ge
heel of gedeeltelijk mislukken (omdat de plan
nen niet goed waren, de omstandigheden tegen
zaten of omdat de betreffende ongelijkheden te 
dicht op het menselijk tekort zitten).

In zijn recente boek Respect in een tijdperk van 
ongelijkheid^  ̂gaat de Amerkaanse socioloog Ri-

chard Sennett op deze problematiek in. Hoe van
uit een gelijkheidsoptiek met afhankelijkheid 
om te gaan? Hoe degenen die (tijdelijkofblij- 
vend; wegen ziekte, ouderdom, gebrek aan werk 
of anderszins) op hulp van de samenleving aan
gewezen zijn, ondanks de ongelijkheid die dat 
impliceert toch met respect tegemoet te treden? 
Sennett meent dat liberalen, vanwege hun afkeer 
van elke vorm van afhankelijkheid (en van de 
verzorgingsstaat in het bijzonder) dit probleem 
nooit goed hebben doordacht. Dat geldt niet voor 
christen-democraten, maar die zijn weer ge
neigd om de mogelijkheden van hun favoriete 
organisatievorm, de liefdadigheid, te overschat
ten en haar schaduwzijde (bevoogding, gebrek 
aan respect) uit het oog te verliezen.

De sociaal-democraten, tenslotte, zijn de drij
vende kracht achter de opbouw van de verzor
gingsstaat geweest. Ze hebben, door gunsten om 
te zetten in wettelijk afdwingbare rechten, het 
fundament gelegd voor het (zelf)respect van 
werklozen en anderen die, tijdelijkofblijvend, 
op overheidssteun waren aangewezen. Maar 
deze wettelijk vastgelegde rechten gingen verge
zeld van een bureaucratisering van de verhou
ding mssen hulpverleners en cliënten resp. uit- 
keringsverstrekkers en uitkeringsontvangers. 
Een uitweg uit dit dilemma zoekt Sennett in wat 
hij ‘democratische afhankelijkheid’ noemt. 
Wees, schrijft hij, bij alle noodzaak van vergro
ting van de doelmatigheid en van de bestrijding 
van misbruik van voorzieningen, zuinig op de 
menselijke kant van bureaucratische regelingen. 
En vergroot de voor (zelf)respect zo belangrijke 
autonomie van betrokkenen door van hun eigen 
initiatieven en ervaringen maximaal gebruik 
te maken.

Daarmee komt de tweede vorm van over
schatting om de hoek kijken: de suggestie dat, 
met het gelijkheidsbeginsel, de samenleving die 
sociaal-democraten nastreven afdoende om
schreven zou zijn. De maatschappijkritiek die ze 
zelf altijd hebben geuir, wijst al in een andere 
richting. Ze richtte zich niet alleen op de onge
lijkheid die een liberale samenleving kenmerkt, 
maar ook tegen andere kenmerken van het (eco-
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nomisch-)liberalisme, in het bijzonder:
> de onmatigheid die het economisch-liberale 

nutsdenken typeert. Het traditionele cultuur- 
socialisme trok daar indertijd terecht tegen 
van leer — zij het op moreel hoge toon (dat 
kan wel wat relativerender) en onder aanprij
zing van een ascetisch ideaal (dat kan wel wat 
hedonistischer);

> de onverschilligheid die zich in een samenle
ving manifesteert, waarin het economisch-li
berale denken een overheersende plaats is 
gaan innemen. Deze onverschilligheid betreft 
niet alleen het oprukken van een economisch- 
technische rationaliteit, van ‘calculisme’ 
(Schuyt) op terreinen waar het niet thuis
hoort, maar ook de gevolgen van een 'intro
vert’vrijheidsbegrip (uitsluitend opgevat als 
de vrijheid om je eigenbelang na te jagen, 
zonder dat van anderen te schaden).'9

Hoe, zo formuleert Sennett van zijn kant het pro
bleem, gelijkheid te verzoenen met het streven 
naar een ‘betrokken’ samenleving en met het be
tonen van respect aan wie ‘anders’ is resp. aan 
wie in ongelijke, afhankelijke omstandigheden 
verkeert? De oplossing, schrijft hij, zal voor een 
belangrijk deel gezocht moeten worden in een 
gelijkheidscultuur die enerzijds recht doet aan 
verschillen, maar deze anderzijds niet tot object 
van afgunst, jaloezie en overmatige concurrentie 
maakt. We moeten naar een minder competi
tieve visie op talent toe. ‘Talent zou moeten wor
den opgevat als een verschil onder talrijke ver
schillen; iedereen is op zijn of haar manier 
begenadigd.’

Dat klinkt nogal braaf en misschien zelfs 
naïef Maar Sennett laat zien dat zo’n benadering 
uiterst relevant is in de meritocratische, kennis- 
geleide samenleving die zich aan het ontwikke
len is. Die samenleving verheerlijkt het individu
ele initiatief ‘Door de invloed te ontkennen of 
verbergen van hen die je getracht hebt te evena
ren, doe je voorkomen of je kracht en vaardighe
denje eigen verdienste zijn.’ De heersende inter
pretatie van ontplooiing en het ontwikkelen van 
talent is geënt op het pianoconcours: er kan maar

één winnaar zijn en alle anderen voelen zich ver
liezers.

Zo’n hyper-competitieve visie op talent kan 
gedijen in een samenleving waarin kansen 
steeds meer verdeeld worden op basis van ken
nis en opleiding resp. van het vermogen om die 
kennis voortdurend te vernieuwen. Wie over de 
betreffende talenten beschikt, wordt vorstelijk

Men hoeft geen tweedelings- 

fetisjist te zijn om te erkennen 

dat de inkomens- en vermogens

verdeling in de jaren tachtig en 

negentig in de Westerse landen 

een stuk ongelijker is geworden

beloond; de rest moet het met minder stellen, in 
het besef nu eenmaal onvoldoende talent te heb
ben. Een harde samenleving is het resultaat.
Door een andere visie op talent en (on)gelijk- 
heid, nl: voor uiteenlopende resultaten van uit
eenlopende mensen waardering opbrengen, 
voorkomt men dat jaloezie de samenleving in 
haar greep krijgt; en werkt men de nieuwe meri
tocratische tweedeling tegen: die tussen een elite 
die vindt dat zij recht heeft op haar privileges, en 
een massa die tegelijkertijd beschaamd en rancu
neus tegenover die elite staat.

Sennett's benadering is overigens verwant 
aan wat de Britse socialist Richard Tawney al in 
de j aren twintig en dertig aan de orde stelde. In 31
boeken als Equality en The acquisitive society com
bineerde hij een verdediging van het streven 
naar materiële gelijkheid met een kritiek op de 
sterk op individueel gewin gerichte, ‘schraperige’ 
samenleving van zijn tijd. Bij de toenmalige libe
rale gelijke kansen-ideologie tekende hij bijvoor
beeld aan: ‘Het geluk van mensen is er niet alleen 
bij gebaat dat ze carrière kunnen maken en zo 
rijkdom en aanzien kunnen verwerven, maar 
ook dat ze een henzelf en hun culmur waardig
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leven kunnen leiden — of ze nu carrière maken 
of niet.’

Overwegingen als bovenstaande hebben betrek
king op gelijkheid als cultuur, en zijn voor het 
voeren van beleid niet direct bruikbaar. Dat 
maakt ze echter niet minder belangrijk. Boven
dien bevatten ze voor de richting waarin dat be
leid zich moet bewegen, weldegelijk aanwijzin
gen. Zo ligt het voor de hand om de 'betrokken 
samenleving’ waarvoor gepleit wordt, mede te 
bevorderen door een grotere participatie van 
burgers in hun werk- en leefomgeving en in de 
voorbereiding en uitvoering van het beleid 
(meer dan in spectaculaire hervormingen van 
het politiek systeem). En zo leidt Sennett’s visie 
op gelijkheid en afhankelijltheid in de verzor
gingsstaat al gauw tot een beleid dat het eigen 
initiatief van uitkeringsgerechtigden benadrukt 
(en niet tot een beleid van gedwongen tewerk
stelling en zwaar aangezette sancties).

Ook hebben opvattingen als van Sennett en 
Tawney implicaties voor het inkomensbeleid — 
in het bijzonder voor de 'onderkant’ en voor de 
‘top’ van de inkomensverdeling. Worden gelijk
heid en (zelf)respect niet bevorderd door voor 
laaggeschoold, vaak in slechte omstandigheden 
verricht werk meer maatschappelijke waarde
ring op te brengen — en die ook in de beloning 
van dat werk rot uitdrukking te brengen? En ver
dient het daarnaast geen overweging om, in een 
samenleving die minder beoordeeld wil worden 
op ‘what it owns’ en meer op ‘what it is and how 
ituses its possessions’ (Tawney), topinkomens 
aan duidelijk grenzen te binden — resp. inko- 

32 mens die boven die grens uitgaan veel zwaarder 
dan totnutoe te belasten?

T O T  s l o t :

‘ k l e i n e ’ e n  ‘ g r o t e ’ ( o n ) g e l i j k h e i d

Het debat over gelijkheid raakt de kern van de so- 
ciaal-democratische identiteit. Het belang dat 
aan dat beginsel wordt toegekend, de uitleg die 
er aan gegeven wordt: ze bepalen het gezicht van 
de sociaal-democratie en zijn direct van invloed

op, bijvoorbeeld, de mate waarin de sociaal-de
mocratie zich als een internationale beweging 
opvat; en op haar visie op maatschappelijke voor
uitgang. Een PvdA die, zoals de commissie-De 
Boer heeft vastgesteld, met haar identiteit wor
stelt, dient de gelijkheidsopvattingen die in ei
gen kring in omloop zijn, dan ook te expliciteren 
en te bediscussiëren — en daaruit vervolgens 
conclusies te trekken.

Dat debat mag zich — uiteraard — niet tot 
Nederland beperken. Het hangt ook rechtstreeks 
samen met de controverses binnen de Europese 
sociaal-democratie over de zg. ‘Derde Weg’. 
Daarbij staan meer tradioneel georiënteerde 
sociaal-democratische partijen op het Europese 
continent tegenover Blair’s ‘New Labour’(en in 
de V S  de ‘New Democrats’), dat, zeer globaal 
geformuleerd:
> het oude streven naar Keynesiaanse beïnvloe

ding van de economie resp. van ‘smring’ van 
het bedrijfsleven achterhaald acht en een pro- 
business oriëntatie kiest;

> de consumentensoevereiniteit ook op de pu
blieke sector van toepassing verklaart en 
ruimte wil scheppen voor een markt-gerichte 
en meer bedrijfsmatige benadering van deze 
sector;

> ‘volledige werkgelegenheid’ als een onhaal
baar geachte collectivistische doelstelling ter
zijde schuift en verruilt voor het streven naar 
individuele ‘employability’, via scholing, fi
nanciële prikkels, verregaande verruiming 
van het begrip ‘passende arbeid’, etc.

Herverdeling van inkomen (bijvoorbeeld via be
lastingheffing) is daarbij niet meer aan de orde, 
terwijl ook het woord ‘gelijldieid’ door Blair c.s. 
zelden of nooit meer in de mond wordt genomen.

Deze opsomming is erg schematisch en doet 
geen recht aan andere aspecten van het beleid 
van New Labour (zoals het beleid op besmurlijk 
gebied; veiligheidsbeleid; immigratiepolitiek) 
en aan de verhouding tussen theorie en praktijk 
— zowel in Engeland zelf (waar de regering-Blair 
meer heeft herverdeeld dan ze eigenlijk wil toe
geven) als in zusterpartijen als de s p d  en de Parti
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Socialiste (waar de praktijk een hoger Derde 
Weg-gehalte heeft dan de theorie voorschrijft). 
Toch is met de (stille dan wel openlijke) devalua
tie van het gelijkheidsbeginsel door New Labour 
en geestverwanten elders, een essentieel aspect 
van het sociaal-democratisch gedachtegoed ter 
discussie komen te staan.

Hoe ver New Labour daarmee gaat, blijkt uit 
een recente publicatie van Derde Weg-theoreti- 
cus Anthony Giddens. Deze stelt, naar aanleiding 
van de suggestie (alweer!) om welvarende bur
gers desgewenst publieke goederen particulier te 
laten inkopen, voor om het begrip ‘gecontro
leerde ongelijkheid’ een belangrijke plaats in het 
sociaal-democratisch programma te geven.^  ̂Dat 
Idinkt uit de mond van een sociaal-democraat in
derdaad heel erg nieuw!

Wouter Bos gaat in zijn aangehaalde toe
spraak niet zo ver als Giddens, maar kiest wel 
voor een typische Derde Weg-benadering door 
individuele keuzevrijheid, ook in de publieke 
sector, voorop te stellen; en door participatie op 
de arbeidsmarkt voorrang te willen geven op het 
gelijkheidsbeginsel.

Maar er zijn ook verschillen. Zo kritiseert hij 
de bij New Labour favoriete bedrijfsmatige bena
dering van de overheid. We moeten, zei hij in 
Arnhem, in Nederland wegblijven van een ‘veel 
te gedetailleerde afrekencultuur’, die nu bijvoor
beeld in prestatiecontracten met de politie en 
ook in het onderwijs gestalte krijgt. ‘Het is cen
trale sturing in een modern jasje en zal om de
zelfde reden falen.’ Daar tegenover verdedigt Bos 
een benadering waarin ‘geïnvesteerd wordt in de 
professionaliteit van de uitvoerenden’; waarin

hen meer ruimte voor eigen beslissingen wordt 
gegeven en ‘de controle niet primair wordt gere
geld door 0 bureaucratische afrekencontracten, 
maar door openbaarheid, informatievoorziening 
en zeggenschap van de burger en onderlinge vi
sitaties’.

Daarnaast lijkt hij het gelijkheidsbeginsel 
toch wel weer prioriteit te geven, wanneer hij 
‘kleine ongelijkheden’ zegt te willen accepteren 
‘om grotere ongelijkheden en een totale tweede
ling’ te voorkomen. Wat dat betreft kan zijn bij
drage op twee manieren geïnterpreteerd wor
den. De eerste interpretatie luidt dat Bos het ge- 
lijkheidsstreven als zodanig wil relativeren — 
wat de vraag oproept waarom hij een dergelijke 
relativering (‘gelijlcheid moet een stap terug’) 
niet aan politici als Balkenende en Zalm, of in het 
buitenland aan Aznar, Berlusconi en Frau Merkel 
overlaat. De tweede interpretatie luidt dat Bos 
zijn partijgenoten van een al te gedetailleerde be
moeienis met ‘kleine’ ongelijldieden wil afhou
den, om de grote ongelijkheden des te krachtiger 
te kunnen aanpakken.

‘Kleine gelijkheid moet een stap terug ten fa
veure van grote gelijkheid’, als het ware. Maar als 
die laatste lezing juist iŝ 3_ verplicht dat Bos 
wel om bij een volgende gelegenheid duidelijk te 
maken hoe hij die grote ongelijkheden in inko
men, kennis en macht, zoals hiervoor besproken, 
denkt aan te pakken; en hoe er steun voor zo’n 
gelijkheidsoffensief te verwerven valt.

Gelijldieid, zou ik hem dan graag horen zeg
gen: het is en blijft de core business van de sociaal- 
democratie.
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War de PvdA te doen staat (2)

Nederland liep schade op 
door een doorgeschoten 
gelijkheidsideaal
PETER VAN WALSUM

De noodlottige gevolgen van de oorlog in Irak, 
die door tegenstanders van die oorlog vooral bui
ten Irak werden verwacht, zijn daar grotendeels 
uitgebleven. Het vredesproces in het Midden
oosten is niet uit elkaar gespat, er is geen golf 
van terroristische aanslagen over het westen ge
spoeld, de VN-Veiligheidsraad heeft al op 22 mei 
met resolutie 1483 de Iraakse strijdbijl weer be
graven en onze verhouding tot de islamitische 
wereld is ongeveer even moeilijk gebleven als zij 
was. In onze binnenlandse politiek heeft de oor
log in Irak wel grote schade aangericht, maar die 
had nu juist niemand zien aankomen.

Als ik lid van de Partij van de Arbeid was, zou 
ik de mislukking van de formatiepoging van c d  a  

en PvdA als een noodlottig gevolg van de oorlog 
beschouwen en niet proberen mijzelf te troosten 
met de stelling dat de PvdA gewoon nog niet 
klaar was om zo kort na het fiasco van 15 mei 
20 02 weer regeringsverantwoordelijkheid op 
zich te nemen. Het andere doekje voor het bloe
den, 'het besef dat het c d a  waarschijnlijk nooit 
echt gewild heeft’ (zoals Wouter Bos het op 14 
juni formuleerde), biedt ook niet veel soelaas.
Het impliceert dat een kabinet van c d  a  en PvdA

Over de auteur Fetervan Walsum was van 1993 tot 
eind 1998 Nederlands ambassadeur in Duitsland. 
In 1999 en 2000 vertegenwoordigde hij Nederland 
in de VN-Veiligheidsraad

er eigenlijk nooit in heeft gezeten en dat het ge
hannes over de steun aan de oorlog in Irak niet 
de werkelijke oorzaak van de mislukking is ge
weest. We zullen het nooit helemaal weten, maar 
ik houd het erop dat de formatie wel degelijk op 
Irak is smkgelopen. Zonder Irak zou de door veel 
kiezers — tot en met Zalm — onderschreven op
vatting dat het electoraat zich nu eenmaal voor 
een coalitie van c d  a  en PvdA had uitgesproken, 
in laatste instantie vast en zeker de doorslag heb
ben gegeven.

Een gevolg van de oorlog dus, maar noodlot
tig? Het is heel goed mogelijk dat een meerder
heid onder de PvdA-leden juist van mening is dat 
de partij erbij gebaat is eerst een aantal jaren in 
de oppositie door te brengen. Dan kan de PvdA 
zo lang als nodig is al haar aandacht concentre
ren op het proces van fundamentele partijver- 
nieuwing. Dit klinkt plausibel maar ziet over het 
hoofd dat het leiden van de oppositie nauwelijks 
minder bewerkelijk is dan het deelnemen aan de 
regering. Wat het beslag op tijd, energie en denk
kracht betreft, lijken de beide rollen elkaar niet 
veel te ontlopen. De PvdA kan nu eenmaal niet 
aan de oppositie deelnemen zonder haar ook aan 
te voeren, en dat is onder de huidige omstandig
heden geen sinecure. Maar inhoudelijk zal deze 
rol de PvdA bij haar streven naar ideologische 
vernieuwing veel meer in de wielen rijden dan 
deelname aan de regering zou hebben gedaan.
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Deze dubbelrol zadelt Wouter Bos op met een 
spagaat die op beide fronten zijn overtuigings
kracht geen goed zal doen. Zelf noemt hij dit een 
‘tweesporenbeleid’, maar dan hebben we het wel 
over sporen waarop twee treinen elkaar in tegen
overgestelde richting voorbijrijden.

Niet-PvdA-leden die dit met leedvermaak ga
deslaan beseffen niet wat er voor ons land op het 
spel staat. Het is voor ons land van het grootste 
belang dat de ideologische vernieuwing van de 
PvdA tot een goed einde wordt gebracht. Niet ie
dereen zal onder een goed einde hetzelfde ver
staan, maar er zijn objectieve maatstaven van 
zorgvuldigheid in de analyse, openhartigheid in 
de discussie en onverschrokkenheid in de 
gevolgtrekkingen, dit alles kort samengevat als 
verantwoordelijkheid. Uit alles blijkt dat dit het 
soort proces is dat Wouter Bos voor ogen staat, 
en geen verantwoordelijke Nederlander zou 
zich mogen verheugen over factoren die dat in 
de weg staan.

S O M B E R  S C E N A R I O

Op 11 en 12 juni trad Wouter Bos op in zijn rol 
van oppositieleider, toen hij in de Tweede Kamer 
als eerste op de regeringsverklaring reageerde. Ik 
denk niet dat hij daar zelf met voldoening op zal 
terugkijken. De regeringsverklaring noemde hij 
een leeg verhaal van politici die weigerden con
creet te worden zodat zij ook niet konden wor
den afgerekend. Hij typeerde het kabinetsbeleid 
als business as usual en citeerde tot driemaal toe 
dezelfde uitspraak van Balkenende: ‘Nieuwe po
litiek, wat is dat nu helemaal; wij leggen toch 

3 6 werkbezoeken af?’ Toen Dittrich hem verweet al
leen een somber scenario te schetsen en weg te 
laten welke goede dingen door het kabinet wer
den geregeld, wist hij niets beters te zeggen dan: 
‘Ieder zijn rol, mijnheer Dittrich.’ Twee dagen la
ter, op 14 juni, sprak hij in Arnhem voor het Poli
tiek Forum over het interne proces van partij ver
nieuwing. Daar was hij kennelijk wel in zijn ele
ment. Hij klonk fris en modern, en gaf zich, an
ders dan in de Kamer, duidelijk moeite zijn ge
hoor te overtuigen.

Ieder zijn rol inderdaad! Hoe effectiever Wou
ter Bos het kabinet-Balkenende het vuur aan de 
schenen legt, hoe meer hij bezig is daarmee zijn 
rol in het proces van partij vernieuwing te onder
graven. Dan baat het hem niet dat hij in de beslo
tenheid van het Arnhemse Musis Sacrum wel wil 
toegeven dat ‘ook wij niet hadden kunnen ontko
men aan harde maatregelen en grote hervormin
gen in de w a o , de bijstand en de zorg.’ Wat hij in 
de Kamer zegt is het standpunt van de PvdA, en 
dat wekt de indruk veel verder verwijderd te zijn 
van enig begrip voor de onvermijdelijkheid van 
harde maatregelen en grote hervormingen dan 
van het insulaire geweeklaag van Marijnissen 
(‘U zegt elke keer dat het zo verschrikkelijk 
slecht gaat met onze economie’) en Halsema (‘Ik 
vind een internationale vergelijking volstrekt 
oninteressant; wij verdedigen hier een Neder
lands beschaafd stelstel’. Aan het slot van het Ka
merdebat regende het moties voorgesteld door 
de leden Bos, Halsema en Marijnissen, waardoor 
het beeld van een eensgezinde door Wouter Bos 
als primus interpares aangevoerde oppositie nog 
werd versterkt. Dat is geen goed gezelschap voor 
een partijleider die zich opmaakt enkele dagen 
later in Arnhem het klassieke gelijkheidsideaal 
op de helling te zetten. Maar ook zelf deed Bos in 
Den Haag een duit in het zakje die hem later in 
het proces van de partij vernieuwing nog wel 
eens last zou kunnen bezorgen. Zijn grootste kri
tiek op de regeringsverklaring was namelijk dat 
het kabinet akelig duidelijk was in wat het van de 
mensen vroeg, maar weigerde er eindelijk eens 
concreet over te worden wat die ervoor terug
kregen.

REFLEXEN A A N P A S S E N

Juist iemand die binnen de PvdA ideologische 
wissels hoopt om te zetten, zou zich moeten hoe
den voor die uniek-Nederlandse hebbelijkheid 
om pas over nieuw beleid te durven spreken als 
het Centraal Planbueau heeft uitgerekend wat 
het gaat kosten of opleveren. Die overwaarde
ring van concrete cijfers en de overschatting van 
voorspelbaarheid en meetbaarheid hebben de
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Nederlandse politiek langzamerhand van een 
complete dimensie beroofd. In andere landen 
gaat het parlementaire debat vaak over causale 
verbanden die niet van tevoren in geld kunnen 
worden uitgedmkt maar niettemin voor de poli
tieke koersbepaling van concrete betekenis zijn. 
Dat zijn de soort verbanden die bij iedere discus
sie over programmatische vernieuwing — niet 
alleen van de PvdA — in het middelpunt van de 
belangstelling zouden moeten staan. Het gaat 
om het besef dat een onmeetbare verandering 
van sfeer of attitude aanleiding kan geven tot 
nieuwe werkwijzen die op hun beurt betere re
sultaten mogelijk maken. Die resultaten zijn wel 
meetbaar, maar door de onberekenbaarheid van 
het totaaltraject leveren zij geen handvat op om 
iemand op af te rekenen. Veranderingen van dit 
type moet Wouter Bos in Arnhem op het oog 
hebben gehad toen hij zijn partijgenoten opriep 
hun reflexen aan te passen. Het lijkt dan niet erg 
verstandig om in de Kamer de indruk te wekken 
dat de PvdA alleen geïnteresseerd is in voorne
mens die zo concreet zijn dat de leden van het ka
binet erop kunnen worden afgerekend.

In Arnhem spoorde Bos de leden van zijn par
tij ook nog aan om af en toe wat minder met el
kaar en wat meer met de buitenwereld te praten. 
Ik denk dat de buitenwereld dat zeker zou toejui
chen als ze hem wat meer in Arnhem en wat 
minder in Den Haag konden horen. In Arnhem 
zei Bos: ‘Met alleen eerlijk delen en internatio
nale solidariteit kom je er echt niet meer.’ Hij 
nam afstand van het klassieke gelijldieidsideaal, 
voorzover dat partijleden ertoe had verleid ‘dat te 
willen zien als gelijke uitkomsten in plaats van 
als gelijkwaardigheid.’ Dat type gelijkheid wees 
hij om een viertal redenen van de hand: (a) mon
dige en geëmancipeerde burgers wilden eigen 
ruimte om eigen wegen te kiezen, (b) in de pu
blieke sector zou een grotere nadruk op decen
tralisatie en ruimte voor de uitvoeringspraktijk 
onverbiddelijk tot een grotere ongelijkheid lei
den, (c) om de welvarende middenklasse aan de 
collectieve sector verbonden te houden moest 
men ruimte maken voor meer keuzevrijheden 
en zou men kleine ongelijkheden moeten accep

teren om grotere ongelijkheden en een totale 
tweedeling te vermijden, en (d) door de toene
mende diversiteit in onze samenleving werd 
one-size-fits-aïï steeds minder acceptabel en be
taalbaar. Het was om al deze redenen dat Bos be
pleitte gelijkheid een stap terug te laten doen ten 
faveure van participatie als nieuwe centrale no
tie voor de sociaaldemocratie.

Het kost niet veel moeite 

buitenlanders te vinden die, 

als men naar hun eerlijke 

mening vraagt, geen goed woord 

overhebben voor de combinatie 

van hoge prijzen, lage kwaliteit, 

slechte service en grote praatjes 

die ze als typisch Nederlands zijn 

gaan beschouwen

De buitenwereld had het niet duidelijker kun
nen zeggen. Buiten de PvdA bestaat voldoende 
begrip voor de correlatie tussen ongelijkheid, dy
namiek, mobilisering van talent en de schepping 
of instandhouding van hoogwaardige bedrijvig
heid (dus werkgelegenheid). Maar een partij die 
de terugdringing van ongelijkheid van inkomen, 
bezit, macht en kennis zo hoog in haar vaandel 
heeft gevoerd, zal niet zonder slag of stoot ak
koord gaan met de stelling dat wat meer onge- 3 7 
lijkheid goed voor ons land zou kunnen zijn.

S P A N K R A C H T  V A N  O N S  L A N D

Het is echter niet alleen in de inkomenssfeer dat 
het klassieke gelijkheidsideaal zijn sporen heeft 
achtergelaten. Ook elders heeft het zijn stempel 
op onze samenleving gedrukt, en het is heel goed 
mogelijk dat het daar nog meer schade heeft aan
gericht. In dit verband is het van betekenis dat de
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PvdA haar ideologische vernieuwing juist ter 
hand neemt op een moment dat bijna iedereen 
in ons land bezig is zich het hoofd te breken over 
de vraag hoe het toch komt dat Nederland 
zwaarder getroffen lijkt door de economische 
terugslag dan de landen om ons heen. In de rege
ringsverklaring van 11 juni zei Balkenende dat 
ons land op groei, werkgelegenheid en inflatie 
al driejaar slechter presteerde dan het Europese 
gemiddelde en dat onze economie ten opzichte 
van andere landen strucmrele achterstand had 
opgelopen.

Door deze samenloop van omstandigheden 
ontkomt de PvdA er niet aan zich de vraag te stel
len of die strucmrele achterstand wellicht ook 
iets met het doorgeschoten gelijkheidsideaal te 
maken zou kunnen hebben. Zou het niet zo kun
nen zijn dat de hele spankracht van ons land — 
de mate waarin ons land tegen een stootje kan — 
er stmcmreel door is aangetast?

Deze vraag zal in de partij ook niet erg gemak
kelijk liggen, maar zij is minder financieel gela
den, is meer een kwestie van correctie dan van 
concessie en klinkt minder als een uitverkoop 
van beginselen aan de welvarende middenklasse. 
Het probleem is wel dat de meeste Nederlanders 
er geen moment bij hebben stilgestaan dat hun 
dagelijkse ergernissen op het doorgeschoten ge
lijkheidsideaal terug te voeren zouden kunnen 
zijn. Ze gaan er in de regel van uit dat alle ineffi- 
ciency, incompetentie en onverschilligheid 
waarmee ze in Nederlandse instellingen en be
drijven geconfronteerd worden, wel wereld
wijde verschijnselen zullen zijn. Maar dan ver
gissen ze zich toch, want er is een wezenlijk ver- 

3 8 schil mssen Nederland en de ons omringende 
landen. Het kost niet veel moeite buitenlanders 
te vinden die, als men naar hun eerlijke mening 
vraagt, geen goed woord overhebben voor de 
combinatie van hoge prijzen, lage kwaliteit, 
slechte service en grote praatjes die ze langza
merhand als typisch Nederlands zijn gaan be
schouwen. Zou deze schadelijke reputatie iets 
met het klassieke gelijkheidsideaal te maken 
kunnen hebben? Rond igóS-’ög zijn in heel 
West-Europa en Noord-Amerika gedragspatro

nen doorbet gelijkheidsideaal overhoop ge
haald, maar in de meeste landen zijn de grootste 
uitschieters al weer vrij snel temggedraaid. Al
leen Nederland lijkt er een duurzame hang naar 
vrijgevochtenheid aan te hebben overgehouden. 
Daardoor is ons land fundamenteel anders dan 
België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Veel 
Nederlanders gaan daar prat op, sommigen den-

Het is voor ons land van het 

grootste belang dat de ideologische 

vernieuwing van de PvdA tot een 

goed einde wordt gebracht

ken zelfs dat de wereld ons erom bewondert, 
maar er zijn er ook die beginnen in te zien dat er 
een prijskaartje aan hangt.

Z W A K  B E S T U U R

Het causale verband mssen het klassieke gelijk
heidsideaal en de strucmrele achterstand van 
onze economie is daarmee nog niet aangetoond. 
Maar het vereist niet al te veel fantasie om zich te 
kunnen voorstellen dat er een lijn loopt van het 
doorgeschoten gelijkheidsideaal via afgenomen 
respect voor hiërarchie en discipline naar zwak 
management. En zwak management kost han
denvol geld, bijvoorbeeld doordat medewerkers 
onvoldoende op hun verantwoordelijkheid wor
den aangesproken, matig presterenden onder 
hen ter wille van de arbeidsvreugde toch een pro
motie krijgen, personeelsbeoordelingen zo ge
flatteerd plegen te zijn dat een enkele kritische 
beoordeling al gauw een crisis in de werksfeer 
ontketent, en al dit soort gebreken dan worden 
afgedekt met een alomvattende sfeer van soepel
heid, die tot gevolg heeft dat er geen duidelijke 
procedures zijn en niemand goed weet waar hij 
zich aan te houden heeft. Bij zwak besmur in de 
overheidssector komt daar dan nog bij dat de 
huiver de medemens op zijn tekortkomingen
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aan te spreken daar kan uitlopen op een bereid
heid overtredingen door de vingers te zien, soms 
gevolgd door de neiging om voor die vorm van 
soepelheid een even soepele tegenprestatie te 
verlangen.

Misschien moet de conclusie wel luiden dat 
het klassieke gelijkheidsideaal in onze samenle
ving de gedaante heeft aangenomen van soepel
heid. In de dagen van Den Uyls ontspannen 
samenleving gold soepelheid als een bij uitstek 
positiefbegrip, maar we zijnnu dertigjaar ver
der en de vraag die ons nu bezighoudt is of er een 
samenhang kan bestaan mssen een nobel ideaal 
en de zwakte van onze samenleving. Soepelheid 
kan zich natuurlijk vertalen in dynamische flexi
biliteit, maar ook in de weg van de minste weer
stand. En de weg van de minste weerstand is de 
weg van het meeste geld. Een land dat eenmaal

aan zwak management en zwak bestuur gewend 
is geraakt, is vroeg of laat niet meer bij machte 
obstakels strucmreel aan te pakken en kan ze al
leen nog maar de baas door er meer geld tegen
aan te gooien. Zo’n land wordt vroeg of laat één 
grote Betuwelijn.

Het is te hopen dat de door Wouter Bos be
pleite 'stap terug met het klassieke gelijkheids
ideaal’ niet tot de inkomenssfeer beperkt zal blij
ven. Dezelfde stap kan op andere gebieden meer 
zoden aan de dijk zetten. Iets minder gelijkheid 
is het recept voor beter management en bestuur, 
en dat kan resulteren in enorme besparingen 
waardoor andere besparingen vermeden kun
nen worden. Het zou een gemiste kans zijn als de 
PvdA in haar proces van ideologische vernieuw
ing dit veelbelovende terrein links liet liggen.

39
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Wat de PvdA te doen staat (3)

De nieuwe wereld van 
Wouter Bos
Over een representatiecrisis en het 

verdwenen electorale midden

40

A L B E R T  JAN K R U I T E R

Nu voor de PvdA regeringsverantwoordelijkheid 
uit het zicht verdwenen is, richt Wouter Bos zich 
vol goede moed op de noodzakelijke partijver- 
nieuwing. Want de partij mag dan electoraal ge
zien na het dal van 20 02, in 20 03 weer de top be
haald hebben, daarmee zijn oude partijstructu
ren nog niet vernieuwd. Een verklaring voor The 
Fall and Rise van zijn partij binnen amper een jaar 
geeft Bos vooralsnog niet in zijn vernieuwings
plan, getuige zijn verhaal gehouden voor het po
litiek forum op 14 junik En dat is jammer. Want 
de opkomst van Fortuyn, twee verkiezingen en 
de schommeling in zetels die dit voor de PvdA te
weeg bracht, zegt dan wellicht weinig over de 
stams van vernieuwing van de PvdA, het zegt des 
te meer over de samenleving waarin Bos’ partij 
moet aarden. De analyse van de politieke en 
maatschappelijke gebeurtenissen afdoen als een 
incident of als een gebrek aan communicatie van 
de politiek richting de burger, zou getuigen van 
een serieuze politieke misvatting en een mis
kenning van de veranderende samenleving.

Over de auteur A.j. Kruiter is werkzaam als
promoi/endus en organisatieaduiseur bij de Neder
landse School ooor Openbaar Bestuur. Hij luerkt aan 
een onderzoek naar democratie in deze tijd

Juist die maatschappelijke verandering zou 
uitgangspunt moeten zijn van analyse en niet de 
vastgeroeste structuren binnen de PvdA, een te 
conservatieve coalitie of welke Haagse proble
men dan ook. Een serieuze visie op de samenle
ving ontbreekt echter. Bos wil net als in de old 
days het midden op blijven zoeken. Omdat het 
midden nodig is voor de meerderheid. En de 
meerderheid voor progressieve verandering. De 
samenleving bestaat voor Wouter Bos met name 
uit teleurgestelde PvdA kiezers die de partij terug 
moet winnen. Dat kan door re-ideologisering al
dus de fractievoorzitter. En de belangrijkste com
ponenten van deze nieuwe ideologie zijn:
> het ombuigen van consumenten naar burgers;
> participatie in plaats van gelijkheid als nieuw 

speerpunt van de sociaal- democratie;
> controle en beheersing vervangen door diver

siteit en kwaliteit.
Drie ideologische wissels die ommoeten. Vorm 
geworden inhoud aldus Bos. Het proces als bood
schap. Het nadeel daarvan is dat de uitkomst van 
dat proces ongewis is. Zeker omdat Bos op zoek is 
naar consistentie, naar een rode draad, geregen 
door een bonte verzameling van standpunten. 
Het is de vraag of dat met meer participatie te be
reiken valt. Ik kom daar later op terug.
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Een ander punt van vernieuwing is de werk
wijze van de PvdA-bestuurders. Ze zijn in de afge
lopen jaren te veel gewend geraakt aan besturen 
en moeten opnieuw leren representeren. En re
presenteren doe je door vooral veel naar de bur
ger te luisteren en de burger ruimte te geven. Vol
gens Bos kan dat het beste in een districtenstel
sel, waarin twee partijen om de kiezersgunst 
strijden. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de 
burger weer vertrouwen in de sociaal-democratie 
krijgt en structureel op de PvdA zal stemmen.

C R I S I S  I N  r e p r e s e n t a t i e : v i j f  s t e l l i n g e n

In de wereld van Bos staat de PvdA in het cen
trum. Een centrum dat door re-ideologisering 
moet aanzwellen, totdat de PvdA weer structu
reel verankerd is in de samenleving, resulterend 
in een strucmreel hoog aantal kamerzetels en 
progressieve verandering. Ik neem een andere 
wereld waar. Een wereld met meer (politieke) 
partijen, bedrijven, ministeries, parlementen, re
geringen, instituties, netwerken, kortom: Een 
wereld met meerdere centra. Een wereld zonder 
statisch midden, waar je je op kunt richten. Maar 
juist een dynamisch midden dat voortdurend in 
beweging is. En een midden dat voor wat betreft 
preferenties, wensen en verlangens moeilijk in 
kaart te brengen is. Ik kijk niet vanuit het 
Haagse, niet vanuit een politieke partij, ideologie 
of politieke visie, niet vanuit de burger, maar 
vanuit een fundamentele bezorgdheid over de 
staat van de democratie. Daarbij is niet het doel 
om de kiezersgunst te verwerven, een partij te 
vernieuwen, of oppositie te voeren. Wel om te 
reflecteren op de staat van het politieke en voor
uit, het partijpolitieke, en uiteindelijk de repre
sentatieve democratie. Hier volgt dan ook een 
verhaal over de wereld zoal ik die momenteel 
waarneem. En zoals zal blijken bestaat er in die 
wereld een fundamentele crisis, daar waar Bos 
een oplossing ziet: een crisis in representatie. 
Daarvoor noem ik vijf stellingen^.

Rondom Den Haag staan dagelijks duizenden 
mensen in de file. De sneïheidsbordjes met i oo en 
120 langs de A4 en A44 zijn gedurende het grootse 
gedeelte van de dag overbodig. Reizigers uit Leiden, 
Zoetermeer, Gouda en andere delen van de Rand
stad rijden 's ochtends stapvoets de residentie 
binnen, om ’s avonds op dezelfde wijze huiswaarts 
te keren. Tot ergernis van allen. Ergernis die in her 
democratisch proces maar moeilijk tot uiting kan 
komen, want zoals gezegd, het gaar om mensen die 
buiten Den Haag wonen. En dus buiten Den Haag 
stemmen. Op partijen die niet over de wegen in de 
gemeente Den Haag gaan. In Den Haag werkt het 
natuurlijk andersom. Wethouders die voor verbre
ding van de wegen pleiten, en dus voor (nog) meer 
verkeer in de stad, maken zichzelf niet populair. Fi
les zullen dus nog wel even blijven bestaan.

Representatie is geografisch georganiseerd (lo
kaal, provinciaal, nationaal, internationaal). Oor
spronkelijk waren mensen ook veel meer afhan
kelijk van de plaats waar ze woonden. Maar door 
de toenemende mobiliteit bevinden mensen 
zich steeds minder in een bepaald territorium. 
Bovendien organiseren mensen zich in toene
mende mate in functionele en virtuele territoria, 
denk bijvoorbeeld aan internetcommunities, 
voetbalverenigingen of de anti-globalisten bewe
ging. Functionele en geografische territoria ko
men niet meer overeen. Toch is in ons politieke 
systeem van representatieve vertegenwoordi
ging alleen het geografisch territoir van belang.

S T E L L I N G  1

O N S  R E P R E S E N T A T I E V E  S Y S T E E M  IS G E B A 

SEERD O P  G E O G R A F I S C H E  T E R R I T O R I A  EN 

H O U D T  GE E N R E K E N I N G  M E T  K I E Z E R S  DI E I N 

M E E R D E R E  T E R R I T O R I A  V E R K E R E N ,  OF Z I C H  

I N  F U N C T I O N E L E  OF V I R T U E L E  T E R R I T O R I A  

O P H O U D E N

Panda’s en walvissen worden met uitsterven be
dreigd. Oceanen stromen vol olie. Veel mensen vin
den dat verschrikkelijk. En daarom steunen ze bij
voorbeeld Het WNF, of ze worden donateur van

41
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Greenpeace. Daarin hebben ze meer vertouwen dan 
in politieke partijen. Demonstranten, vastgeketend 
aan een nucleair transport, of aan het Betuwetra- 
ject, symboliseren onze strijd voor een beter milieu. 
'Spectaculaire beelden van drie figuren dobberend 
op een rubberbootje op een immense zee stellen 
onze strijd voor het behoud van de walvissen voor.'̂
Met welk recht kan een parlementariër in Den Haag 
dan nog beweren dat hij ons voorgaat in die strijd! 
‘Waar is verdomme zijn rubberbootje! Waar zijn de 
golven, de gevaarlijke, woelige, getrotseerde zee!"!

Het lidmaatschap van een belangenorganisatie is 
voor veel mensen een betere manier om 
waarden uit te drukken, dan bijvoorbeeld het lid
maatschap van een politieke partij. Het aantal le
den van politieke partijen is het afgelopen decen
nium gedecimeerd. Mensen zien belangenorga
nisaties eerder als hun primaire representant 
dan klassieke representatieve organen als poli
tieke partijen en uiteindelijk de Staten-Generaal. 
Mensen voelen zich niet meer vertegenwoor
digd door politieke partijen. Jean Marie 
Guéhenno^ zegt daarover:
‘Als men het democratisch principe — herleid tot 
de techniek van de verkiezingen, ondoordacht 
gebruikt door gemeenschappen te vormen die in 
feite niet bestaan, dreigt men de democratie te 
gronde te richten in plaats van haar te versterken. 
(...) niet alleen bestaat er in veel gevallen vooraf 
geen politieke gemeenschap, (...) vaak ook ge
beurt het dat bestaande gemeenschappen als ge
volg van de verkiezingen sneller uiteen spatten’5

Maar ook single- of multi issue organisaties,
42 waardoor mensen zich wel gerepresenteerd we

ten, versterken op hun beurt de crisis in repre
sentatie. De democratische legitimatie van deze 
organisaties is namelijk op z’n zachtst gezegd 
problematisch. Ten eerste heeft de ANWB bij
voorbeeld meer dan drie miljoen leden en wordt 
daardoor regelmatig bij infrastructurele beleids
ontwikkeling betrokken. Toch is verreweg het 
grootste gedeelte lid geworden vanwege de 
wegenwacht. Niet vanwege belangenvertegen
woordiging. Daarnaast kiezen de leden het be

stuur niet. Het besmur wordt benoemd en kan 
bovendien maar moeilijk door de leden ter ver
antwoording worden geroepen.

Een ander probleem is dat door continue be
trokkenheid van middenveldorganisaties bij be
leidsontwikkeling ze zich zodanig met het beleid 
zijn gaan identificeren dat ze richting achterban 
meer als vertegenwoordigers van het rijk optre
den, dan als belangenvertegenwoordiger van de 
achterban richting het rijk. Dit gebeurt ook met 
het parlement. Veel kiezers zien in parlementari
ërs eerder vertegenwoordigers van de Haagse Po
litiek, van het Rijk, dan hun eigen vertegenwoor
digers, tegenover datzelfde Rijk. Parlementariërs 
zien op hun beurt de pers als vertegenwoordi
gers van het volk, en het kabinet ziet iedereen als 
vertegenwoordiger naarmate het uitkomt. Re
presentatieve verwarring ten top dus!

S T E L L I N G  2

HET P A R L E M E N T  IS AL L A N G  N I E T  ME E R DE

P R I M A I R E  V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R .  D e

S t a t e n  G e n e r a a l  e n  p o l i t i e k e  p a r t i j e n

L E G G E N  HE T  AF T E G E N  B E L A N G E N O R G A N I S A 

TI ES .  M a a r  o o k  b e l a n g e n o r g a n i s a t i e s

D R A G E N  b i j  A A N  DE C R I S I S  I N R E P R E S E N 

TATI E

De wachtlijsten in de zorg houden de gemoede
ren al lang bezig. Politicikwamen niet uit de vraag 
wie er nu verantwoordelijk was voor het leveren 
van voldoende zorg: de overheid, of de ziekenhui
zen zelf, of de verzekeraars! Daardoor bleef ook on
duidelijk wie het voortouw moest nemen in het op
lossen van de wachtlijsten. Maar waar de politiek 
geen beslissing nam, bracht de rechter 
uitkomsiTwee verzekerden die op een wachtlijst 
waren beland, gingen eind 1998 naar de rechter en 
claimden zorg van de staat Deze bepaalde echter, 
dat niet de staatverantwoordelijk was, maar de 
zorgverzekeraar. En bovendien, dat de verzekeraar 
zich niet kon verschuilen achter een gebrek aan fi
nanciële middelen, omdat ze eerder akkoord was 
gegaan met de hoogte van het bedrag dat ze van de 
staat zou krijgen. Een andere rechtszaak twee
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maanden later bevestigde deze gedachtegang. Dus 
waar de politiek niet tot een oplossing kwam, nam 
de rechter een besluit met grote gevolgen.

Gouvernement desjuges  ̂noemen ze dat met een 
veelzeggende term in Frankrijk. De verplaatsing 
van de politiek noemen we dat in Nederland, een 
beetje verbloemend^. Politici laten het immers 
afweten, en belangrijke beslissingen worden ge
nomen door rechters, deskundigen of uitvoe
ringsinstellingen. Niet door volksvertegenwoor
digers. Rechters, experts en medewerkers van 
uitvoeringsinstellingen zijn niet democratisch 
verkozen. Bovendien bevinden ze zich door
gaans in uitermate ondoorzichtige circuits. En 
daarmee is de politiek aan het zicht ontroldcen 
en het afleggen van verantwoording niet meer 
mogelijk.

S T E L L I NG  3

V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R S  N E M E N  GEE N 

B E S L I S S I N G E N  ME E R  EN D A A R D O O R  IS DE 

P O L I T I E K  V E R P L A A T S T  N A A R  HE T  O N D O O R 

Z I C H T I G E  C I R C U I T  V A N  EX P ERT S ,  RE CHT ERS  

EN U I T V O E R I N G S I N S T E L L I N G E N

Een overbuurman van mij heejihet maar 
zwaar met de politiek. 'Ik ben het eens met stand
punten uit verschillende partijprogramma’s, maar 
er is niet een partij die mijn geheel aan voorkeuren 
af dekt, en er is niet een partij waarvan ik alle 
standpunten kan delen'. Hij is voor abortus en te
gen euthanasie, voor meer wegen en voor een beter 
milieu, voor een sterke Europese unie, maar niet 
ten koste van democratische normen en waarden 
in Nederland. Hij was tegen een oorlog in Irak, 
maar nu voor een inval in Korea. Wel wist hij dui
delijk wat hij niet wilde; datdeiFF de grootste par
tij zou worden. Daarom heeft hij uiteindelijk maar 
PvdAgestemd

Ideologieën verdwijnen. Individualisering en 
fragmentarisering van waardepatronen maakt re
presentatie een hachelijke zaak. Het gevolg is dat 
vertegenwoordigers niet meer op een vaste

achterban kunnen rekenen. Toch is een achterban 
nodig voor strucmrele steun. Opzoek naar die 
achterban zijn politici gaan zweven. En de kiezers 
zweven daar vrolijk achteraan. Alle partijen base
ren zich inmiddels op dezelfde enquêteringbure- 
aus en passen hun programma op de uitkomsten 
aan, nog slechts geleid door een vleugje nostalgie 
en veel ideologische retoriek. Gevolg daarvan is

Veel kiezers zien in 

parlementariërs eerder 

vertegenwoordigers van 

de Haagse politiek dan hun eigen 

volksvertegenwoordigers. 

Parlementariërs op hun beurt 

zien de pers als hét volk

dat er weinig meer over blijft voor de kiezer. Poli
tici en partijen onderscheiden zich nauwelijks 
nog inhoudelijk. Dit komt goed tot uiting in ver- 
kiezingsdebatten die zelden nog tot nuances of 
inhoudelijke verdieping leiden. Er ontstaat een 
politieke werkelijkheid die nog maar weinig te 
maken heeft met de werkelijkheid waarin de kie
zers verkeren. De wereld zit echter complexer in 
elkaar dan de catchy one liners van politici doen 
vermoeden. En die schijnwerkelijkheid leidt tot 
beloftes van politici die in Spangen of de Bijlmer 
nooit waargemaakt kunnen worden.

Bovendien ontstaat er door fragmentarise- 43 
ring van waardepatronen concurrentie mssen de 
eerder genoemde single- en multi issue organi
saties en parlementaire vertegenwoordiging. Als 
ik mijn personal set of values vertegenwoordigd 
weet door verschillende lidmaatschappen van 
single issue organisaties is de kans groot dat ik 
bij parlementaire verkiezingen een proteststem 
uit. Ik weet niet wie ik wil, want niet één partij 
dekt mijn geheel aan preferenties, maar ik weet 
wel wie ik in ieder geval niet wil. Dus is mijn

S&D 7/8 ] 2003



Wat de PdvAtedoen staat Albertjan Kruiter De nieuwe wereld van Wouter Bos

stem geen teken van steunverlening, maar van 
afkeer. Afkeer van de politiek. Dit werkt de per
vertering van representatie in de hand. En 
daardoor het wantrouwen jegens politici.

S T E L L I N G  4

O N T I D E O L O G I S E R I N G  EN W A A R D E N F R A G 

M E N T A R I S E R I N G  M A K E N  O N Z E  H U I D I G E  

P A R L E M E N T A I R E  V E R T E G E N W O O R D I G I N G  

T O T  A N A C H R O N I S M E

Hans Dijkstal bleef tijdens de vorige verkiezin
gen eigenlijk liever weg bij een TV debat van 2 Van
daag. 'Dan doen we het met vijf lijsttrekkers en zet
ten we uit protest tegen het wegblijven van Dijkstal 
een lege stoel neer’ ,̂ was de veelzeggende reactie 
van de kam van de redactie van het programma. 
Dijkstal had geen keuze. Dat zou zeker zetelverlies 
gaan opleveren. Zo kunnen lijsttrekkers het zich 
ook niet veroorloven om niet in Barend en Van 
Dorp te verschijnen. Annemarie forritsma kwam 
zelfs eerst aan deze heren verantwoording afleggen 
overeen vermeende verstrekte subsidie aan het be
drijf van haar man, alvorens de kamer te informe
ren. En regelmatig stelt een kamerlid vragen naar 
aanleiding van het programma.

De media lijken tegenwoordig de primaire volks
vertegenwoordiger. Zij presenteren en represen
teren en politici gaan mee in dat mechanisme. 
Gevolg is dat het debat verplaatst is van de 
Tweede Kamer naar de televisiestudio. Boven
dien doen media meer cruciale onthullingen in 
controlerende zin dan het parlement en boven- 

44 dien zijn parlementariërs voor cruciale informa
tie vaak op journalisten aangewezen.® De omge
keerde wereld. Zo is er een wederzijdse afhanke
lijkheid ontstaan. Journalisten zijn afhankelijk 
van het nieuws dat politici creëren. En politici 
zijn weer afhankelijk van de media, om in de 
gunst van het kiezersvolk te geraken. De media 
zijn dus afhankelijk geworden van het systeem, 
zonder dat ze in het systeem van checks and ba- 
lances zijn opgenomen. Ze checken wel, maar het 
is de vraag waar de balans is. In de tijd van Thor-

becke was vrije pers belangrijk als tegenmacht, 
als controle op het systeem, tegenwoordig heeft 
de pers zijn eigen controle nodig.

S T ELL I NG 5

DE M E D I A  H E B B E N  EEN TE STERKE GREEP

OP DE V O L K S V E R T E G E N W O O R D I G I N G  GE

KR E GE N,  Z O N D E R  D A T  DA A R EEN C O U N T E R -

V A I L I N G  P O W E R  T E G E N O V E R  ST AAT

In de hierboven geschetste wereld is sprake van 
afnemende effectiviteit en legitimiteit van ons 
representatieve democratische systeem. Wat be
tekent dat voor de strategie van een politieke 
partij als de PvdA? We kunnen immers niet lan
ger volhouden dat onze representatieve, demo
cratische praktijken, culminerend in vierjaar
lijkse verkiezingen nog langer consistente, 
structurele politieke gemeenschappen bestendi
gen. Toch zeggen we op verkiezingsdag tegen 
burgers, die regelmatig van baan, woonplaats, 
gedachten, ideeën, verlangens, voorkeuren, idea
len, en mores veranderen: zeg vandaag wat u 
vindt, dan gebruiken we dat de komende j aren 
als uitgangspunt voor ons beleid. Terwijl die
zelfde kiezer morgen alweer anders denkt. Dat 
kan niet zonder consequenties blijven voor re
presentatieve instituties in zo'n samenleving.

Met Guehénno ontwaren we dus politieke ge
meenschappen die niet door volksvertegenwoor
digers weerspiegeld worden en verkiezingen die 
niet- bestaande verhoudingen fixeren. Dat is de
structief voor het democratische proces. Een dy
namische samenleving vraagt om flexibele con
trolemechanismen, en flexibele manieren om 
belangen te articuleren. Onze huidige instimties 
zijn daarvoor niet meer voldoende. Bos lijkt met 
zijn verhaal recht te willen doen aan deze ana
lyse. Zijn drietrapsraket (participatie, burger
schap en diversiteit) is dan ook een prijzens
waardige constructie. Maar helaas is dat niet zijn 
hele verhaal, want zoals gezegd. Bos pleitte in 
een interview met Vrij Nederland‘° voor een 
districtenstelsel. In dat stelsel zouden bovendien 
twee partijen actief moeten zijn. In een dergelijk
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stelsel ziet hij de PvdA het liefste opgaan in een 
brede progressieve volkspartij. Deze verande
ring is door de ontwikkelingen die ik schetste 
echter van hetzelfde laken een pak. De proble
men die we noemden blijven onverminderd van 
toepassing. Ook een nieuwe partij in een nieuw 
stelsel van representatieve democratie zal aan de 
eroderende werking van fragmentatie, deterrito- 
rialisering, uit balans geraakte media en concur
rerende representatie onderhevig zijn. Ook in 
een districtenstelsel zal Bos in een schimmen
spel verwikkelt zijn met het centrum van de 
macht. Hij zal haar najagen en menen waar te ne
men, maar haar nooit kunnen bereiken. Macht 
bestaat nog wel, maar is niet gebundeld in één 
centrum, in één punt.

Maar om nog een reden is het pleidooi van Bos 
voor een districtenstelsel, de achilleshiel van zijn 
nieuwe strategie. Bos richt zijn pijlen namelijk 
zowel op participatieve als op representatieve de
mocratie. Hij probeert ze dan ook beide en het 
liefst tegelijkertijd te stimuleren. Participatie, of 
een participatieve democratieopvatting, wordt 
doorgaans begrepen als rechtstreekse invloed 
van de burger op de macht. Representatie, of een 
representatieve opvatting van democratie als een 
indirecte, gedelegeerde invloed van de burger op 
de macht. Het is wat Madison in de bekende/ede- 
ralist paper nummer lo “  het verschil tussen een 
republiek en een democratie noemde en in de vs 
uiteindelijk de basis werd voor de controverse 
mssen Republikeinen en Democraten^^. De ver
gelijking met twee communicerende vaten gaat 
wellicht niet helemaal op, maar je zou kunnen 
stellen, dat verandering in participatiemogelijk
heden, altijd consequenties heeft voor represen
tatie, en andersom. Oftewel het stimuleren van 
participatie gaat altijd ten koste van representa
tie. Het vergroten van de invloedsmogelijkheden 
van de burger, beperkt immers het aantal hande- 
lingsalternatieven van de vertegenwoordiger. En 
andersom: Het versterken van representatie zal 
de claims van vertegenwoordigers op het poli
tieke primaat versterken en daarmee de partici
perende burger in de schaduw stellen. De poli
tieke rationaliteit staat immers garant voor poli

tici die met de regelmaat van de klok hun primaat 
opeisen. Dan is het erg riskant om participerende 
burgers toezeggingen te doen en ze de indruk te 
geven dat ze iets in te brengen hebben. Teleur
stelling en uiteindelijke afkeer van de politiek 
zullen het gevolg zijn. Ondanks deze tegenstrij
digheden pleit Bos voor beide en roept daarmee 
fundamentele tegenstrijdigheid in het leven.

Alle partijen baseren zich op 

dezelfde enqueteringsbureaus 

en passen hun programma op de 

uitkomsten aan, nog slechts geleid 

door een vleugje nostalgie en veel 

ideologische retoriek

De PvdA-leider heeft, en dat is begrijpelijk, 
moeite met het opgeven van het idee van een 
plek in het centrum van de macht. Om een plek 
in de periferie van de macht is het de sociaal-de- 
mocratie immers nooit te doen geweest: ook Bos 
streeft naar progressieve verandering. Hij wil 
zich op het midden blijven richten, de meerder
heid veroveren, consistent zijn, en door middel 
van het districtenstelsel, het systeem van repre
sentatie versterken. Aan de andere kant verlangt 
hij dat de burger zelf vooral actief participeert in 
de politiek. Door aan de ene kant participatie te 
prediken, en aan de andere kant representatie te 
belijden creëert bos ambiguïteit en spanning.
Een spanning die voortkomt uit enerzijds de 45
wens om via het systeem van representatieve de
mocratie, gesteund door een meerderheid van 
stemmen de samenleving te veranderen en an
derzijds de wens om via participatie de burger 
aan het woord te laten, en te luisteren. Het is de 
spanning mssen representatie en participatie, 
consistentie en flexibiliteit, directe en indirecte 
democratie, burgerschap en overheid, collectief 
belang en individueel belang, actief leiderschap 
of actieve volgzaamheid. En een spanning mssen
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moeten luisteren maar graag willen vertellen. 
Een spanning russen progressief willen zijn, 
maar toch in oude structuren blijven denken. Als 
je beide uitingen van democratie blijft stimule
ren, zullen ze op een negatieve manier veelvul
dig op elkaar ingrijpen en uiteindelijk aan de ba
sis staan van eikaars verval.

P A R T I C I P A T I E  A L S  L E E R P R O C E S

En nu? Kan de ambiguïteit die de strategie van 
Bos oproept worden opgelost? Bestaat er nog be
wegingsvrijheid voor een ambitieuze sociaal-de- 
mocratische politicus in deze tijden? Tijden 
waarin representatie zich in crisis bevindt, en de 
macht niet meer aan de hofvijver zetelt. De 
macht zich niet meer vestigt in vaste instituten, 
maar gerief zoekt in dynamische netwerken, on
grijpbaar voor logge instituties, die ontworpen 
zijn om het statische, zichtbare, oudere broertje 
van de huidige macht te controleren. Het ant
woord is ja. Als de macht is verplaatst, dan vraagt 
dat om een passende verandering van checks and 
balances. Dat vraagt dus om verandering in poli
tiek. Hieronder zal ik een poging doen om op ba
sis van de ontwikkelingen die ik heb geschetst 
enige conclusies te trekken ten aanzien van de 
strategie van Bos en proberen tot enige construc
tieve aanbevelingen te komen.

Door participatie te bevorderen en zich op het 
midden te richten probeert Bos recht te doen aan 
de samenleving. Maar zoals we eerder zeiden: het 
midden bestaat niet. Joe Sixpack of Jan Modaal is 
geen continue factor. Waardenfragmentarise
ring betekent niet dat waarden niet meer be- 

46 staan, maar dat waardenpatronen van indivi
duen geen consistentie meer vertonen. Daarom 
is het zeer complex voor de PvdA, of welke partij 
dan ook om zich op dat midden te richten. Door
dat het midden dynamisch is, zul je immers 
nooit strucmrele steun voor een consistent pro
gramma vergaren. Wil je de meerderheid achter 
je krijgen dan zal je flexibel moeten zijn. En flexi
biliteit gaat doorgaans ten koste van consisten
tie. Tenzij je consistent bent in vorm. In je bena
dering van de burger. Daarom moet Bos zijn in-

houd geworden vorm, zijn driepunten-ideologie, 
weer process in plaats van substance laten zijn. 
Dan bestaat je consistentie in je omgang met de 
samenleving, niet uit het streven naar con
sistente inhoud. Wees dus consistent in je bena
dering van de burger.
1 .  Zoek consistentie in je benadering van de bur

ger. Niet in je standpunten

Flexibiliteit is dus een noodzakelijke voorwaarde 
voor de politiek van de toekomst. Flexibiliteit om 
te kunnen bevroeden wat er in de samenleving 
omgaat, en hoe dat in voorstellen omgezet kan 
worden. De primaire concentratie van Bos op een 
meerderheid van stemmen, gaat echter ten koste 
van die flexibiliteit. Door de focus op het aantal 
zetels in de volksvertegenwoordiging onderwerp 
je de partij aan de starre structuren van ons poli
tieke systeem. Die strucmren zijn dodelijk voorje 
flexibiliteit. Daarom zul je buiten dat systeem om 
naar manieren van representatie moeten zoeken, 
met de samenleving in contact moeten komen. 
Zoals bijvoorbeeld belangenbewegingen dat 
doen. Natuurlijk trekje je als partij niet van de 
een op de andere dag terug uit Den Haag. Dat zou 
waanzin zijn. Het signaal is echter duidelijk: zoek 
politiek weer op straat, in nieuwe politieke do
meinen, niet op het Binnenhof
2. Een focus op een structureel zetelaantal gaat 

ten koste van je flexibiliteit en je verbinding 
met de samenleving

Als je participatiemogelijkheden formaliseert in 
het huidige systeem, in bijvoorbeeld een recht op 
participatie, dan instimtionaliseer je de span
ning russen vertegenwoordiger en vertegen
woordigde. Stimuleer je het echter alleen aan de 
informele kant, dan loopje het risico dat de ver
tegenwoordiger in weerwil van de participant, 
zijn primaat opeist en hem of haar gedesillusio
neerd achter laat. De PvdA leider zal zich reken
schap moeten geven van die spanning. Het is 
niet verstandig ze beide te stimuleren. Blijft niet 
op twee paarden wedden maar maak een keuze. 
Het stimuleren van participatie is een goed initi
atief om in te spelen op een gefragmentari-
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seerde, onkenbare samenleving. Door tegelijk re
presentatie te stimuleren wordt het positieve ef
fect echter teniet gedaan. Bovendien verlaat je 
daarmee de hierboven genoemde consistente be
nadering van de burger. Immers wanneer laten 
we de burger participeren en wanneer neemt de 
vertegenwoordiger het van hem of haar over? 
Waar ligt het primaat? Wie maakt uiteindelijk de 
beslissing?
3. Kies voor het stimuleren van participatie. Niet 

voor een combinatie van participatie en repre
sentatie

De consument moet weer burger worden en 
volop meedraaien in de Res Publica, luidt een van 
de mantra’s uit Bos' nieuwe ideologie. Dat zal ze 
dan wel moeten leren! Niet iedereen is per defi
nitie geboren met het participatie gen. Sinds Put- 
nam'3 in 1993, geïnspireerd door De Tocqueville, 
de heilzame werking van civic communities op de 
democratie beschreef, is het begrip burgerschap 
weer in zwang. Het betrof hier een ex post ana
lyse van de Italiaanse samenleving. Het actief 
creëren van burgerschap is echter nog niet zo 
eenvoudig. Het beroep op de consument om zich 
als ware citoyen te gedragen komt bovendien te
gen het einde van een periode die begon in de ja- 
ren vijftig en waarin we zo ongeveer elk maat
schappelijk initiatief, elk product van burger
schap hebben verstatelijkt. De consument zal op
nieuw moeten leren wennen aan z’n nieuwe rol. 
Dat ik een nieuw paspoort ook op donderdag
avond wil kunnen ophalen en die wens uit, wil 
nog niet zeggen dat ik in staat ben tot het geza
menlijk produceren van collectieve goederen. 
Mondigheid is iets anders dan collectieve pro
ductiviteit. Burgerschap is iets datje moet leren. 
En dat leer je in participatie. Leren is dan ook de 
belangrijkste functie van participatie. De theo
rieën van De Tocqueville zijn nog steeds actueel: 
hij zag in civic associations en participatie de 
leerschool voor burgerschap, voor volwaardige 
deelname aan de samenleving. Daar kan het sti
muleren van participatie dus van pas komen! 
Participatie kan dus worden gezien als een oplei
ding tot burgerschap!

4. Zie participatie vooral als opleiding tot burger
schap

Eerder noemden we de gemeenschappen die 
Guehénno vernietigd ziet worden door verkie
zingen. Ga op zoek naar dergelijke gemeen
schappen en plaatsen waar mensen zich rondom 
hun belangen organiseren, en stimuleer dat.

De media lijken tegenwoordig 

de primaire volks

vertegenwoordigers.

Zij doen meer cruciale 

onthullingen in controlerende 

zin dan het parlement

Niet door er meteen een PvdA-stempel op te 
plakken, maar door het te koesteren en hulp te 
bieden waar nodig. En begin alvast met experi
menteren. Niet landelijk, maar op kleine schaal. 
Beschouw participatie als leerpoces. Creëer Poc
kets ofpanicipation: Een leeromgeving waarin de 
burger kan ervaren wat het is om collectieve goe
deren te produceren en daarvoor verantwoor
ding te dragen. En waarin de overheid kan leren 
hoe met participatie om te gaan. In Pockets ofPar- 
ticipation heeft de burger vrij spel.
5. Creëer ‘Pockets of Participation’, leeromgevin
gen voor participatie

Ten slotte is het goed om te beseffen dat het na
streven van participatie en burgerschap geens
zins waarde-neutraal is. Het is in ieder geval niet 
politiek neutraal en kan zelfs een serieuze be
dreiging vormen van de democratische normen 
en waarden die we hier sinds j aar een dag hante
ren. Immers het gaat altijd om het benadrukken 
van een bepaald eigenbelang, of een groepsbe
lang. Onafhankelijk van de vraag of dat belang 
ook het collectieve belang dient. Over die laatste
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vraag ben ik minder positief. Het lijkt namelijk 
wel of uit ons collectieve geheugen verdwenen 
is, wat een collectief goed is. De mondige burger 
lijkt vooral voor zijn eigen belang op te komen. 
Daar komt bij, dat als het aan Bos ligt, niet gelijk
heid, maar gelijkwaardigheid de nieuwe steunpi
laar onder de sociaal-democratie wordt. En 
daardoor ontstaat meer vrijheid voor de burger. 
Twee idealen uit de Franse revolutie zijn dus af
gedekt: vrijheid en gelijkheid. Dat is niet nieuw. 
Dat is karakteriserend voor het neo-liberalisme, 
de Derde Weg en eigenlijk alle politieke main 
streams van de afgelopen decennia. Andere par
tijen doen dat dus ook. Het is de vraag echter, wat 
met het overgebleven ideaal uit de Franse Revo
lutie, namelijk broederschap gebeurt. Blijft broe
derschap in de vorm van solidariteit immers 
overeind als participerende burgers het voor het 
zeggen hebben? Komen de mensen die zich min
der goed uitdrukken wel aan bod? Als Bos in vol
doende gevoelens van empathie en solidariteit 
bij de Nederlandse bevolking gelooft, dan zal 
broederschap in participatieprocessen naar bo
ven komen. Vervolgens kan de politiek, en wel
licht de PvdA in het bijzonder, als procesmanager 
in het nationale participatieproces fungeren. Als 
de partij echter, net als ik overigens, gelooft dat 
met name het eigen belang zal prevaleren, moet 
ze opkomen voor het collectieve goed en de Res 
Publica in het algemeen, en solidariteit en broe
derschap in het bijzonder. Als dat niet gebeurt zal 
een bonte verzameling van interactieve proces
sen de identiteit van de PvdA en de sociaal-demo
cratie aan het zicht onttrekken. Het is een illusie 
om te denken dat in een gefragmentariseerde 

48 samenleving broederschap als vanzelf ontstaat.
6. Ook in participatieprocessen is een hoeder van 
het collectieve goed en broederschap nodig!

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

Bos heeft met zijn pleidooi participatie op de 
agenda gezet en het gelijkheidsdogma ter discus
sie gesteld. Dat is moedig. Daarnaast zoekt hij de
mocratische vernieuwing in het districtenstel
sel. En dat is jammer. Door Bos’ nadruk op zowel

representatieve als participatieve democratie, 
roept hij een ambiguïteit op die het democra
tisch proces niet ten goede zal komen. De vraag 
die nu voorligt is wat het blijvend effect zal zijn 
op de sociaal-democratie.

Dat zal ten eerste afhangen van de mate 
waarin ze zich zal weten aan te passen aan de dy
namiek waar onze samenleving aan onderhevig 
is; als de politiek verplaatst, zal ze mee moeten 
verplaatsen, als de samenleving fragmenteert, 
zal ze mee moeten fragmenteren, als je concur
rentie ondervindt, van andere representerende 
organisaties, zal die strijd vol moeten worden 
aangegaan. Bos zal moeten beseffen dat hij één 
van de velen is in representatieland, en zich een 
gefragmentariseerd beeld van representatie ei
gen maken. Hij moet zichzelf en de PvdA buiten 
het centmm denken dat hij nog voor zich ziet.
De fractieleider zal moeten aanvoelen waar 
nieuwe politieke domeinen in de samenleving 
ontstaan, en geen centrum meer willen zijn, 
maar een afspiegeling van zoveel mogelijk poli
tieke momenten in de samenleving, die hij 
waardevol acht. Bos moet zich richten op buiten
parlementaire articulaties van belangen en zich 
afvragen of hij ze a) legitiem vindt en b) er vol
doende solidariteit aanwezig is en c) hij in pro
cesmatige zin kan ingrijpen. Dus niet door Scoo- 
terterroristen te vangen, zoals PvdA-prominen- 
ten onlangs in Rotterdam deden, maar door be
woners te helpen hun belang te articuleren en 
hun belang te organiseren.

Zolang maar niet wordt gereageerd vanuit een 
instimtionele reflex, het versterken van be
staande instimties, het aandikken van geperver
teerde arrangementen. Het opzoeken van starre 
representatieve systemen, is funest voor je flexi
biliteit en dus voor je capaciteit om te volgen wat 
er in de samenleving omgaat. Zoek democrati
sche vernieuwing niet vanuithet parlement, 
maar in de samenleving. Voor een deel is Bos 
daar al aan begonnen.

Maar de toekomst van de sociaal-democratie 
hangt vooral af van de vraag in welke mate Bos in 
staat zal zijn om te midden van complexiteit, dy
namiek en participatie, solidariteit en broeder-
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schap en collectief belang te bewaren. Ook in de 
toekomst zal de sociaal-democratie zich moeten 
inspannen om die waarden te verdedigen. Daar
toe heb ik enige suggesties gedaan. Als Bos con
sistentie zoekt in de benadering van de burger, 
participatie vooral ziet als een leerproces dat kan 
leiden tot burgerschap, Pockets ofPanicipation

creëert, waarin burgers meedenken en het col
lectieve belang weer leren ervaren, dan komt 
naast vrijheid in de vorm van participatie en ge
lijkheid in de vorm van gelijkwaardigheid, wel
licht ook broederschap in de vorm van solida
riteit en als collectief belang weer dichterbij.
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Progressief Transatlantische 
Dialoog

50

AL VARO P I N T O  S C H O L T B A C H

Na het lange en ultra-ideologisch conservatieve 
tijdperk van Ronald Reagan en Margareth Tha- 
cher, en het korte interregnum van Bush sr, be
gon met de komst van Bill Clinton naar het Witte 
Huis in 1992 een duidelijk nieuwe fase in de 
Transatlantische relaties. Ook in de politiek. In 
centrum-linkse kringen kwam nieuw elan en 
zelfvertrouwen, en russen Europese sociaal-de- 
mocraten en Amerikaanse Democraten ontstond 
een bijzonder nauwe relatie. De voorspelde on
ontkoombare geopolitieke verwijdering tussen 
Europa en de vs na 1989 vond niet plaats. In
tegendeel, na zijn eerste, onzekere en mislukte 
presidentiële periode, ontpopte Clinton zich na 
19 9 6 als de meest Europese Amerikaanse presi
dent ooit. Meer dan ooit in de recente geschiede
nis na de Tweede Wereldoorlog waren het pro- 
gressieven die de Transtlantische verhoudingen 
vormgaven en in standhielden. Daar, en meer 
dan in de ideologische vernieuwing en in de 
soms naïeve omhelzing van de nieuwe econo
mie, lag de kracht van wat nu onder Derde Weg 
bekend is geworden. Anders dan de vele eerdere 
Derde Wegen, neem de Derde Weg die sociaal
democraten als Brandt en Palme tussen de vs en 
de Sot^etunie in de j aren zeventig voor ogen 
stond, werd in de negentiger j aren een Derde 
Weg met de VS gevonden.

De traditionele waarden- en belangenge
meenschap die mssen Europa en Amerika in de

Over de auteur Aluaro Pinto Scholtbach is
Internationaal Secretaris uan de PudA

Koude Oorlog bestond en die met het einde hier
van tekenen vznfatigue begon te vertonen, werd 
herijkt. Niet in het minst door de politieke dia
loog die centrum-links ook over binnenlandse 
kwesties voerde. Onder de paraplu van de Derde 
Weg en onder leiding van Bill Clinton’s team van 
ideologen en imagologen, beleidsdenkers en 
campagnestrategen, was er een uitgebreid trans
atlantisch netwerk, (zie The Clinton Wars, Sidney 
Blumenthal; New York, 2003). Zelfs degenen die 
ideologisch meer tot de Zuid-Europese, etatisti- 
sche school van de sociaal-democratie behoorden 
en dus niet erg te porren waren voor de marktge
oriënteerde Angelsaksische versie, weerstonden 
niet de verleiding om deel uit te maken van dit 
netwerk. De mogelijkheid om van nieuwe 
ideeën en oplossingen gebruik te maken werd 
met beide handen aangegrepen (zie het boek 
Multiple Third Ways, onder redactie van René 
Cuperus en anderen). In verschillende setringen 
buiten de geïnstitutionaliseerde fora (de Socia
listische Internationale en de p e s  werden niet 
ten onrechte als log ervaren) sprak men over de 
nieuwe beginselen van progressieve politiek, 
over de wijze waarop moderne samenlevingen 
het best bestuurd konden worden, de politieke 
taal werd voorzien van management termen als 
bestpractices of peer reviews; onderbet motto the 
reinvention of center left politics.

De European Connection, die na de verkiezings
overwinning van Tony Blair in 19 g 7 via Groot 
Brittannië verliep, bereikte de overgrote meer
derheid van de Europese landen. In 13 van de 15
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Eu-lidstaten zaten sociaal-democraten in de re
gering, en ook al verschilden ze onderling van 
mening over tal van zaken, de Derde Weg fun
geerde als een navelstreng. Zelfs de Fransen, tra
ditioneel het meest beducht voor de Transatlanti
sche samenwerking, bleven aan die navelstreng 
zitten. Frankrijk kwam zelf in de n  avo  en de 
Franse socialisten kozen voor een correctie op de 
Amerikaanse hypermacht binnen en niet buiten 
de Atlantische samenwerking. In potentie poli
tiek zeer risicovolle operaties als de uitbreiding 
van het aantal leden, de hervorming van de mili
taire en technische samenwerking en de nieuwe 
strategische doctrine van de n a v o  kwamen er 
relatief makkelijk doorheen. En Clinton lan
ceerde in 19 9 6 na de oorlog in Bosnië Amerika 
als de ‘indispensable nation’, onontbeerlijk voor 
de versterking, niet vervanging van multilaterale 
instimties en voor internationale acties. Wat me
dio jaren negentig als een nieuw transatlantisch 
netwerk was begonnen was eindjaren negentig 
bovendien een werkelijk mondiaal netwerk ge
worden. Mede dankzij de verlichte buitenlandse 
politiek van de vs kon centrum-links in Noord 
en Zuid-Amerika weer on speaking terms zijn 
(Clinton’s openlijke verontschuldigingen aan La- 
tijns-Amerika voor de schandelijke politiek van 
de jaren zeventig en tachtig droeg daartoe bij) en 
richting Afrika was er sprake van een serieuze 
dialoog en steun aan nieuwe Afrikaanse leiders. 
Dit mondiaal netwerk werd het eerste progres
sieve antwoord op de globalisering.

Washington is nu in handen van neo-conser- 
vatieven en centrum-links heeft de unieke meer
derheidspositie in Europa na een korte populisti
sche revolte aan traditioneel conservatief verlo
ren. De Pax Americana van Bush leidt tot groei
end anti-amerikanisme en in Europa dreigt een 
niet-denkbeeldige scheidslijn tussen oud en 
nieuw Europa de lang gekoesterde wens tot een
wording te verstoren. Wat die scheidslijn precies 
zou kunnen inhouden weet niemand, maar dat 
een machtspolitieke strijd russen verschillende 
machtsblokken tot gevolg zou kunnen hebben 
dat Europa internationaal verlamd raakt, kan ie
dereen voorspellen. De volgens sommige Ameri

kaanse conservatieve denkers als Robert Kagan 
slechts door Clinton uitgestelde, onvermijdelijke 
verwijdering mssen Europa en de vs na de 
Koude Oorlog, is nu voer voor conservatief 
rechts en links. Beide vanuit de a-politieke (want 
het maakt niet uit wie aan de macht is) veronder
stelling of wens dat Europa en de vs geen ge
deelde belangen, laat staan waarden zouden heb-

Er is veel mis met het Amerika 

van Bush Jr

ben. Conservatief links vlucht in anti-amerika- 
nisme en denkt in Amerika als vij and het bin
dende element te hebben gevonden voor een ei
gen Europese internationale identiteit. Conser
vatief rechts zweert bij Kagan’s schilderij van een 
Europa in een ‘eeuwige slaap’ gevallen en een 
Amerika die als ‘lone ranger’ achter de horizon 
verdwijnt. Tegen deze achtergrond doet Blair al 
het mogelijke om een definitieve verwijdering 
mssen Europa en de vs te voorkomen; hij zoekt 
naar bestendiging van de speciale relatie mssen 
Groot Britiannië en de vs en sluit zich aan bij het 
Nieuwe Europa van zijn conservatieve collega's en 
bondgenoten van Bush in Oost- en Zuid-Europa, 
Denemarken en Nederland. Veel goeds belooft 
dit niet; voor Blair niet, voor de Europese samen
werking niet, noch voor de Transatlantische ban
den en de internationale politiek.

W A T  G I N G  ER M I S ?

In een paar j aar tij d en met de snelheid van de 
nieuwe economie zijn provincialisme in Europa 
en unilateralisme in Amerika aan de macht geko
men. Provincialistische, en voor de vs isolatio
nistische verleidingen, waren na de desintegra
tie van de Sovjemnie in 1991 volop aanwezig. In 
Europa en de vs gold de mantra van de negenti
ger jaren 'it’s the economy srupid' en de wens om de 
mg naar het buitenland toe te keren. Dat het niet 
gebeurde kwam door de weerbarstigheid van de
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Balkan en de diplomatieke behendigheid en 
internationale betrokkenheid van de regeringen 
van dat moment. Europa en de vs fungeerden als 
eikaars contragewichten en zorgden voor een 
Transatlantische balans: niet te veel afzijdigheid 
van de Europeanen, niet te veel macht van de vs. 
Dat contragewicht is er nu niet. Blair heeft de 
verkeerde partner in Washington, de verkeerde 
bondgenoten in Europa, en in Oud Europa ont
breekt de diplomatie en internationale behen
digheid. What went wrong?

Was de komst van Bush in io oo  en van tradi
tioneel en populistisch rechts in Europa (behalve 
in Oost-Europa waar precies het omgekeerde ge
beurde) het begin van een nieuw tijdperk, onaf
wendbaar vanwege de neo-conservatieve tijd
geest? Alles wijst er op dat de internationale poli
tiek er in ieder geval niets mee te maken had. 
Bush won niet maar verloor in feite de verkiezin
gen van 2000, zijn ‘moral majority’ voorzover die 
bestaat is gestoeld op het klimaat na 9/11, en de 
electorale nederlagen in Europa waren veelal aan 
centrum-links zelf te wijten. In Noord-Europa 
door een combinatie van een over-technocrati- 
sche wijze van regeren en politiek bedrijven. In 
Zuid-Europa door interne verdeeldheid en on
duidelijke koers in het centrum-linkse kamp. In 
het algemeen door een te laat ingezette verbete
ring van de publieke sector en effectieve beant
woording van de wensen van burgers om de 
kwaliteit van de samenleving meer dan alleen in 
termen van arbeidsparticipatie te zien verbete
ren. De ongekende werkgelegenheidsgroei en 
welvaartsstijging van de jaren negentig gene
reerde nieuwe sociale eisen in de sociaal-cultu- 

52 rele sfeer die te laat herkend werden. Ideologi
sche herkenbaarheid was er bovendien niet te 
vinden. De gelijke kansen en meritocratische 
samenleving van de jaren negentig deed boven
dien de ongelijkheid zichtbaar groeien. Degenen 
die mee konden doen distantieerden zich van de 
publieke zaak, degenen die niet mee konden 
doen en de last van de maatschappelijke trans
formaties, in termen van onveiligheid en culm- 
rele diversiteit, dagelijks te verduren kregen, 
keerden zich tegen de zittende autoriteiten. Cen

trum-links had omwille van het behoud van de 
solidariteit en de dynamisering van de economie 
om de participatie te bevorderen, open of stie
kem afstand genomen van de strijd om de ver
spreiding van, en daarmee het verminderen van 
de ongelijkheid in, kennis, macht en inkomen. 
Meer sociale participatie, met name via de ar
beidsmarkt, leidde niet automatisch tot minder 
ongelijkheid en het wegnemen van het gevoel 
van achterstelling en onzekerheid. Gelijkheid 
van kansen, het organiseren van een meritocrati
sche samenleving waarin die tot bloei kunnen 
komen, is niet voldoende. De staat is meer dan 
alleen een faciliterend bedrijf; wil men werke
lijke gelijke kansen realiseren, dan zal de over
heid actiever het benutten daarvan moeten 
organiseren. De ongelijkheid is de afgelopen 
j aren toegenomen: in termen van inkomsten, 
en zeker in termen van macht. Nationaal en 
internationaal. Erkenning daarvan en van de 
tekortkomingen van de Derde Weg op dat 
terrein is essentieel.

Op de laatste en vierde Progressive Govemance 
conferentie die in juli in Londen werd gehouden, 
de best georganiseerde Derde Weg meeting tot nu 
toe, is daarmee een begin gemaakt. Ook al wei
gert men afstand te nemen van de Derde Weg 
(gebruik van de term Vierde Weg werd afgewe
zen), de pogingen van zowel de intellectuele va
der daarvan, Anthony Giddens, om met de 
nieuwe termen publicisation een herwaardering 
van de publieke sector uit te roepen, als van de 
politieke vader, BUI Clinton, om met een mea 
culpa te erkennen dat men te weinig had gedaan 
om markten voor ontwikkelingslanden te ope
nen, transnationale ondernemingen aan ̂ over- 
nance te onderwerpen, spreken voor zich. Ook de 
al te optimistische kijk op de globalisering en het 
taboe om het als bedreiging te beschouwen en 
slechts in termen van chaUenges en opportuniries 
te spreken heeft plaats gemaakt voor realisti
schere benadering, (zie Progressive Futures, New 
Ideasforthe Centre-Lefi, Policy Netwerk, 2003).
Het streven naar minder ongelijkheid in de inko
mens- en machtssfeer moet niet als naïef ouder
wets socialisme worden beschouwd, maar als
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pure Realpolirik om de solidariteit in stand te 
houden, machtsconcentratie te voorkomen en 
een graaimentaliteit en hedonistische civiele 
culmur te voorkomen.

Europese sociaal-democraten en Amerikaanse 
democraten moeten nu een nieuwe neo-progres- 
sieve agenda ontwiklcelen, ideologischer van ka
rakter en anders dan de informele progressieve 
politieke dialoog van de jaren negentig, ook als 
centraal onderdeel van democratische instituties 
als de Socialistische Internationale en de Partij 
van Europese Sociaal-democraten. Maar met wie 
aan Amerikaanse zijde? (zie rapport op website 
Pvda van f e s  -bezoek aan Washington, juni 2003)

9/1 1, D O G  DA Y S  EN DE D E M O C R A T E N

George Bush jr. werd in 2000 door de meeste 
Amerikaanse kiezers als presidentskandidaat af
gewezen. Met het laagste aantal stemmen voor 
een Republikein sinds 19 67, en met Al Gore en 
Ralph Nader tegenover zich die samen de groot
ste centrum-linkse meerderheid sinds die zelfde 
periode wisten te krijgen, werd Bush desalniette
min president van de v s . Eerst op onrechtmatige 
wijze dankzij de hulp van de Zuidelijke conserva
tieve factie in de Supreme Court tot president 
uitgeroepen en later dankzij het klimaat na 911 
heeft hij de economische en buitenlandse poli
tiek van de Texaanse oligarchie weten te imple
menteren (zie Made in Texas, Michael Eind, 2003), 
Massale belastingverlagingen in het voordeel 
van de rijken en groeiende armoede hebben in
middels zijn compassionate conservarism ontmas
kerd. Zijn protestants fundamentalistische, reli
gieuze afkeer van multilateralisme en met alle 
kracht ingezette unilateraal militarisme worden 
nu door meer en meer Amerikanen gewan
trouwd, De moeilijkheden in Irak en het groei
end anti-amerikanisme tonen nu al aan dat ook 
al is Amerika economisch en militair opper
machtig, politiek is het afhankelijk van interna
tionale steun. De kans dat de doctrine van pre- 
emptive action Bush overleeft is ook zeer klein ge
worden nu zichtbaar wordt dat de inlichtingen
diensten en informatievergaring, waarvan die

doctrine volledig afhankelijk is, gebrekkig zijn. 
De gijzeling van de Amerikaanse politiek door 
9/11 heeft de Democraten tot zeer recent vol
strekt verlamd. Na de ‘gejatte verkiezings-over- 
winning’ van 2000 beschuldigden de Republikei
nen de Democraten van ondermijning van de 
nationale eenheid die nodig was om de strijd te
gen het terrorisme te voeren en zaaiden daarmee

In plaats van het huidige 

provincialisme in Europa en 

unilateralisme in de VS 

zal er een nieuw progressief 

internationalisme moeten komen

een nieuwe verdeeldheid in het Democraten 
kamp (zie Michael Kazin, ‘Links Amerika na 11 
september’, seeD 2 2002). De Clintonites of BlairDe- 
mocrats, met als markantste exponent presi
dentskandidaat Joe Libermann, beschuldigden 
de linkse, liberale vleugel van ‘zwakte in het bui
tenland, en elitistisch, belangengroepen-libera- 
lisme thuis’, en stelden zich op als internationa
listen met een reëel alternatief antwoord op het 
unilateralisme van Bush en de legitieme ‘home
land security’ wensen van de overgrote meerder
heid van de Amerikaanse bevolking (zie Will 
Marshall: ‘The Blair Democrats: Ready for Battle’,
The Washington Post, 1 Mei 2003.) Hun aanvallen 
komen uit think-tanks als de Democratie Lea- 
dership Council (d l c ) en de Progressive Policy 53 
Instimte (p p i ).

De linkse ‘liberal wing’ van onder andere kandi
daat Howard Dean en voormalig staatssecretaris 
van sociale zaken onder Glinton, Robert Reich, 
beschuldigden de Clintonites van het meelopen 
met Bush zonder een eigen sociaal-economisch 
programma. Voor de Democraten in het alge
meen waren het, zoals de ideologische gum van 
links in The Nation schreef ...dog days. ‘The top- 
gun President continues to ride high in the polls.
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despite the chaos in Iraq. The Rolls-Royce reactio- 
naries who control Washington lavish tax breaks 
and no-bid contracts on those who pay for their 
party. The Democratie presidential candidates 
spend their energy debating who is “electable” 
rather than where they want to take the country. 
And, inevitably, the poisonous sectarians of the 
Democratie Leadership Council have launched 
their annual corporate fundraising drive by tras- 
hing elitist, interest-group liberalism.’ (Robert 
Borosage,The Nation, 9 juni 2003). Vanuit het 
Institute for America’s Future en rondom de 
Campaign for America’s Future lanceert men een 
nieuwe agenda, vooral sociaal-economisch en ge
richt op meer gelijkheid.
Deze twee kampen hebben diametraal tegenover 
elkaar gestaan. En ook al zijn de vs nog steeds 
een liberale democratie, de aanval op burgerlijke 
vrijheden door Bush en de behandeling van ge
vangenen in wat inmiddels Guamanamo Goelag 
wordt genoemd, zou reden genoeg moeten zijn 
geweest om een verenigd front te openen. Er is 
veel mis met het Amerika van Bush jr en toch: 
‘Republicans are in business while Democrats 
are non-profit’, zoals een van de gesprekspart
ners van de PE s-missie naar Washington het for
muleerde.

De perspectieven voor de Democraten, ook al 
is men nog steeds onderling sterk verdeeld, be
ginnen te verbeteren. De zwakte van Bush in zijn 
binnenlandse en buitenlandse agenda, wordt 
eindelijk politiek door de oppositie benut. De 
(tot nu toe) meest kansrijke kandidaten, de 
linkse Howard Dean, de populist John Edwards 
en de centrist John Keny, richten nu hun pijlen 

54 op Bush. De Democratische Partij, voorzover van 
een partij gesproken kan worden, kampt alleen 
nog steeds met de dubbele zwaktes van een 
zwakke partijorganisatie en inhoudelijke des
oriëntatie. De Senatoren en leden van het Con
gres vormen geen eenheid en de primaries van 
2004 absorberen alle energie en geld. Of de 
keuze voor de ene kandidaat of de andere zoveel 
betekenis zal hebben voor de ideologische koers 
van de partij na de verkiezingen valt te betwijfe
len. Voor allen geldt dat men naast de stem van

de zwarten en de latino’s in de grote steden, de 
stem van de grote middenklasse in de buitenwij
ken zal moeten zoeken. Het homeland security 
issue zal dominant blijven, maar voorzien van 
een progressief sociaal-economisch programma 
als onderdeel daarvan. Onder de leiding van 
voormalige adviseurs van Clinton zal er zoals 
men verwacht een nieuwe denktank komen om 
dat programma te ontwikkelen.

N I E U W E  D I A L O O G

Democraten hadden met de Derde Weg voor het 
eerst een eigen ideologie, zoals de columnist Ed 
Gilmore onlangs in een ontmoeting met Euro
pese sociaal-democraten het verwoordde (zie 
rapport website PvdA). Maar zoals ook voor Blair 
en andere Europeanen gold, eentje die met name 
van belang was in het internationaal circuit. 
Binnenlands bleef het omstreden of het werd 
ontkend. Centrum-links is nu dringend toe aan 
een opknapbeurt. De j aren negentig was zeker 
niet de eerste en enige periode van een progres
sief transatlantische dialoog die aan vernieuw
ing bij droeg. Ten tijde van de New Deal van Roo- 
sevelt en in de jaren zestig waren er wel degelijk 
innige contacten. Het bijzondere aan de jaren ne
gentig was de reikwijdte van de contacten en de 
setting waarin ze ontstonden. Na de failliet-ver- 
klaring van de welvaartsstaat in de jaren zeven
tig en de val van de Berlijnse Muur eindjaren 
tachtig waren sociaal-democraten eigenlijk pu
bliekelijk dood verklaard. In koor werd geroepen 
dat de traditionele Europese welvaartstaat onver
enigbaar was met de moderne wereld van de glo
balisering, dat de arbeidersklasse was verdwe
nen en daarmee het historisch projekt van de so- 
ciaal-democratie. Historici maakten een einde 
aan de politieke geschiedenis; de wereld was het 
privéspeelterrein van liberalen. De wederge
boorte van de sociaal-democratie (je kon bijna 
geen land in de wereld bedenken of het werd in 
de jaren negentig geregeerd door centrum-links) 
bracht happy days met zich mee. Er kwam een 
optimistische golf, ongekende welvaartstijging, 
in centrum-linkse kringen werd alleen maar in
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positieve termen gesproken, elk probleem was 
een uitdaging, elke oplossing een win-win. Mis
schien de beste illustratie van die ‘good old days’ 
is de foto die nu de lobby van het kantoor van de 
Democratie Leadership Council (d l c ) in Was
hington siert; een foto van Clinton, Blair, Kok, 
Schröder en D’Alema, naar elkaar toe gebogen, 
als een jongensbende die een aanvalsplan be
raamt. Die aanval kwam en het lukte bijna een 
heel decennium om over progressivegovemance in 
grote delen van de wereld te praten. Dat het uit
eindelijk ten einde kwam lag aan ideologische en 
inhoudelijke tekortkomingen. Tegen het huidige 
provincialisme in Europa en unilateralisme in de 
VS zal gezamenlijk een nieuw progressief inter
nationalisme moeten komen. Europa en de vs 
zullen een nieuwe gezamenlijke missie moeten 
formuleren, een breed concept van collectieve 
veiligheid met de strijd tegen terrorisme en voor 
mondiale democratie als gelijkwaardige onder
delen daarvan. Op basis daarvan moet er een 
taakverdeling komen, een nieuwe transatlanti

sche coalitie van progressieve krachten die niet 
bemsten bij de karikamur van Eumpean soft po
wer, feitelijk onjuist gezien de 500 miljoen euro 
die per dag in Europa aan defensie wordt be
steed, en omnipotente Amerikaanse hard power, 
politiek irreëel gezien de nu al zichtbare imperial 
overstretch in Irak. Maar de agenda is breder en 
beslaat ook nationale kwesties als de vormgeving 
van een moderne progressieve politieke econo
mie, sociale cohesie in een multiculturele 
samenleving en de bescherming van burgers in 
een risicosamenleving. Ideologisch en qua in
strumenten moet die coalitie toegesneden wor
den op de basics van: 1. duurzame solidariteit ms- 
sen middengroepen, laagste inkomensgroepen 
en immigranten in de nationale samenleving;
2. versterking van de liberale democratie en de
mocratisering en controle van de macht in de 
internationale samenleving. Beide op basis van 
de Realpolirik van de strijd tegen de ongelijkheid.

55

sS/v 7/8 I 2003



Wat de PvdA te doen staat (5)

Hoe leden rechtstreeks Kamer- 
kandidaten kunnen kiezen

56

HA NS  A N K E R  & E R I K  VAN B R U G G E N

Het partijbestuur vreest dat de kieslijst van de 
PvdA bij de volgende Tv\f eede-Kamerverkiezin- 
gen er niet evenwichtig uit komt te zien als de 
kandidaten rechtstreeks door de leden worden 
gekozen. Wij presenteren hieronder een proce
dure waardoor leden via voorverkiezingen het 
grootste deel van de kandidaten kiezen en die te
gelijkertijd voldoende checks and balances kent 
waardoor een evenwichtige samenstelling van 
de kieslijst vrijwel zeker is.

De wijze waarop een politieke partij haar kan
didaten rekruteert kan grote invloed hebben op 
de gesteldheid van een partij. Het lijsttrekker-re- 
ferendum in het najaar van 2002 en de daarmee 
gepaard gaande campagne is daar een goed voor
beeld van. Het referendum droeg enorm bij aan 
hernieuwd elan en een helder mandaat voor 
Wouter Bos. De PvdA-leider wist zich zo ver
zekerd van interne steun en legitimiteit. Volgens 
velen, waaronder de lijsttrekker zelf, heeft dat 
alles een belangrijke voorwaardenscheppende 
rol gespeeld in het terughalen van 19 zetels op 
22 januari 2003.'

Het is geen toeval dat aanbeveling nummer 1 
in het rapport De kaasstolp aan diggelen van de 
commissie-De Boer luidt: 'De selectie van volks
vertegenwoordigers (lokaal, nationaal. Europees) 
die aanspreekbaar zijn; een blikveld hebben dat

Over de auteurs Hans Anker is politiek aduiseur (Anker
Solutions) in binnen- en buitenland en Erik uan
Bruggen is carnpagneaduiseur 

Noten Zie pagina Ö5

tot ver buiten de vergaderzaal reikt; en die weten 
te luisteren én te overtuigen.’

Het rapport Onder een gesloten dak groeitgeen 
gras van de commissie-Andersson gaat een stap 
verder en stelt voor om de leden het recht te geven 
binnen enkele geografische regio’s een aantal 
Kamerleden te laten kiezen. De commissie roept 
expliciet op tot ‘vertrouwen in de leden’ en be
schouwt het door de leden laten kiezen van de 
lijsttrekker slechts als een eerste stap: ‘Schafvor- 
men van getrapt stemrecht af ten gunste van 
rechtstreekse verkiezingen met stemrecht van 
alle leden. Een echte keuze voor een moderne 
ledenorganisatie vraagt dat ook veel meer zeggen
schap direct in handen van de leden wordt gelegd.’ 

In de discussienotitie Open, democratisch en 
midden in de samenleving (15 mei 2003) kiest het 
PvdA-partijbesmur eveneens onomwonden voor 
een centrale plek voor de leden in de PvdA-partij- 
organisatie: ‘De leden staan in een democrati
sche organisatie centraal. Meer dan voorheen 
moeten zij rechtstreeks bij meningsvorming en 
besluitvorming in de partij betrokken worden. 
Ledenraadplegingen bij functies of thema’s zijn, 
mits goed vormgegeven, daarvoor een belangrijk 
instrument. Bovendien geven zij bij functies de 
aldus aangewezen persoon een duidelijk man
daat van de leden voor zijn of haar leiderschap.’ 

Maar ondanks deze lofzang op de rechtstreeks 
door de leden gekozen lij sttrekker acht het partij - 
besmur deze belangrijkste partijvernieuwing 
van de afgelopen jaren niet goed toepasbaar op de 
overige kandidaten: ‘Ledenraadplegingen voor
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functies blijven beperkt tot de eerste persoon van 
een bepaald gremium (fractie, bestuur) en wor
den niet uitgebreid tot alle kandidaten voor frac
tie of bestuur. De reden daarvoor is dat de samen
stelling van dat gremium evenwichtig moet zijn 
wat betreft m /v-verhoudingen, regio’s, doelgroe
pen, expertise-gebieden, etc. En dat kan alleen ge
garandeerd worden door enige centrale — maar 
democratisch gelegitimeerde — sturing. Boven
dien is het onmogelijk alle leden voldoende te in
formeren over alle kandidaten (bij de Tweede Ka
mer; ongeveer 500 voor 75 plaatsen), waardoor al 
snel een PB-advieslijst nodig is ter oriëntatie, die 
niet afwijkt van de huidige advieslij st.’

Het partijbestuur maakt zich volgens The 
International i d e a  Handbook ofElectoral System 
Design̂  (verplichte kost voor iedereen die het 
leuk vind om aan kiessystemen te sleutelen) te
recht zorgen over wat politicologen de ‘parlia- 
mentary considerations’ noemen, zoals een ade
quate vertegenwoordiging van vrouwen en min
derheden. Maar dit behoort geen struikelblok te 
zijn; met wat eenvoudig knutselwerkbouw je 
vrij gemakkelijk een gemengd systeem met vol
doende checks and balances waarin dit probleem 
zich nauwelijks meer voordoet. In deze bijdrage 
werken wij dit praktisch uit.

C O N T E X T

Voordat we gaan sleutelen aan de kandidaatstel- 
lingsprocedure van de PvdA is het van belang om 
eerst goed rekenschap te geven van de bredere 
context waarin de partij opereert. Volgens het 
voornoemde gezaghebbende Handbook is dat 
geen benijdenswaardige; Nederland kent vol
gens het handboek een ‘extreem zwakke’ verbin
ding tussen gekozenen en de regio’s. De meeste 
leden van de Tweede Kamer komen binnen op de 
slippen van hun lijsttrekker en worden niet of 
nauwelijks geprikkeld om het contact met de 
kiezer aan te gaan. Te veel Nederlandse parle
mentariërs maken in vergelijking met hun colle
ga’s in het buitenland een nogal ambtelijke in
druk en blinken niet altijd uit in communica
tieve kwaliteiten. Het revoltej aar heeft dit alles

op scherp gezet. Van links naar rechts is een 
breed gedeelde behoefte ontstaan aan een hech
tere band mssen kiezer en gekozene.

Het regeerakkoord van het kabinet Balken- 
ende-II benadrukt terecht de noodzaak van een 
sterkere nadmk op het eigen mandaat van de in
dividuele volksvertegenwoordiger. Het kabinet 
heeft aangekondigd binnen een j aar na haar aan-

Te veel Nederlandse 

parlementariërs maken in 

vergelijking met buitenlandse 

collega's een nogal ambtelijke 

indruk en blinken niet uit in 

communicatieve kwaliteiten

treden met een uitgewerkt voorstel te komen 
voor een nieuwe kieswet die nog deze kabinets
periode zal worden ingevoerd. Zolang de propor
tionaliteit van het systeem overeind blijft is hier
voor geen grondwetswijziging vereist. Duidelijk 
is dat er gewerkt wordt in de richting van een ge
matigd districtenstelsel. De grote vraag is of hier 
sprake zal zijn van een betekenisvolle verstevi
ging van de band mssen kiezer en gekozene of 
dat het grotendeels bij een symbolische oplos
sing zal blijven. Het antwoord op die vraag hangt 
sterk af van de precieze invulling die aan de 
nieuwe kieswet wordt gegeven.

Zo wordt erg veel gesproken over het overne
men van elementen uit het Duitse kiesstelsel. 57 
Ongeveer de helft van de leden van de Bondsdag 
wordt via 328 districten gekozen. De andere helft 
wordt verkozen via een conventioneel lij sten- 
systeem. Kiezers brengen daartoe twee stemmen 
uit, één stem op een landelijke kandidaat en één 
stem op een lokale kandidaat. Het handboek 
waarschuwt echter geen overspannen verwach
tingen te hebben van dit systeem omdat de 
meeste mensen zich ook bij hun lokale stem la
ten leiden door de partijkleur en veel minder

S & D  7/8 I 2003



Wat de PvdA te doen staat Anker&Van Bruggen Hoe leden rechtstreeks Kamer-kandidaten kunnen kiezen

door de kwaliteiten van de kandidaten. De oor
spronkelijke hoop dat het systeem zou leiden tot 
een hechtere hand tussen kiezer en gekozene 
zijn daardoor maar zeer gedeeltelijk uitgeko
men, aldus de Duitse politicoloog Michael Kren- 
nerich.3 Dit alles onderstreept nog eens dat kan
didaten pas echt een rol gaan spelen als beteke
nisvolle factor in het electorale keuzegedrag 
wanneer sprake is van strijd mssen kandidaten 
binnen partijen. Hier ligt een grote verantwoor
delijkheid voor de politieke partijen zelf, simpel
weg omdat het technisch gezien niet eenvoudig 
is om een bevredigend nationaal kiesstelsel te 
ontwerpen dat hierin op adequate wijze voorziet.

Zo zijn we weer terug bij de politieke partijen 
zelf. Ongeacht de veranderingen in het nationale 
kiessysteem is het dus van belang om de huidige 
kandidaatstellingsprocedure eens goed tegen het 
licht te houden en te bezien hoe op een verant
woorde wijze strijd tussen kandidaten onderling 
kan worden bevorderd. We nemen daarom het 
huidige kiesstelsel van Nederland voorlopig als 
gegeven aan en kijken in het bijzonder in welke

mate de kandidaatstellingsprocedures voor de 
PvdA zich lenen voor verbetering.

EEN V E R N I E U W D E  K A N D I D A A T S T E L L I N G S 

P R O C E D U R E  V O O R  DE PVDA

Onderstaand schema bevat een beknopt over
zicht van i) de oude kandidaatstellingsprocedure 
tot en met de Tweede-Kamerverkiezingen van 
2002; ii) de huidige kandidaatstellingsprocedure 
die voorziet in een door de leden gekozen lijst
trekker en die werd gevolgd bij de Kamerverkie
zingen van 2003; en iii) de door ons voorgestelde 
vernieuwde procedure die, als het aan ons ligt, al 
bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen in wer
king treedt. Deze procedure laat zich het beste 
opvatten als een vervolmaking van het huidige 
stelsel. Deze nieuwe procedure is echter demo
cratischer dan de huidige kiesprocedure omdat 
zij de leden het recht geeft om het overgrote deel 
van de kandidaten zelf aan te wijzen. Er is boven
dien sprake van een verankering van de regio
nale spreiding van de kandidaten.

Oude procedure

(tot aan 2002)

1. Partijbestuur benoemt 

kandidaatstellingscommissie

2. Kandidaatstellingscommissie 

rekruteert 75 kandidaten

3. Kandidaatstellingscommissie stelt 

de conceptvolgorde van de 

kandidatenlijst vast

4. Partijcongres steltdefinitieve 

lijstvolgorde vast

Huidige procedure 

(2003)

1. Partijbestuur benoemt kandidaat

stellingscommissie

2. Leden kiezen de lijsttrekker*

3. Kandidaatstellingscommissie 

rekruteert kandidaten voor plaats 

2 tot en met 75

4. Kandidaatstellingscommissie stelt 

de conceptvolgorde van de 

kandidatenlijst vast

(plaats 2 tot en met 75)

5. Partijcongres stelt definitieve lijst

volgorde vast

(plaats 2 tot en met 75)

Vernieuwde procedure 

(2007 en verder)

r . Partijbestuur benoemt kandidaat

stellingscommissie 

2. Leden kiezen de lijsttrekker 

3a. Leden nomineren 59 kandidaten 

via voorverkiezingen in 59 

regio’s

3b. Kandidaatstellingscom m issie 

rekruteert 15 extra kandidaten**

4. Kandidaatstellingscommissie stelt

58 (plaats 2 tot en met 7 e) de conceptvolgorde van de

kandidaten lijst vast 

(plaats 2 tot en met 75) 

Partijcongres stelt definitieve lijst

volgorde vast 

(plaats 2 tot en met 75)

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande procedure zijn in vet weergegeven.

Wij gaan uit van een totaal van 75 kandidaten, het maximale aantal dat volgens de kieswet op dekieslijst past (uitgaande van 

identieke lijsten in alle ig kieskringen). Van deze 75 kandidaten worden er in totaal 1+59=60 rechtstreeks door de leden gekozen. Dat 

komt neer op 80 procent. De resterende 15 kandidaten, 2 0  procent van het totaal, worden gerekruteerd door de 

kandidaatstellingscommissie.
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In onze procedure blijft veel bij het oude. Het par
tijbestuur benoemt een kandidaatstellingscom- 
missie die de conceptvolgorde van de kandida
tenlijst vaststelt. Het partijcongres behoudthet 
laatste woord en stelt de definitieve lijst vast.
Wat nieuw is, is de wijze waarop de kandidaten 
voor de lij st worden aangedragen. In navolging 
van de in gang gezette ontwikkeling bij het lijst- 
trekkerreferendum wordt deze nu voor het over
grote deel in de handen van de leden gelegd. 
Daarmee wordt de kandidaatstellingsprocedure 
opener en democratischer dan het huidige 
stelsel.

L E D E N  N O M I N E R E N  DE K A N D I D A T E N  V I A

V O O R V E R K I E Z I N G E N

Er zijn diverse manieren denkbaar waarop de le
den de kandidaten kunnen kiezen. Men kan den
ken aan een soort populariteitspoll waarbij uit 
een breed veld de 59 populairste kandidaten 
worden genomineerd. Men kan ook denken aan 
een lijsttrekkerreferendum-achtige procedure 
waarbij de kiezers gevraagd wordt om een top-s 
of een top-io van geprefereerde kandidaten sa
men te stellen, op basis waarvan een uiteinde
lijke rankordening van 5 9 leden wordt afgeleid. 
Probleem is echter dat dit soort varianten de kan
didaten nog steeds te weinig prikkelt om de kie
zers ook echt op te zoeken. Bovendien weet een 
eenmaal gekozen kandidaat zich na de verkiezin
gen zo niet verzekerd van een herkenbare achter
ban {constituency) die hij of zij ook in de periode 
tussen de verkiezingen kan blijven bedienen. In 
de praktijk komt dit neer op een verdere conti
nuering van de huidige situatie van ‘extreme 
zwakte’ waarin Kamerleden te weinig worden 
geprikkeld om het contact met leden en burgers 
actief te onderhouden.

Leden nomineren de kandidaten 
via voorverkiezingen in de regio’s
1. Er zijn 59 kiesregio’s. Elke regio bevat in prin

cipe 100/59 = 1.7 procent van het totale aantal 
leden.

2. Een Commissie van Wijze Mensen (3 leden) 
trekt de grenzen van de regiodistricten. Ge
tracht wordt deze regio’s door de tijd zo sta
biel mogelijk te houden. De Commissie past 
de grenzen — indien nodig — aan, zo snel 
mogelijk nadat de uitslag van de Tweede-Ka- 
merverkiezingen bekend is.

3. Per regio wordt één kandidaat genomineerd 
voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

4. De leden in een regio kiezen hun genomi
neerde door middel van voorverkiezingen 
met de Altemative Vote (dezelfde procedure als 
gebruikt bij het lij sttrekker-referendum).

5. Kandidaten kunnen in hooguit i regio kandi
daat zijn.

6. Kandidaten hoeven niet woonachtig te zijn in 
de regio die zij vertegenwoordigen.

59 Regio's

Tegen deze achtergrond kiezen wij voor een ge
mengd regiostelsel waarbij, naast de landelijk ge
kozen lij sttrekker, 5 9 kandidaten via regio
districten worden genomineerd en de overige 15 
kandidaten rechtstreeks door de kandidaatstel- 
lingscommissie worden gerekruteerd (zie hier
onder voor details). Op deze manier behouden 
we de voordelen van het huidige systeem, in het 
bijzonder de ‘parliamentary advantages’ en ver
sterken we tegelijkertijd de band mssen kiezer 
en gekozene.

Elke regio telt in principe hetzelfde aantal par
tijleden. Uitgaande van de huidige 62.300 leden 
komt dat neer op 1. o 5 6 leden per regio. Elke regio 
nomineert precies één kandidaat.̂ *- Die kandi
daat hoeft wat ons betreft niet noodzakelijk inde 59 
regio woonachtig te zijn, omdat het gaat om de 
vraag wie een district het beste kan vertegenwoor
digen. Iemand die in Amsterdam woont, maar 
meent het gebied rond Assen goed te kunnen 
vertegenwoordigen mag daar wat ons betreft ge
woon het oordeel van de kiezer over vragen. Vaak 
zal dat betekenen dat iemand toch een speciale 
band heeft met zo’n gebied, bijvoorbeeld omdat 
hij of zij daar is opgegroeid. Overigens zijn de 
kiezers in Assen verstandig genoeg om geluks-
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zoekers die in Drente niets te zoeken hebben re
soluut de deur te wijzen.

Kandidaten mogen zich in slechts één regio 
kandidaat stellen om de doodeenvoudige reden 
dat men anders gestimuleerd zou worden om in 
alle regio’s een gokje te wagen. Doordat men 
slechts in één regio kandidaat mag zijn wordt 
men gedwongen om zich ook echt op die regio te 
richten.

Afbakening van de regiogrenzen door Commissie
van Wijze Mensen

Afgaande op de ervaringen in het buitenland is 
het belangrijk om de districtengrenzen te laten 
vaststellen door een kleine commissie van gezag
hebbende, onafhankelijke wijze mensen zonder 
binding met de actuele politiek. Deze commissie 
telt drie leden. Hun opdracht is om de grenzen 
voor 59 regio’s te treldcen, het liefst op zo’n ma
nier dat zij bij een volgende verkiezing niet al te 
drastisch hoeven te worden aangepast. Regio
grenzen vallen bij voorkeur samen met cultu
rele, sociale en bestuurlijke grenzen.

Hoewel wij in principe uitgaan van regio’s 
met een gelijk aantal leden mag dit niet een 
keurslijf zijn. Dit betekent dat in de praktijk een 
zekere bandbreedte zal moeten worden geaccep
teerd voor het minimale en het maximale aantal 
leden. Tegelijkertijd moet er wel ruimte zijn om 
veranderingen in ledenaantallen in de regio’s tot 
uitdrukking te laten komen. Als Almere twee 
keer zo groot wordt binnen lo jaar, moet dat in 
beginsel ook zichtbaar zijn in een groter aantal 
regio’s in Flevoland.5

Organisatie voorverkiezingen

De organisatie van de voorverkiezingen verloopt 
analoog aan het lijsttrekker-referendum. Kandi
daten melden zich gedurende een nader vast te 
stellen periode aan bij het partijbureau in Am
sterdam. Verkiesbare kandidaten zijn lid van 
de PvdA. Om niet-serieuze aanmeldingen te 
voorkomen moeten kandidaten lo handteke
ningen van leden uit de desbetreffende regio

kunnen overleggen en storten zij een borgsom 
van 50 euro.

De aanmeldingen zijn vanzelfsprekend open
baar, zodat alle andere betrokkenen (andere mo
gelijke kandidaten, de leden, PvdA-kiezers, me
dia, etc.) goed zicht houden op het verloop van 
het kandidaatstellingsproces. Transparantie 
helpt ook om het risico van een 'overval’ door een 
selecte minderheid te verminderen (het risico 
van een dergelijke ‘overval’ is de belangrijkste re
den voor het partijbesmur om af te zien van een 
door de leden gekozen lijsttrekker op gemeente
lijk niveau), hoewel die kans toch al vrij Idein is 
met 1.056 leden per regio en de overige checks 
and halances in de procedure.®

De campagnes voor de voorverkiezingen ver
lopen parallel aan de lijsttrekkercampagne. Uit
gaande van Tweede-Kamerverkiezingen in mei 
2007 en een vergelijkbare procedure als in het 
lijsttrekker-referendum in het najaar van 2002 
ziet het tijdschema er als volgt uit:
> 1 mei ~io septemberZ006: 

Aanmeldingsperiode kandidaten
> 1 oktober:

Start officiële campagne
> 1 november-30 november:

Stembussen zijn open
> 1 december:

Lijsttrekker en 59 regio kandidaten zijn be
kend

> Half december:
Verkiezingscongres

Stemprocedure

De leden brengen hun stem uit via de Altemarive 
Vote, dezelfde procedure als gebruikt in het lijst
trekker-referendum. Dat betekent dat de kiezers 
gevraagd wordt om aan te geven welke kandidaat 
zij het meest waarderen, wie hun tweede voor
keur geniet, wie zij als derde verkiezen en zo 
voort totdat alle kandidaten binnen de regio van 
een waardering zijn voorzien. Wanneer geen 
van de kandidaten een absolute meerderheid be
haalt wordt de laagst gewaardeerde kandidaat 
weggestreept en worden de op hem of haar uit-
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gebrachte stemmen toegekend op basis van de 
tweede voorkeur van deze kiezers. Deze proce
dure wordt net zo lang herhaald totdat er een 
winnaar is met een meerderheid van de stem
men. Het grote voordeel van deze procedure is 
dat de winnende kandidaat zich altijd verzekerd 
weet van een meerderheid van het electoraat en 
zo ook echt een mandaat krijgt.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leden 
hun stem uitbrengen. Zij worden daarom op zo 
veel mogelijk manieren (telefoon, brief, inter
net) in staat gesteld om dat te doen.

Campagne

Het partijbureau in Amsterdam speelt een be
langrijke ondersteunende rol voor de campagnes 
van de regionale kandidaten. Elke kandidaat kan 
rekenen op een eigen website en bijbehorende 
technische assistentie en krijgt voorts de moge- 
lijldieid om zich verder bij te scholen in de kneep
jes van het campagne voeren. Dit alles vormt te
vens een zeer belangrijke bijdrage aan het ont
wikkelen van nieuw talent binnen de partij.

Kandidaten krijgen echter niet de beschikking 
over de adresgegevens van de leden in de regio 
waar zij kandidaat zijn. Het partijbureau organi
seert in plaats daarvan een of twee direct mailing 
momenten, waarbij het partijbureau er voor 
zorgt dat de folders van de kandidaten naar de le
den in de regio worden gestuurd. Denkbaar is 
dat het partijbureau hier nog weer een stapje ver
der gaat in haar ondersteunende rol en enigerlei 
standaardfolder aanbiedt. Een aantal kandidaten 
zal hier dankbaar gebruik van maken; andere 
kandidaten zullen het juist heel nadruklcelijk op 
hun eigen manier willen doen. Hoe het ook zij, 
de kandidaten verkeren door dit alles in lichte 
onzekerheid over waar hun kiezers zitten en zul
len extra geprikkeld worden om deze via andere 
kanalen op te sporen of om hun boodschap voor 
een breder publiek dan alleen de stemgerech
tigde leden uit te venten. Beide scenario’s beoor
delen wij als positief.

Ten slotte ligt het voor de hand dat de PvdA-af- 
delingen in de regio zelf bijeenkomsten of debat

ten beleggen waarin de kandidaten de leden 
kunnen overmigen om toch vooral op hen te 
stemmen. Denkbaar is ook dat kandidaten 
onderling afspreken om de degens te kruisen, 
bijvoorbeeld op het marktplein voor het stadhuis 
of in het café. Dit alles zal de PvdA tot een interes
santere partij maken.

Onze nieuwe kiesprocedure 

beloont politiek entrepreneur- 

schap en het nemen van risico's. 

D etijdvandeenge  

fmctiespecialist is voorbij.

Er kom t weer vuur in de partij.

De zeepkist kom t terug

Arbitrage

De Kandidaatstellingscommissie behoort zich 
volledig te kunnen concentreren op haar taken 
en moet niet worden afgeleid door randver
schijnselen die niets te maken hebben met het 
vervullen van haar opdracht. Daarom treedt de 
Commissie van Wijze Mensen op als arbitrag
ecommissie in het geval zich onverhoopt on
rechtmatigheden (fraude, etc.) in de verkiezings- 
strij d voordoen. We gaan er vanuit dat hier zeer 
zelden sprake van zal zijn.

K A N D I D A A T S T E L L I N G S C O M M I S S I E  

R E K R U T E E R T  1 5  K A N D I D A T E N  EN STELT 

C O N C E P T - L I J S T V O L G O R D E  V A S T

Kandidaatstellingscommissie rekruteert 15 kandida
ten en stelt de conceptlijstvolgorde vast:
1. De Commissie rekruteert 15 kandidaten met 

het oog op de bescherming van de kwaliteit 
van de kandidatenlijst als geheel.

2. De Commissie geeft kort de redenen waarom 
zij elk van deze 15 kandidaten heeft genomi
neerd.

61
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3. De door de leden gekozen lijsttrekker staat op 
plaats 1.

4. De Commissie stelt de conceptvolgorde vast 
voor de rest van de lijst (plaatsen 2 tot en met 
75), Zij heeft daartoe de keuze uit 74 kandida
ten: 5 9 ledenkandidaten en 16 door de com- 
missiekandidaten.

Taaki:
Kandidaatstellingscommissie rekruteert 15 
kandidaten

De kandidaatstellingscommissie rekruteert zelf 
15 kandidaten. Zij doet dat nadat de voorverkie- 
zingen zijn afgerond en de 60 ledenkandidaten 
(inclusief de lijsttrekker) bekend zijn, maar ver
richt ruim daarvoor natuurlijk al het nodige 
voorwerk. Met behulp van deze 15 kandidaten 
kan de Commissie de belangrijkste deficiënties 
van de op dat moment nog ongeordende kandi
datenlijst corrigeren. De Commissie treedt zo op 
als hoeder van de ‘parliamentaiy considerations’. 
Zij let vooral op de kwaliteit van de kandidaten
lijst als geheel en zorgt ervoor dat de nieuwe 
fractie na de verkiezingen goed kan functione
ren. Als bijvoorbeeld het aantal vrouwen achter
blijft, kan de Commissie besluiten om vooral 
vrouwen te werven, als er te weinig jongeren 
zijn kan de Commissie extra jongeren werven. 
Maar de Commissie kan ook concluderen dat er 
behoefte is aan een buitenlandspecialist of ie
mand met expertise of het gebied van voedsel
veiligheid en biotechnologie. Het is dan aan de 
Commissie om te zorgen dat deze kandidaten 
ook daadwerkelijk gerekruteerd worden.

De Commissie beargumenteert haar keuzen 
in het openbaar. De Commissie geeft aan 
waarom zij elk van de 15 kandidaten heeft geno
mineerd en welke deficiënties daarmee worden 
weggenomen. Op deze wijze beschikt het partij
congres over voldoende informatie over de 
achterliggende overwegingen van de Commissie 
om juist deze kandidaten te nomineren.

Er vanuit gaande dat de Commissie haar werk 
goed doet zal de volledige lijst van 75 kandidaten 
er vollediger en evenwichtiger uitzien dan de 
lij st van 6 o kandidaten. Aldus wordt ook een

element van vriendelijke concurrentie geïntro
duceerd: wie dragen de spannendste kandidaten 
aan, de leden of de Commissie? De praktijk zal 
moeten leren of dit onderscheid tussen leden
kandidaten en commissiekandidaten er ook 
echt toe doet of niet. Wel is duidelijk dat de 
commissiekandidaat die een volgende keer 
opnieuw gekozen wil worden er getalsmatig 
zeer verstandig aan doet om zich in een regio 
kandidaat te stellen.

Taak 2:
Kandidaatstellingscommissie stelt de 
conceptvolgorde vast

De lij sttrekker staat vanzelfsprekend op plaats 1. 
Daarna is het aan de Commissie om een ont- 
werplijst te maken voor de plaatsen 2 tot en met 
75 op basis van de 59 ledenkandidaten en de 15 
commissiekandidaten. De Commissie gaat hier
bij in principe op de gebruikelijke wijze te werk.

P A R T I J C O N G R E S  STELT DE D E F I NI T I E V E  

L I J S T V O L G O R D E  VAS T

Hetpartijcongres stelt de definitieve lijstvolgorde vast: 
1. Conform de vigerende procedure.

Net als bij voorgaande Tweede-Kamerverkiezin- 
gen stelt het partijcongres de definitieve lijst vast. 
Ze maakt daarbij gebruik van de gangbare con
gresprocedures. Aan deze werkwijze verandert 
dus niets, anders dan dat 8 o procent van de kandi
daten niet meer door de Commissie zijn gerekra- 
teerd, maar direct door de leden zijn gekozen.

HET R E G I O S T E L S E L  IN DE P R A K T I J K

Hoe ziet dit regiostelsel er in de praktijk uit? Op 
hoeveel regio’s mag de provincie Friesland reke
nen? Tabel 1 geeft het antwoord. Deze tabel bevat 
een voorlopige regio-indeling op basis van de 
huidige ledenaantallen (rechter kolom). Bij wijze 
van contrast zijn tevens de hypothetische inde
lingen vermeld op basis van de omvang van de 
bevolking en het aantal PvdA-stemmers.
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Aantal regiodistricten per provincie, op basis van 

inwoners, PvdA-stemmers en PvdA-leden

Drenthe

Inwoners

1

PvdA-

stem m ers

2

PvdA-

leden

2

Groningen 2 3 4’
Friesland 2 3 4^
Flevoland 1 1 1

Noord-Holland 10* 10* 13'

Utrecht 4 4* 4

Gelderland 7 8* 6

Overijssel 4 4 4^
Zuid-Holland 14** 12* 13'
Zeeland 1 1 1

Noord-Brabant 9 7 5'
Limburg 4 4 2

Cijfers voor In w o n e r s  en P u ó A - s te m m e r s  gebaseerd op gegevens 

afl<omstig van het CBS. Cijfers voor PudA-leden gebaseerd op 

cijfers afkomstigvan ledenadministratie PvdA.

Restzetels toegewezen via methode d’Hondt, de procedure die 

ook in Tweede-Kamerverkiezingen wordt gebruikt. Restzetels 

zijn aangegeven door middel van een asterisk. Men dient zich 

te realiseren dat deze methode gunstiger uitpakt voor grote 

provincies. Het is een kwestie van verdere uitwerking om te 

bezien of het niet verstandiger is om deze restzetels op een 

andere manier toe te delen.

Deze voorlopige regio-indeling geeft direct al 
een boeiend inzicht in de achterban van de PvdA. 
De noordelijke provincies Friesland, Groningen, 
Drenthe en Noord-Holland, vormen een sterk 
PvdA-bastion. Zowel de leden als de PvdA- 
kiezers kennen in deze gebieden een overver
tegenwoordiging ten opzichte van het aantal 
inwoners.

De regio-indeling laat voorts zien dat de PvdA 
een stevig probleem heeft in Noord-Brabant en 
Limburg. Niet alleen blijft het aantal kiezers hier 
duidelijk achter in vergelijking met het aantal in
woners, het aantal leden blijft daar nog weer 
extra op achter! Het is duidelijk dat de zuidelijke 
PvdA-afdelingen flink aan de bak moeten om

meer leden te binden. Want: meer leden bete
kent meerTweede-Kamerleden.

Het aardige is dat de regio-indeling de proble
men in het zuiden onmiddellijk zichtbaar maakt. 
Maar, zo zal men in het zuiden zeggen, is dat nou 
juist niet het bewijs dat er veel meer kandidaten 
uit het zuiden op de lij st moeten komen? Mis
schien. Het is denkbaar dat de Kandidaatstellings- 
commissie die mening deelt en zegt: de situatie 
van de PvdA in deze gebieden is zo precair dat wij 
besluiten om een extra groot deel van onze Com- 
missiekandidaten uit het zuiden te rekruteren. 
Vanzelfsprekend zal de Commissie dan wel met 
krachtige argumenten op de proppen moeten ko
men om het congres van haar gelijk te overmigen. 
Zie daar de checks andbalances in de praktijk.

V E R W A C H T E  D Y N A M I E K

In het voorafgaande hebben wij een vernieuwde 
kiesprocedure geschetst voor de kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamer, waarbij het overgrote 
deel van de kandidaten rechtstreeks door de le
den wordt gekozen. Het samenspel tussen leden, 
kandidaatstellingscommissie en congres voor
ziet in een aantal noodzakelijke checks and ba- 
lances, waardoor aan het eind van de rit sprake 
zal zijn van een evenwichtig samengestelde kan
didatenlijst. Welke dynamiek wordt er met deze 
nieuwe procedure in gang gezet? Wat gaat er in 
de praktijk precies gebeuren? Wij beschikken 
niet over een kristallen bol, we beloven ook geen 
gouden toekomst, maar het lijkt ons redelijk om 
te verwachten dat we de volgende ontwikkelin
gen zullen zien:

1. Het PvdA-Mmaatschap wordt aantrekkelijker.
De leden krijgen veel meer invloed dan voor
heen op wie de Partij van de Arbeid vertegen
woordigt in de Tweede Kamer. Dat verstrekt de 
PvdA als democratische ledenpartij. Het per
verse solliciteren op het Kamerlidmaatschap, 
alsof het om een benoeming gaat in plaats van 
om een democratische verkiezing, is er straks 
niet meer bij. Voor zover er nog sprake is van 
sollicitaties, gaan de sollicitatiebrieven recht-
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streeks naar de leden. Het is daarom beter om 
niet langer over een top-down-achtige kandi- 
daatstellingspiocedme te spreken maar over 
een bottom-up kiesprocedure, zoals het hoort 
in een democratische partij. Met de macht van 
de leden neemt ook de aantrekkelijkheid van 
het PvdA-lidmaatschap toe. Kandidaten heb
ben er baat bij om de leden op te zoeken en met 
hen in discussie te gaan. De meningen en op
vattingen van de leden worden daardoor nog 
belangrijken Kandidaten hebben er voorts be
lang bij om nieuwe mensen lid te maken in de 
hoop dat zij op hen zullen stemmen. Daarom 
mag worden verwacht dat het ledenaantal on
der verder gelijkblijvende omstandigheden na 
invoering van deze procedure zal stijgen.
Deze toestroom van nieuwe leden versterkt de 
partijorganisatie.

2. De rekruteringsbasis wordt enorm verbreed.
De rekrutering van de kandidaten wordt 
straks verzorgd door 60.000 PvdA-leden in 
plaats van door 10 leden van de Kandidaatstel- 
lingscommissie. Scouting wordt zo weer 
meer een onderdeel van het politieke proces, 
waar het thuishoort.

3. Herkenbare kandidaten: nauwere band tussen 
kiezer en gekozene.
Volksvertegenwoordigers van de Partij van de 
Arbeid beschikken straks over een mandaat 
van een herkenbare, geografisch afgebakende 
regio. Zij weten zich daardoor veel beter gele
gitimeerd dan nu het geval is. Doordat kandi
daten voor hun herverkiezing afhankelijk zijn 

6 4 van hun regio, zullen zij sterk geprikkeld wor
den om de band met hun achterban actief te 
onderhouden. Doen zij dat niet, dan leggen zij 
hun herverkiezing in de waagschaal en riske
ren zij het einde van hun politieke loopbaan. 
De Amerikaanse politicoloog Charles Peters 
spreekt in dit verband over de ‘reelection im- 
perative’ en beschouwt deze drang als de be
langrijkste verklarende variabele voor het ge
drag van gekozen politici.7 Dit alles zal in de 
praktijk waarschijnlijk leiden tot een beschei

den afname van de fractiediscipline waarbij 
vaker dan voorheen individuele Kamerleden 
zullen afwijken van de fractielijn. Zolang dat 
niet al te vaak gebeurt en met goede redenen 
wordt omkleed is dit niet een zwakte, maar 
juist een teken van kracht, passend bij de mo
derne tijdgeest. Ook de commissiekandidaten 
weten zich beter gelegitimeerd, zij het op een 
iets andere wijze dan de ledenkandidaten, 
omdat er zonder hun kandidamur belangrijke 
lacunes in de fractie zouden zijn ontstaan. 
Verwacht mag worden dat eenmaal verkozen, 
deze kandidaten snel een ‘vacante’ regio zul
len adopteren en actief zullen onderhouden.

4. Er komt meer dynamiek in de partij.
De nieuwe kiesprocedure beloont politiek 
entrepreneurschap en het nemen van risico’s. 
Daarmee wordt een nieuwe vijver van talent 
aangeboord. Er zal veel worden gespeculeerd 
over wie zich kandidaat gaan stellen voor de 
voorverkiezingen. Er zullen mooie confronta
ties komen waarin op het scherpst van de 
snede zal worden gedebatteerd. Er komt weer 
vuur in de partij. De zeepkist komt weer 
terug. Regio’s die het zonder Kamerlid moe
ten doen omdat hun kandidaat niet hoog ge
noeg op de lij st is komen te staan worden ge
prikkeld om op zoek te gaan naar aanspre
kende kandidaten om een volgende keer meer 
kans te maken.

5. Volksvertegenwoordigers zullen op meerdere 
terreinen thuis moeten zijn.
De tijd van de enge fractiespecialist is voorbij. 
Namurlijk zullen Kamerleden hun specialis
men blijven bedrijven, maar zij zullen mini
maal in staat moeten zijn om ook op andere 
inhoudelijke gebieden naar leden en kiezers te 
luisteren en hen te overtuigen, en dat is goed.

6. Regionale spreiding op kieslijst.
Een grote mate van regionale spreiding is ge
garandeerd, hoewel niet alle kandidaten uit 
alle regio’s ook echt gekozen zullen worden, 
tenzij de PvdA een wel heel erg spectaculaire
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uitslag weet te boeken. Regionale herkenbaar
heid is bovendien electoraal profijtelijk, op 
een vergelijkbare wijze als het thuisstaarvoor- 
deel in Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Tot slot dient de invoering van onze kiesproce- 
dure ook een breder politiek en electoraal belang. 
De ervaring in binnen- en buitenland leert dat 
een politieke partij die er als eerste in slaagt om

breed in de samenleving gewenste vernieuwin
gen door te voeren daar als eerste en bijna altijd 
ook als enige electoraal voor wordt beloond. Het 
is beter om de trend te zetten dan om deze te vol
gen, zeker voor een progressieve, vooruitstre
vende partij als de Partij van de Arbeid. En dus is 
er wel enige haast geboden m et de invoering van 
de hierboven geschetste kiesprocedure. Want er 
zijn kapers op de kust.

Noten

1. Zie Wouter Bos,‘Back trom the 
brink!’, Progressive politics, 2:96- 
100.

2. Andrew Reynolds en Ben Reilly 
etal.,2002 [1997],The Interna
tional Handboek of Electoral 
Systems Design, 
http://www.idea.int/esd/publi- 
cations.cfm

3. Michael Krennerich, 2002,‘Ger- 
many’, in Reynolds en Reilly, op 
cit., P 76 -7 8.

4. Als alternatief wordt vaak ge
noemd om te werken met 
multi-member districten waar
bij bijvoorbeeld per landsdeel 
zo’n 10 tot 15 kandidaten wor
den afgevaardigd. Nadeel van 
een dergelijk systeem is dat de 
band tussen kiezer en gekozene

onnodig wordt verzwakt en de 
procedure een groot deel van 
haar kracht verliest (zie ook Re
ynolds and Reilly, 2002).
Naast veranderingen in leden
aantallen is er nog een tweede 
reden waardoor aanpassingen 
in de regiogrenzen nodig kun
nen zijn. Dat is wanneer het 
maximale aantal plaatsen op de 
kandidatenlijst sterk is veran
derd ten opzichte van het ge
bruikelijke maximale aantal 
plaatsenvan75 (denkbijvoor
beeld aan de verkiezingen van 
2003 toen de lijstop grond van 
de 23 zetels van 15 mei 2002 
slechts 45 plaatsen bevatte). In 
een dergelijk uitzonderlijk ge
val zou men een pragmatische 
oplossing kunnen kiezen door 
een aantal regio’s tijdelijk sa

men te voegen, met als voordeel 
dat de onderliggende regio-in- 
deling in tact blij ft.
De redenering van het partijbe
stuur volgend, betekent dit te
vens dat er geen beletsel bestaat 
om in de middelgrote en grote 
steden de PvdA-lijsttrekkers di
rect door de leden te laten kie
zen. Uiteraard staat het de lo
kale PvdA-afdelingen vrij om 
dergelijke verkiezingen zelf te 
organiseren mocht landelijke 
steun onverhoopt uitblijven, 
maar een actieve ondersteu
nende rol door het partijbureau 
verdient in velerlei opzicht de 
voorkeur.
Charles Peters. 1993. How W as
hington really works. Addison 
Wesley Publishers.
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Wat de PvdA te doen staat (6)

Zes afspraken voor een 
‘vernieuwde’ PvdA

66

W I L L E M  M I N D E R H O U T

De verkiezing van Ruud Koole tot partijvoorzit
ter beloofde een kentering te brengen in de ont
wikkelingsrichting van de PvdA. De roep, zo niet 
feitelijke stappen, om de PvdA tot ‘campagnepar- 
tij’ om te vormen, een partij waarin de professio
nals de koers bepalen en er alleen een beroep op 
de ledenorganisatie wordt gedaan om campagne 
te voeren en coöpteerbare kandidaten te leveren, 
werd gepareerd. In plaats van de weg naar het 
Greenpeace-model op te gaan, waarbij de leden 
tot de status van donateur zijn teruggebracht, 
werd de weg naar herstel van invloed van de 
leden ingeslagen: herstel van de PvdA als mo
derne kaderpartij, of pregnanter geformuleerd 
‘ledenpartij’.

Het discussiestuk'Naar een vernieuw de PvdA’ 
moet deze ontwikkeling verder stimuleren. Je zou 
het, zoals Zuid-Hollands Statenlid Robbert Baruch 
stelde, eerder een pleidooi voor 'partijveroude- 
ring’ kunnen noemen: iedereen moet gewoon 
zijn werk weer eens doen. Rejuvenatie is mis
schien een adequatere term, maar is daar ook een 
Nederlands woord voor, dat niet de indruk wekt 
dat alleen ‘jongeren’ de partij kunnen redden?

Wat er mogelijk nieuw is, is een poging de in 
zichzelf gekeerde regentencultuur van het pro
fessionele kader open te breken door de leden 
meer invloed te geven en een hoge mate van 
transparantie en aanspreekbaarheid ten op
zichte van de kiezer na te streven. Zoals te ver

over de auteur Willem Minderhout is Consultant 
AtosOrigin

wachten was, is iedereen het daar van harte mee 
eens. Regenten kennen we niet meer binnen de 
partij. Marcel van Dam zei het al: ‘Er zijn duizend 
trucs en ik ken ze allemaal. Eén van de meest ge
bruikte is ‘bukken, niet op reageren, het waait 
wel over, volgende week is er weer iets anders’.

Toppunt tot nu toe van deze herstelde leden
invloed en verhoogde transparantie was — in 
ieder geval ogenschijnlijk — de verkiezing van 
een ‘politiek leider’. Dat deze verkiezing inder
daad een succes was komt mijns inziens door 
drie factoren:

Ten eerste: de val van Balkenende I, waardoor 
een einde kwam aan de quizvraag wat een poli- 
tiekleider nu eigenlijk voor iets was. Gewoon 
eenlijsttreklcer dus.

Ten tweede: het voornemen van gekozen lei
der Wouter Bos om ookbij regeringsdeelname 
in de kamer te blijven als fractievoorzitter. (En 
het feit dat dit leiderschap niet echt op de proef is 
gesteld door een confrontatie met ‘eigen’ be
windslieden, of een ‘cohabitation’ — of is dat een 
mariage? — met regeringsleider Cohen.)

Ten derde: de ‘verkiezingscampagne’, die al
leszins gezellig was en een boel publiciteit trok.

WAT MOG EL I J K IS STATUTAIR VASTLEGGEN

Bij de Provinciale Statenverkiezingen herhaalde 
deze procedure zich. Bij mijn weten werden de 
provinciale ‘leiders’ echter — op Marleen Barth 
na, maar dat was een ongelukje — gewoon gede
puteerden. In de afdeling Den Haag, maar ik wed
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niet alleen daar, wordt nu de roep gehoord om 
ook lokaal de leider te laten kiezen door alle le
den. Nu werd dat altijd al gedaan op een open
bare ledenvergadering, maar — in navolging van 
de landelijke en provinciale experimenten — dat 
zal waarschijnlijk een schriftelijke ronde moeten 
worden. Een procedure die d 6 6  al sinds jaar en 
dag voor de hele lijst volgt.

Dit is allemaal leuk en aardig. Er kleven echter 
twee bezwaren aan.

Ten eerste een psychologisch bezwaar. De ge
kozen leider kan zich, zoals recente uitspraken 
van Wouter Bos aantonen, gerechtigd voelen om 
zich, op grond van het feit dat hij direct gekozen 
is door de leden, onafhankelijk op te stellen 
tegenover het partijkader. Bij deze plebiscitaire 
opvatting van het leiderschap zijn twee vraagte
kens te plaatsen: Mag een ‘leider’ namens de par
tij standpunten innemen die hij niet tijdens zijn 
verkiezingscampagne naar voren heeft gebracht 
zonder de partij te consulteren? En: Is er een ver
schil tussen ‘het kader’ (vergadertijgers) en ‘de le
den’ (de zwijgende meerderheid) en verwoordt 
de partijleider per definitie de mening van de 
zwijgende meerderheid beter dan het kader dat 
doet? Mocht dat zo zijn dan dienen deze be
voegdheden van de leider toch op zijn minst sta- 
mtair te worden vastgelegd. Ik ben echter ge
neigd beide vragen met ‘neen’ te beantwoorden.

Ten tweede kleeft er een staatsrechtelijk pro
bleem aan voortvloeiend uit de Wet Dualisering 
Lokaal Bestuur (Elzinga). Raad en Staten zijn, net 
als de Tweede Kamer geacht wordt te zijn, kader
stellend en controlerend, de bestuurscolleges 
zijn uitvoerend. Indien nu de door de leden ge
kozen partijleider wethouder of gedeputeerde 
wordt, wat hoeft deze ‘executive’ zich dan aan te 
trekken van zijn kaderstellende fractie?

Ook het feit dat niet alleen ministers, maar 
ook gedeputeerden en wethouders na de verkie
zingen ‘uit de hoge hoed’ kunnen komen, zou tot 
enige reflectie met betrekking tot ledeninvloed 
en transparantie aanleiding moeten geven.

Wethouders, gedeputeerden en ministers ko
men net zo min als partijleiders in de statuten 
voor. Wat zou een mogelijke herziening van die

statuten naar aanleiding van het streven naar 
‘vernieuwing’ en ten gevolge van ‘Elzinga’ in 
kunnen houden? Stel dat we statutair vast zou
den leggen dat de gekozen partijleider/lijsttrek- 
ker na de verkiezingen fractievoorzitter wordt, 
dan kleeft daar het probleem aan dat wethouders 
en gedeputeerden goedbetaalde krachten zijn, 
die op een ambtelijk apparaat kunnen steunen

Ik hen niet hang dat al die 

gekozen 'leiders'over zullen  

gaan tot opheffing van partij, 

gewest o f afdeling

en raads- en statenleden, zelfs als ze fractievoor
zitter zijn, toch immer goedwillende amateurs, 
of semi-professionals blijven. Kamerleden heb
ben het wat dat betreft beter getroffen.

Het zal je maar gebeuren datje tot ‘lokaal lei
der’ gekozen wordt, als je ambitie hebt om wet
houder te worden!

Ik ben niet bang dat al die gekozen ‘leiders’ 
over zullen gaan tot opheffing van partij, gewest 
of afdeling, ten einde bestuursveranrwoordelijk- 
heid te kunnen dragen. Toch lijkt het verstandig 
om, wat mogelijk is, statutair vast te leggen. Die 
afspraken moeten de eerder genoemde twee doe
len dienen: meer invloed van de leden en meer 
openheid naar en dialoog met de kiezer.

Z e s  a f s p r a k e n

Afspraak i is wat mij betreft dat het begrip ‘partij
leider’ weer wordt wat het altijd is geweest: een 
term die een de facto situatie aangeeft op basis 
van een positie (invloedrijk bestuurder, of volks
vertegenwoordiger), maar vooral op basis van 
verworven gezag. Het begrip hoeft daarom niet 
in de statuten te worden opgenomen omdat het 
geen officiële functie is.

Afspraak 2 is dat er wegen gevonden worden 
om meer leden — of liever: de leden méér — bij
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de verkiezing van lijsttrekkers te betrekken. Er 
zou bijvoorbeeld altijd wat te kiezen moeten 
zijn. Enkelvoudige kandidaatstellingen moeten 
wellicht stamtair worden uitgesloten. Mijn erva
ring is, dat leden best bereid zijn een afdelings- 
vergadering te bezoeken als het ergens over gaat. 
Stemmen per brief zou echter overwogen kun
nen worden, al legt dat een hoge belasting op de 
administratieve vermogens van een afdeling.

Afspraak  ̂ is dat delijsttrelckerbest'om zijn of 
haar kontj e’, of laten we het communicatieve 
vaardigheden noemen, gekozen kan worden en 
niet per se fractievoorzitter hoeft te worden, als 
een besmursfunctie meer in de rede ligt. De lijst
trekker is dus primus inter pares; het gezicht 
naar buiten tijdens de campagne met goede voor
uitzichten voor een boeiende functie daarna.

Afspraak 4 is dat de fractieleider het verkie
zingsprogramma adopteert en op basis daarvan 
— en op basis van in openbaarheid verworven

voortschrijdend inzicht — het besmur ‘de ka
ders’ stelt. Hij zal daar in het openbaar verant
woording over afleggen tegenover de leden en de 
kiezers. (Ook weer een typisch staaltje ‘partijver- 
oudering’, al kan je er nu internet bij gebraiken.)

Afspraak 5 is dat de PvdA voor de verkiezingen 
in het openbaar meedeelt wie de partij als poten
tiële wethouder, gedeputeerde, of minister op de 
bank heeft zitten. Ook — vooral ook — als deze 
personen niet op de kieslijst staan.

Afspraak 6 is dat de PvdA-vertegenwoordigers 
tussen de verkiezingen blijven communiceren 
met leden en kiezers. En dat ze nu eindelijk eens 
leren dat een dialoog iets heel anders is dan een 
toespraakje en dat debatteren iets heel anders is 
dan ruzie maken.

En als er dan ook nog een richtinggevend en 
inspirerend beginselprogramma geformuleerd 
kan worden, dan wordt het best nog wel wat.

s & D  7/8 I 2003



Het merkwaardige karakter 
van Nederlandse 
kabinetsformaties
Joop van den Berg blikt in deze bijdrage terug op de kabinetsformatie 2003 
in drie stellingen en meteen gelijkenis. Hij analyseert de ‘structurele 
uitslagloosheid’ van Nederlandse verkiezingen en voorspelt een beperkte 
houdbaarheidsdatum voor het kabinet-Balkenende II.*

J . T H . J .  V A N  D E N  B E R G

Wat de kabinetsformatie 2003 heeft opgeleverd 
is in elk geval, dat wij weer over een volwaardig 
en, naar het zich laat aanzien, redelijk stabiel ka
binet beschikken. Voor het eerst sinds ruim twee 
jaar kan er bovendien weer worden geregeerd in 
Nederland, want dat was na de laatste Voorjaars
nota van het tweede kabinet-Kok in feite niet 
meer gebeurd.

Nu zakt Nederland niet in elkaar als er geen 
volwaardig functionerend kabinet optreedt, 
maar onder andere voor de beheersing van de 
overheidsfinanciën en de organisatie van de 
overheid is het toch beter als dit wel het geval is. 
Als ons land in het internationale verkeer enige 
effectieve invloed wil uitoefenen, is het eveneens 
gebaat bij een volwaardig en — als het even kan 
— stabiel kabinet. Het heeft sinds de verkiezin
gen van 22 j anuari overigens weer veel tij d ge
kost, deze formatie.

Zo’n kleine vier maanden (125 dagen), wat on
geveer even langdurig is geweest als de vorming 
vanhet eerste ‘paarse’bondgenootschap (111 da
gen) en van het vierde kabinet-Drees in 1956 (122

Over de auteurjoop van den Berg is hoogleraar parle
mentaire geschiedenis aan de Uniuersitelt Leiden

dagen). Alleen de totstandkoming van het kabi- 
net-Den Uyl (163 dagen) en het eerste kabinet- 
Van Agt (208 dagen) in de sterk gepolariseerde 
jaren zeventig nam ruimschoots meer tijd in be
slag. Tempo maken bij de regeringsvorming is 
niet onze sterkste kant. Maar, dat is een alge
meen bekend feit. Jammer alleen, dat ook dit jaar 
deze merkwaardige traditie niet kon worden 
doorbroken.

FORMEREN IS ELI MINEREN

Dat brengt ons al aanstonds bij het merk
waardige karakter van Nederlandse kabinetsfor
maties. Formeren is bij ons niet, zoals men zou 
verwachten, het kiezen van een geschikt bondge
nootschap. Bij ons is formeren allereerst elimine
ren. Kiezen doen wij pas aan het (bijna) einde, als 
er een regeerakkoord en een portefeuilleverde
ling zijn. Daaraan vooraf gaat een diffuus proces 
waarin het de kunst is mogelijke politieke coali
ties uit te schakelen. Dat kan lang duren: omdat 
er meestal een aantal reële alternatieven is, die 
partijen niet zomaar achter de horizon willen 
zien verdwijnen; soms omdat het spel van elimi
neren weinig professioneel wordt gespeeld.
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Dat het niettemin vakbekwaam en soms ook 
met spoed kan, bewees in 1967 dr. J. Zijlstra die, 
tot lichte onthutsing van zijn eigen partij (de 
ARP), het alternatief van samenwerking met de 
PvdA binnen een week van tafel werkte. Toen 
Den Uyl als fractievoorzitter eiste, dat Zijlstra 
eerst moest kiezen mssen v v d  en PvdA,voor de 
echte onderhandelingen konden beginnen, deed 
hij dat prompt: hij koos voor de v v d  . In de chaos 
die de verkiezingen van 1972 hadden aangericht, 
schakelde informateur M. Ruppert langzaam 
maar consequent juist de v v d  uit en, in het voor
bijgaan, zijn eigen partijgenoot en minister-pre- 
sident, B.W. Biesheuvel. Dat langzame tempo 
had Ruppert nodig om er zeker van te zijn dat 
Biesheuvel (dat moest toen grondwettelijk nog) 
zou hebben gekozen voor het premierschap en 
dus geen fractievoorzitter-onderhandelaar meer 
was. De termijn daarvoor was drie maanden.

Wat laat zien, dat de competentie van de in
formateur van essentieelbelang is, want hij of zij 
is meer dan alleen een ‘procesbegeleider’. Al doet 
hij zich graag als zodanig voor. Zulke operaties 
zijn noodzakelijk: (1) omdat verkiezingen in 
Nederland, naar het woord van wijlen staatsraad 
J. A.W. Burger, lijden onder ‘structurele uitslag- 
loosheid’; (2) omdat geen enkele partij een min- 
derheidscombinatie aandurft; (3) omdat de 
meeste partijen, het christelijke midden voorop 
maar ook andere partijen, de formatie beschou
wen als een markt waarop moet worden gezocht 
naar de voordeligste handel. Dan is het namur- 
lijk verleidelijk de keuze niet aanstonds te ma
ken en naar vermogen uit te stellen.

Het voorbeeld van Ruppert uit 1972 laat zien 
7 o dat dit proces van elimineren, zelfs al wordt het

hoogst professioneel gespeeld, de nodige tijd kan 
vergen. Het uitstel en de lange duur kunnen ech
ter ook de vrucht zijn van onprofessioneel opere
ren. Het jaar 1977 leverde een klassiek geworden 
voorbeeld. De PvdA wist toen haar kansen te ver
spelen in ernstige zelfoverschatting. Wat zij zich 
onvoldoende realiseerde, was dat er ook een al
ternatieve combinatie met de v v d  mogelijk was, 
die ofwel vooraf had moeten worden geëlimi
neerd dan wel onaantrekkelijk had moeten blij

ven, zoals die in de aanvang was, gegeven haar 
minimale meerderheid van 77 zetels. Maar ook 
1963 levert een interessant voorbeeld, omdat de 
toenmalige formateur De Kort (nieuwbakken 
KVP-leider) geen kans zag een beredeneerde 
keuze te maken mssen de v v d  en de PvdA, o f  lie
ver, de PvdA bekwaam te elimineren. Die laatste 
stond onder de gewiekste leiding van dr. A. Von
deling, die maar niet losliet. De Kort wist niet te 
kiezen en werd vervolgens door de v v d  onder 
Toxopeus gedwongen te ‘hakken’ zonder motive
ring. Dat leidde tot het kabinet-Marijnen, dat 
overigens binnen twee jaar weer ui teenviel, als
mede tot het vertrek van De Kort. Zo gevaarlijk 
kan formatiearbeid zijn...

Hoewel in 1994 tenslotte informateur H.D. 
Tjeenk Willink tot twee keer toe consequent toe
werkte naar de eerste paarse coalitie, daarbij ge
holpen door D 6 6 dat aan geen andere combina
tie wilde meewerken, duurde het nog enige 
maanden, voordat zowel de PvdA als de v v d  over 
hun vrees voor elkaar wisten heen te stappen en 
het CDA effectief was geëlimineerd. Soms valt er 
overigens niets te kiezen en te kopen op de 
markt, zoals in 1981 toen alleen c d a  en PvdA een 
meerderheid konden vormen, hoewel het c d a  

daar eigenlijk geen trek in had. Of zoals in 2002, 
toen enkel de combinatie van c d a , l p f  en v v d  

mogelijk was. Andere alternatieven hadden 
hooguit theoretische betekenis.

Dit jaar was er echter weer aan aantal combi
naties mogelijk: van c d a  met PvdA, van c d a  en 
v v d  met ofwel l p f , ofwel d 66, ofwel klein- 
christelijk en zelfs van PvdA, v v d  en d  6 6, paars 
dus. Dat maakte het werk van informateur en 
partijen er namurlijk niet eenvoudiger op. Niet
temin was van meet af aan duidelijk waar het 
CDA bij voorkeur heen wilde en dat was niet de 
combinatie met de PvdA. Die lag ook niet voor de 
hand, omdat de breuk in het eerste kabinet-Bal- 
kenende geen programmatisch conflict en ook 
geen breuk tussen c d  a  en v v d  had ingehou
den.De verkiezingen maakten voortzetting van 
dit verbond weliswaar niet eenvoudig (er was 
onverwacht een derde partij voor nodig) maar 
niet onmogelijk.
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De betrokken actoren hebben het spel van eli
mineren niet erg professioneel uitgevoerd: de in
formateur, mr. J. P. H. Donner, werkte al te snel 
toe naar een coalitie CDA-PvdA, zonder de alter
natieven echt stelselmatig en enigszins overtui
gend uit te schakelen. De PvdA trad vervolgens te 
weinig zelfverzekerd en met iets te grote be
geerte naar regeringsparticipatie op. Zij wist 
voorts de onenigheid over de Iraakse interventie 
niet onder controle te houden en joeg daarmee 
het CDA om begrijpelijke redenen in de gordij
nen. Het C D A  op zijn beurt bracht zichzelf in de 
positie van de Kvp-er De Kort eertijds, waarbij 
het uiteindelijk niet meer kon kiezen maar 
moest ‘hakken’. Daarmee verzwakte het zijn 
onderhandelingspositie jegens de v v d , zodat een 
combinatie met de Christen-Unie (gesteund 
door de s G p) ook weer te snel en nogal rauwe
lings van tafel verdween en d  6 6 alleen overbleef 
als derde partij. De l p f  had zich vanaf een terras 
op het Plein zelf al onmogelijk gemaakt.

Aldus struikelde en strompelde de formatie 
naar een coalitie die men van het begin afhad 
kunnen zien aankomen: van c d  a , v v d  en een be
reidwillige derde partij. De enige echte verras
sing was misschien dat het d  6 6 was, dat zich zo 
bereidwillig toonde en in het voorbijgaan de po
litiek verrijkte met de nieuwste metafoor: ‘De 
deur was wel dicht, maar hij zat niet op slot’.
Deze coalitie moest onder druk van de tijd in een 
onevenredig hoog tempo tot stand worden ge
bracht, wat overigens competent gebeurde onder 
leiding van de informateurs Hoekstra en Kort
hals Altes. De lijnen waarlangs het regeerak
koord tot stand kwam bleken die van Balkenende 
I: een nogal vage tekst van het regeerakkoord en 
sterke binding met behulp van de cijferbijlage.

RE GERE N IS V O O R K O M E N  V A N  V E R K I E Z I N G E N

Dit resultaat van vier maanden zwoegen is niet 
zonder risico. Dat schuilt, zo luidt de tweede stel
ling, daarin dat sinds hetkiesgedrag in Neder
land is gaan lijden onder hoge volatiliteit (sinds 
de jaren zestig), regeren primair gelijk staat aan 
het voorkomen van verkiezingen. Wat niet meer

mogelijk is, maar ooit wel heel normaal, is het 
wisselen van regeringspartner zonder vooraf
gaande (mssentijdse) verkiezingen. Wie niette
min wil wisselen van partner zal dus eerst het le
vensgevaarlijke risico van verkiezingen moeten 
aangaan, d  6 6 heeft er, tijdens deze formatie, nog 
een schepje bovenop gedaan: als het in de coalitie 
met de v v d  en het c d  a  tot een conflict komt.

De competentie van de 

informateur is van essentieel 

belang, want hij o f zij is meer 

dan alleen een procesbegeleider

mag er niet eens meer worden ‘gelijmd’, zoals 
nog in 19 9 9 mogelijk is gebleken en vele malen 
daarvoor. Dat legt op deze coalitie een heel zware 
druk om naar vermogen conflicten te vermijden.

Intussen zijn wij op het terrein van conflict
vermijding sedert 1967, toen het taboe op part
nerruil ontstond, wel aan het een en ander ge
wend geraakt. Juist daaraan hebben wij betrek- 
kelijk nauwkeurige en gedetailleerde regeer
akkoorden te danken, ook al zijn die niet toen 
pas uitgevonden. In het opzicht van conflictver
mijding zijn zij redelijk succesvol gebleken. 
Vooral grotere regeringsoperaties zijn voorts 
bijna steeds dankzij regeerakkoorden tot stand 
gekomen. Daarnaast is met hetzelfde oogmerk 
het bewindspersonenoverleg op donderdag
avond geïnstimtionaliseerd en, niet te vergeten, 
hetTorentjesoverleg, wekelijks op woensdag
middag. Om misverstanden te voorkomen, daar
bij gaat het niet, zoals vaak wordt gedacht, om 
knopen doorhakken ‘in achterkamertjes’ als wel 
om het voorspelbaar houden van politiek gedrag 
en het in kaart brengen van potentiële dreigin
gen voor de coalitie.

Als wij echter de deelnemers aan het tweede 
kabinet-Balkenende (en trouwens ook zijn voor
ganger) moeten geloven, dan wordt niet slechts 
afgezien van uitgewerkte regeerakkoorden.
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maar is ook afscheid genomen van het vaste To
rentjesoverleg. Dat zou voor de openbaarheid 
van het politieke debat en vooral de onvoorspel
bare afloop ervan erg mooi zijn. Maar het wordt 
waarschijnlijk erg ingewikkeld om enerzijds ten 
koste van bijna alles politieke conflicten te voor
komen en anderzijds evenzeer af te zien van alle 
vertrouwde instrumenten van conflictbeheer
sing. Tot ongeveer dezelfde conclusie komt 
onderzoeker Arco Timmermans' in een artikel in 
Trouw van lo junijl. Hij ziet de oplossing (maar 
begrijpt dat dit tegelijk een probleem vormt) in 
een uiterst professioneel en gezaghebbend mi- 
nister-presidentschap.

Dat vereist een premier die zowel inhoudelijk 
als partijpolitiek de problemen ruim op tijd ziet 
aankomen en die in staat is alle relevante actoren 
(dat kunnen ook eigengereide ministers of Ka
merleden zijn) op kritieke momenten bij elkaar 
te houden. Ontegenzeglijk kan zo’n premier voor 
het behoud van een coalitie veel betekenen: 
Drees, Den Uyl, Lubbers en Kok hebben dat be
wezen. Juist zij echter ontwikkelden min of 
meer vaste technieken van conflictbeheersing, 
vooral de premiers van na 19 6 7. O f een compe
tente premier voldoende zal zijn, laat staan of 
daarvoor J.P. Balkenende de aangewezen figuur 
is, is voor gerede twijfel vatbaar. Daarvoor is ver
moedelijk meer nodig, zelfs ongeacht de compe
tentie van de premier. Denkbaar is dus — wat 
ook Timmermans vermoedt — dat vroeg of laat 
het Torentjesoverleg weer temgkeert dan wel dat 
andere, vergelijkbare overlegvormen worden 
ontwikkeld. Men moet de inventiviteit van poli
tieke leiders niet onderschatten. So much voor 

72 het dualisme, derhalve. Het enige alternatief 
voor zulk overleg is immers dat kabinet en mi
nisters in de Kamer hun mooie producten zien 
stranden en zich daar vervolgens welgemoed bij 
neerleggen. Met kabinetsvoorstellen die in 
Nederland gemiddeld zo’n acht jaar aan ambte
lijke en maatschappelijke voorbereiding vergen, 
is dat niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht. In 
elk geval niet voor coalitiepartijen en voor mi
nisters die werkelijk iets tot stand willen bren
gen en succes willen boeken.

Het kan geen kwaad hier nog eens de woor
den in herinnering te roepen van de oude leider 
van de k v p , mr. C.P.M.Romme uit de jaren 
vij ftig ,̂ nog voordat regeren zozeer als nu het 
voorkomen van crises en verkiezingen bete
kende, al was dat toen ook niet onbelangrijk. 
'Wanneer het parlement zijn taak als hoeder van 
de volksovermiging wil waar maken, kan het (...) 
niet lijdelijk afwachten hoe het program en de 
samenstelling van het kabinet zullen zijn. Het 
zal ook wegen en middelen moeten zoeken om 
program en samenstelling van het kabinet te 
doen overeenstemmen met de eisen van de 
volksovermiging. (...) Maar deze invloed wordt 
niet uitgeoefend tijdens de parlementaire rit. Hij 
wordt uitgeoefend voor de rit aanvangt. Laat 
men deze invloed voorbijgaan; laat men de mo
gelijkheid van deze invloed, voordat de rit aan
vangt, ongebmikt liggen, dan is dit, ik zou willen 
zeggen “verzuim", later niet in te halen.’ Aldus 
Romme.

Dankzij de monumentale studie van NRC Han- 
delsblad-redacteur, wijlen José Toirkens ,̂ naar de 
bezuinigingsoperaties mssen 1975 en 1986 we
ten wij dat men het nog sterker kan uitdmkken. 
Als het regeerakkoord de zaken niet concreet 
vastlegt, lukt het niet alleen het parlement niet 
meer om effectieve invloed uit te oefenen, maar 
slagen zelfs de ministers in het kabinet er niet 
meer in om majeure beleidsprestaties te leveren. 
In het klein zien wij dat al bij de tekst van de rege
ringsverklaring. Daar wordt doorgaans enige we
ken kabinetsberaad voor genomen, om ministers 
de gelegenheid te geven enige ‘meerwaarde’ te le
veren ten opzichte van de tekst van het regeerak
koord, bij de formulering waarvan zij immers 
niet betrokken zijn geweest.

Daar komt niets van terecht. Meestal komen 
de ministers al heel spoedig tot de conclusie, 
daartoe door hun ambtenaren gestimuleerd, dat 
nieuw concrete voorstellen te riskant zijn, want 
‘onvoldoende voorbereid in interdepartementaal 
overleg’. De regeringsverklaring is daarom zel
den meer dan een samenvatting van het regeer
akkoord, verlucht met enige politieke analyse en 
moreel getinte uitspraken. Het kabinet mag al
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blij zij als het zijn belangrijkste ambities enigs
zins coherent over het voetlicht weet te brengen.

Voorts is de premier in staat — en verplicht 
— verantwoording af te leggen over het hele pro
ces van kabinetsformatie. Ook daar is deze keer 
niets van terecht gekomen, onder andere omdat 
de Kamer voortij dig daarover met de laatste twee 
informateurs is gaan babbelen. Die hoefden ech
ter niets te verantwoorden en al helemaal niet 
datgene waarbij zij niet betrokken waren ge
weest. Men zou daartegen kunnen inbrengen: 
drie weken is misschien wel kort, zeker in 
Nederland. Misschien is Prinsjesdag een betere 
gelegenheid. Dat sprak de minister-president 
dan ookbij herhaling uit tijdens het debat over 
de regeringsverklaring. De ervaring van eerdere 
gelegenheden heeft echter geleerd, dat wij er 
wijs aan doen ons ook daarover niet al te veel il
lusies te maken.

In mijn functie bij de Vereniging van Neder
landse Gemeenten (van 1996 tot 2002) heb ik mij 
jaarlijks op grondige studie van vele begrotings- 
smkken moeten werpen, wat een heel leerzame 
ervaring is geweest, evenals het lezen van de 
Handelingen. Wat daarbij het meest opviel was 
de ijzeren continuïteit van deze teksten, alsof het 
er nauwelijks toe deed of er een nieuwe coalitie 
was aangetreden. Concretisering van wat zelfs 
expliciet in een regeerakkoord is afgesproken 
dringt pas geleidelijk in de begrotingssmkken 
door, laat staan de toegevoegde concrete voorne
mens van ministers die niet in het akkoord voor
kwamen. Nog steeds blijkthet Grote Gelijkvan 
C.P. M. Romme, ook al zijn er soms verrassende 
uitzonderingen zoals de aanvaarding, onmiddel
lijk na het aantreden van de Paarse coalitie in 
1994, van de zgn. Zalmnorm.

Het tweede kabinet-Balkenende zal zijn inge- 
wildcelde weg moeten vinden mssen conflictbe
heersing enerzijds en concrete resultaten en ver
nieuwingen anderzijds. Zonder ruim houvast 
aan een concreet regeerakkoord en zonder de 
vertrouwde instrumenten van conflictvermij
ding ter aanvulling. Het aanvaarden van ge
slaagde parlementaire weerstand zal bovendien 
zelden worden uitgelegd als politieke grootmoe

digheid en veel vaker als ‘nederlagen’ van het ka
binet of van ministers, wat de goede verhoudin
gen in de coalitie doorgaans niet bevordert. Wij 
zullen ’s avonds in Den Haag Vandaag (de op
volgster van) Wouke van Scherrenburg onge
twijfeld met de camera zien klaarstaan: ‘U hebt 
een pijnlijke nederlaag geleden, meneer de mi
nister’ en 'Wanneer treedt U nu af?’

Bij het Torenijesoverleg gaat 

het niet om knopen doorhakken 

in achterkamertjes als wel om 

het voorspelbaar houden van 

politiek gedrag en het in kaart 

brengen van potentiële dreigingen 

voorde coalitie

B E P E R K T E  H O U D B A A R H E I D

K A B I N E T - B A L K E N E N D E  II

Dat brengt ons als vanzelfbij de derde en laatste 
vraag omtrent het tweede kabinet-Balkenende, 
die naar zijn houdbaarheidsdamm. Dat is ui
teraard de meest speculatieve kwestie 
Er zijn goede redenen te geven voor de stelling 
dat het kabinet zijn termijn zal voltooien. Als re
geren gelijk staat aan het voorkomen van verkie
zingen, dan zal daar ongetwijfeld ook door dit 
kabinet zwaar in worden geïnvesteerd. De kans 
dat die investering zal renderen is ontegenzeg
lijk groter dan bij het kabinet-Balkenende I. De 73 
toetreding van vvD -chef Zalm is zo’n investe
ring, evenals de keuze door de fractie van de v v d  

voor de professionaliteit en ervaring van haar 
nieuwe voorzitter. Van Aartsen, ook al schijnt 
deze niet de voorkeurskandidaat van Zalm te zijn 
geweest.

De financiële koorden zijn strak en precies ge
spannen en ook dat is, zeker in Nederland, on
miskenbaar een voordeel. Geen effectiever nor
mering van regeringsbeleid dan financiële nor-
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meriBg, ook al zou men het in zijn hart anders 
willen. Er zijn echter ook belangrijke redenen 
om te vermoeden dat het kabinet zijn termijn 
niet zal weten vol te maken. Afgezien van de fi
nanciële bijlage is het regeerakkoord (evenals dat 
van Balkenende I) rijkelijk vaag als het gaat om 
een aantal politieke vraagstukken die partners 
verdeeld kunnen houden, in het kabinet en/of in 
de Tweede Kamer. Dat geldt, om maar een enkel 
voorbeeld te noemen, voor de w a o  en vooral 
voor de mogelijke terugwerkende kracht van 
haar herziening. Het geldt evenzeer voor de fi
nanciering van de stelselherziening in de ge
zondheidszorg en voor de noodzakelijke hervor
ming van ons pensioenstelsel. Daarvoor is im
mers de medewerking nodig van machtige maat
schappelijke organisaties en instellingen.

Het kabinet verwacht blijkbaar veel van dere
gulering en verkleining van de ambtelijke bu
reaucratie, zonder dat die vervolgens weer wordt 
vervangen door dure externe consultants. Hier 
wreekt zich echter dat wij nu al zo’n twintig jaar 
experimenteren met zgn. Grote Operaties, zoals 
deregulering, reorganisatie van de rijksdienst, 
verzelfstandiging en privatisering alsmede de
centralisatie, maar dat wij nooit de gelegenheid 
te baat hebben genomen al deze experimenten 
nu eens systematisch te onderzoeken op nut en 
noodzaak.

Wat heeft wel gewerkt en wat niet, onder 
welke omstandigheden en welke voorwaarden?

Alleen de Tweede-Kamercommissie Deetman 
heeft in de vroege jaren negentig een manhaftige 
poging gedaan, maar er is, zo te zien, niet erg 
veel mee gebeurd. Wat het regeerakkoord nu 

74 doet, is het herhalen van oude ambities, maar 
zonder dat er een beeld wordt gegeven over het 
wat en hoe en zonder dat de vraag wordt beant
woord of wij misschien weer in dezelfde fouten 
zullen vervallen. Alleen bezuinigingsbedragen 
worden al vast ingeboekt, maar de historie van 
twee decennia heeft geleerd dat dit niet vol
doende is. Intussen staan de rol en het gezag van 
de overheid in de Nederlandse samenleving 
meer dan ooit ter discussie en is de scepsis over 
het leervermogen van de overheid heel wat gro

ter geworden dan die was in de vroege jaren 
tachtig van de vorige eeuw.

Het zwaartepunt van de noodzakelijke be- 
smurlijke vernieuwing — die dus heel wat meer 
omvat dan de gekozen burgemeester en een an
der kiesstelsel — is neergelegd bij een minister 
van de kleinste coalitiepartij en hij moet boven
dien inwonen bij de minister van b z k . Een mi
nister die geen stap van betekenis op deze terrei
nen kan zetten zonder royale medewerking van 
al zijn collega’s; afkomstig uit een partij die haar 
relevante voorstel tot belangrijke vermindering 
van het aantal ministers onder gelijktijdige uit
breiding van het getal aan staatssecretarissen uit 
handen heeft laten glij den tij dens de onderhan- 
delingen over het regeerakkoord. Dat had een 
stap in de goede richting kunnen zijn. Nu kwam 
minister Th. de Graaf pas op dat voorstel terug, 
ruim na de formatie van het kabinet. Het moet al 
vreemd lopen, als dan op hem de woorden van 
Romme over ‘verzuim’ niet van toepassing zul
len blijken. Niet meer in te halen dus. d  6 6 ont
leent zijn bestaansrecht aan politieke en admi
nistratieve vernieuwing; het heeft zijn kans op 
succes, zacht gezegd niet vergemakkelijkt. Wat 
gebeurt er als de minister en zijn politieke vrien
den dat in de gaten krijgen?

C O L I J N  H E R R E Z E N

Het kabinet-Balkenende II heeft veel trekken van 
het roemruchte crisiskabinet-Colijn ('Schipper 
naast God’) uit 1933, met een door protestants- 
doctrinaire zuinigheid gedomineerde combina
tie van C D A  (destijds de drie christelijke par
tijen), liberalen en vrijzinnig-democraten. Het 
kabinet-Colijn wist zijn termijn te voltooien, zij 
het niet zonder conflict met de katholieke Ka
merfractie en een daarop gevolgde en geslaagde 
lijmoperatie in 1935. Lijmen is nu al bij voorbaat 
door d 6 6 taboe verklaard, maar op zichzelf kan 
zulk een combinatie standhouden, zoals de 
historie laat zien, vooral als zij, zoals die van Co- 
lijn, flexibel blijkt te zijn.

Zolang bovendien de weerzin tegen links 
maar groot genoeg is en die is dit voorjaar weer
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effectief gecultiveerd, van twee kanten overi
gens. De emeritus-hoogleraar H. Daudt zal in 
zijn Amsterdamse flat grommen van genoegen: 
weer komt de door hem in de j aren zeventig ge
formuleerde doctrine uit dat ‘niet-links’ (nu c d  a  

en v v d ) alleen met ‘links’ (de PvdA in het bijzon
der) regeert 'in uiterste noodzaak’. Maar, met 
verschuldigde eerbied. Balkenende is geen Co- 
lijn, terwijl het, als de eerder genoemde Timmer
mans gelijk heeft, nu meer nog dan in 1933 of 
zelfs m aariggSophetgezagende competentie 
van de minister-president aankomt. Een onerva

ren premier tegenover een minstens zo onerva
ren Tweede Kamer: dat wordt in de komende j a- 
ren nog tobben.

* Deze bijdrage is een bewerkte versie van hetNieuws- 
college darde auteur gaf op de Haagse Campus van 
de Leidse universiteit. Een verkorte versie verscheen 
eerder in NRC Handelsblad, onder de titel 'Kabinet 
ontlooptlastige politieke vraagstukken', op 17-06- 
2003

Noten
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Lokaal bestuur in Nederland: 
matig uw snelheid!
De dualiseringvan het gemeentebestuur berust op aanvechtbare veronder
stellingen. Het is dan ook niet zo’n wonder, aldus Hans Oostendorp, dat 
het dualisme allesbehalve een doorslaand succes mag worden genoemd.

76

HANS  O O S T E N D O R P

Het vroege voorj aar van 20 02 is van grote beteke
nis geweest voor het lokaal bestuur in Neder
land. Er zijn toen niet alleen gemeenteraadsver
kiezingen gehouden, ook trad de Wet Dualise- 
ring Gemeentebestuur (WDG) in werking. De 
verwachtingen rond de invoering van het duale 
stelsel waren bijzonder hooggespannen. Een 
rondgang langs enkele gemeentelijke websites 
leverde een indrukwekkende belofte van verbe
tering op. Een kleine greep uit het retorische re
pertoire: ‘De gemeentepolitiek wordt voor de 
kiezers aantrekkelijker’, ‘De gemeente gaat beter 
luisteren naar haar inwoners’, ‘U leert de raadsle
den beter kennen’, ‘De gemeente zal U beter be
dienen’, ‘Het zal er heel anders aan toegaan in de 
lokale politiek’ en ‘De gemeentepolitiek wordt 
herkenbaarder’. Een reveil van het gemeentebe- 
smur leek aanstaande; optimisme, dynamiek en 
verandering hingen in de lucht. Anderhalf j aar 
na de invoering van de wet is het een mooi mo
ment om kritisch te reflecteren op de beweegre
denen voor wijziging van het lokale staatsrecht.

Op zichzelf is het al opmerkelijk dat de 
schreeuw om meer leven in de politieke brouwe-

Over de auteur Hans Oostendorp is student Bestuurs
kunde aan de Erasmus Uniuersiteit Rotterdam en 
winnaar uan de Mercuri Urual Stimuleringsprijs 
Openbaar Bestuur 2003

rij zo luid klonk. De onderliggende probleem
analyse is nogal eenzijdig. Op basis van de hoge 
verwachtingen van het nieuwe stelsel wordt in 
feite met terugwerkende kracht vastgesteld dat 
er in het pre-duale tijdperk weinig deugde van de 
gemeentelijke overheid. Eigenlijk wordt gecon
stateerd dat het gemeentebestuur in zichzelf was 
gekeerd, het debat ontbrak, er nauwelijks naar de 
burgers werd geluisterd, de politiek niet herken
baar was en zo meer en zo verder. Dat is nogal 
wat. De vraag dringt zich dan op waarom niet al 
veel eerder tot wijziging van de verhoudingen is 
overgegaan? Of zou de gewekte indruk wellicht 
overdreven zijn? Het laatste lijkt waarschijnlijk.

Eenzelfde dramatische voorstelling van zaken 
doet zich op dit moment voor ten aanzien van de 
zogenaamde ‘spagaat’ van de burgemeester. Het 
dubbelvoorzitterschap van het college en van de 
gemeenteraad die dat college moet controleren, 
heet een onmogelijke combinatie te zijn. Het 
aparte is nu dat toen de burgemeester zich in de 
voorbije tijden als belangenbehartiger van de ei
gen gemeenten moest opwerpen en tegelijk als 
vertegenwoordiger van het Rijksgezag in de ge
meente moest optreden, weinig te horen viel 
over een pijnlijke spagaat. Bovendien was er in 
het monistische stelsel ook al sprake van een 
dubbelvoorzitterschap van de burgemeester. Je 
zou kunnen tegenwerpen dat die spagaat
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destijds weinig lenigheid vereiste, omdat wet
houders ook lid van de gemeenteraad waren 
waardoor raad en college dichter bij elkaar ston
den. Daarop kan echter de vraag worden gesteld 
waarom het nu wel een enorm probleem zou 
moeten zijn. De spelers in het gemeentebestuur 
zijn immers (grotendeels) dezelfde gebleven. Al
leen hun formele positie is maar veranderd. De 
manieren van denken, voelen en doen van de be
trokkenen zijn hoogstwaarschijnlijk niet wezen
lijk veranderd.

L O K A A L  Z E L F B E W U S T Z I J N

Naast de eenzijdige probleemanalyse bestaat het 
fundament van de WDG uit drie aanvechtbare 
veronderstellingen. Voor elke van deze ver
onderstellingen is een alternatief mogelijk en 
beschikbaar.
In de eerste plaats wordt met invoering van het 
duale stelsel de Haagse blauwdruk over de ge
meenten gelegd. Een simpele vergelijking op 
hoofdpunten van het nationale stelsel met het 
nieuwe gemeentelijke stelsel is veelzeggend. 
Wanneer een nieuw gekozen raadslid wethou
der wordt, moet hij of zij de raadszetel opgeven. 
Ook een minister kan niet tegelijk Kamerlid zijn. 
Een politieke partij kan haar wethouder(s) van 
buiten de raad halen. Ook ministers hoeven niet 
uit de Tweede Kamer te komen. Wethouders ma
ken niet langer deel uit van raadscommissies en 
zitten die ook niet meer voor. Dit geldt ook voor 
de ministers, die de Kamercommissies niet voor
zitten en alleen op uitnodiging deel uitmaken 
van de vergadering. De raad stelt de hoofdlijnen 
voor het beleid en controleert de uitvoering van 
taken door het college van BeeW. De echo van het 
Haagse adagium ‘de regering regeert; de Kamer 
controleert’ laat zich duidelijk horen. Het won
derlijke is dus dat een nationale oplossing wordt 
aangedragen voor een lokale problematiek. De 
wetswijziging roept dan ook de verdenking van 
een staatsrechtelijke annexatie van de lokale be- 
smurslaag door de nationale bestuurslaag op. 
Niks parel van de democratie, maar zwakke scha
duw van het Rijk. Niks autonome besmurslaag.

maar dependance van het Rijk. Niks maat
kostuum, maar Haagse confectie.

Gemeenten moeten uitgaan van de eigen 
kracht. Een gemeente is een bestuursorganisatie, 
ze neemt besluiten. De gemeente vormt als zoda
nig een autonome bestuurslaag naast de provin
cie en het Rijk. Het lokaal bestuur moet zich 
daarom meer losrukken van de Haagse bemoeie
nis en haar eigen koers varen. Gemeenten moe
ten zelf initiatief tonen en een lokaal zelfbewust
zijn aan de dag leggen. Een voorbeeld van deze 
gemeentelijke assertiviteit kan worden gevon
den in het dubbelvoorzitterschap van de burge
meester. Als de spagaat echt pijn doet, zal de bur
gemeester het voorzitterschap van de raad moe
ten laten schieten. Dit kan door de grenzen van 
de wet te verkennen. De wet biedt de mogelijk
heid van een raadslid-voorzitter van de gemeen
teraad als de burgemeester niet in staat is om de 
vergadering te leiden. Wat is er op tegen als de 
burgemeester zich ‘toevallig’ elke raadsvergade
ring te ziek, zwak en misselijk voelt om de verga
dering voor te kunnen zitten?

Daarnaast is het op zichzelf al curieus dat uit
gerekend het Rijksniveau als uitgangspunt is ge
nomen. Is het besluitvormingsproces in Den 
Haag dan zó transparant, spannend en herken
baar dat de grondstructuur als voorbeeld voor 
het lokale besmur zou moeten dienen? Wel be
schouwd geeft de Haagse praktijk geen overdaad 
aan vertrouwen. Het inmiddels afgeschafte To
rentjesoverleg stond tijden lang symbool voor 
het gebrek aan dualisme. Maar ook nu nog zijn 
er tekenen van een slecht functionerend dua
lisme. In veel gevallen hebben bewindslieden 
een sterke persoonlijke band metTweede-Ka- 77
merleden, omdat zij die kennen uit hun partij of 
uit hun eigen verleden als Kamerlid. Verder is 
het gebruikelijk dat coalitiepartijen een bewind- 
sliedenoverleg houden voorafgaand aan de mi
nisterraad. Het lijkt uitgesloten dat dergelijke 
praktijken zich niet op lokaal niveau voor zou
den doen. Sterker, het zou zelfs erger kunnen 
zijn op lokaal niveau, in het bijzonder bij klei
nere gemeenten. Het bestuur van een gemeente 
wordt vaak gedragen door een beperkte groep

S&D 7/8 I 2003



Hans Oostendorp Lokaal bestuur in Nederland; matig uw snelheid!

mensen met een hoog ons-kent-ons-gehalte. Er 
wordt wel schertsend gesteld dat gemeenten 
worden bestuurd op verjaardagen van een kleine 
incrowd van lokale notabelen. Deze contacten 
zullen heus niet minder worden met een for
mele wijziging van de verhoudingen.

M A A K B A A R H E I D S G E D A C H T E

In de tweede plaats gaat de WDG uit van de 
maakbaarheidgedachte. Het draaien aan de 
knoppen van wetten en organisatiekenmerken 
en het morrelen aan de hendels van formele ver
houdingen en procedures, zou een complete 
metamorfose van de werking van het gemeente
bestuur moeten bewerkstelligen. Het leerstuk 
van de maakbaarheid is al een j aar of twintig ver
worpen, maar kennelijk nog steeds springlevend 
in de praktijk van het openbaar bestuur. Het valt 
moeilijk te rijmen dat steeds meer wordt gespro
ken over processen en cultuur, maar dat als pun
tje bij paaltj e komt toch weer wordt temggegre- 
pen op het achterhaalde model van de maakbaar
heid via een structuurverandering.
In feite is dualisering gebruikt als een ‘hoera- 
concept’ en een panacee. De ambities klinken al
lemaal concreet in de oren, alsof het iets feitelijks 
betreft, maar het onderwerp is in wezen abstract. 
Monisme en dualisme zijn taaie concepten die 
zich niet zo gemakkelijk laten koppelen aan con
crete doelstellingen over het functioneren van 
het lokaal bestuur. Het is gevaarlijk om blind te 
varen op zonnige interpretaties van wat het con
cept in potentie te bieden heeft. Dit kan geïl
lustreerd worden aan de hand van een simpel 

78 voorbeeld. Het is onmogelijk om te claimen: 
‘Vanaf morgen ben ik spontaan’. Evenzo wordt 
een politiek-besmurlijk systeem niet herken
baarder door te stellen dat het herkenbaarder zal 
worden. De werking van een systeem valt niet op 
te leggen. Een strucmur, of deze nu monistisch 
of dualistisch is vormgegeven, zegt op zichzelf 
vrij weinig. Het krijgt pas betekenis in het dage
lijkse gebruik. De wettelijke vorm, de blauw
druk, de structuur is een voldoende voorwaarde 
(het helpt), maar geen noodzakelijke voorwaarde

voor een bestuurlijk reveil. Er kan zich de para
dox voordoen dat in het feitelijke gedrag ‘busin
ess as usual’ richtinggevend is, terwijl met de 
mond een complete omwenteling wordt bele
den. Deze paradoxale situatie is niet ondenkbeel
dig. Velen lijken de nieuwe wet immers als een 
wondermiddel te beschouwen dat het ideaal van 
de Griekse polis tot aan de voordeur brengt.

Namurlijk is een goede structuur van belang, 
maar laten we vooral niet vergeten om bestaande 
processen beter te laten werken. Er moet een 
houding ontstaan waarbij systematisch aandacht 
wordt geschonken aan het functioneren van be
staande werkprocessen en de verbeteringen die 
daarin kunnen worden aangebracht. Er zijn hier
toe vele mogelijkheden beschikbaar, die vaak al 
worden toegepast binnen gemeenten, maar ken
nelijk niet dezelfde aantrekkingskracht hebben 
als structuurveranderingen (gedacht kan worden 
aan kwaliteitshandvesten, visitaties, programma- 
begrotingen en burger-tevredenheids-enquêtes).

ÉÉN D E N K R I C H T I N G

In de derde plaats gaat het nieuwe stelsel nog 
steeds uit van een foutieve visie op de burger. Al 
decennia lang bestaat er bezorgdheid over de toe
genomen apathie van de burger voor zaken van 
algemeen bestuur. Helaas wordt nog altijd ver
ondersteld dat de bevolking in principe politiek 
actief zou willen zijn, maar dat deze interesse on
voldoende geprikkeld wordt. Vervolgens worden 
er allerlei initiatieven op touw gezet om het be
stuur dichter bij de burger te brengen en de poli
tiek te verlevendigen. Dat is al jaren een heilloze 
weg gebleken en zal dat ook blijven. Laten we nu 
eens onder ogen durven zien dat burgers welis
waar niet apolitiek zijn, maar dat dit niet bete
kent dat zij heel actief bij de gemeentepolitiek 
betrokken willen worden. Andere kanten van het 
leven vinden zij nu eenmaal belangrijken Liever 
steken zij hun kostbare vrije tijd in vrienden, 
hobby’s en levensbeschouwing. En wanneer een 
politiek besluit hen echt dreigt te raken, zijn de 
burgers van vandaag mondig genoeg om alsnog 
in actie te komen.
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Het is daarom de hoogste tij d om de visie op 
de burger aan te passen. Niet langer moeten alle 
inspanningen erop worden gericht om de burger 
meer bij de politieke besluitvorming te betrek
ken. Eerst en vooral moet een spoor worden be
wandeld waarin geaccepteerd wordt dat lokale 
politiek slechts een klein gedeelte van de burgers 
inspireert tot actieve deelname. In plaats van de 
burger steeds maar tevergeefs naar het gemeen
tehuis proberen te lokken, ligt de uitdaging er 
veel meer in om de burger daarjuist weg te hou
den. Het gaat er om het door de inwoners ge
stelde vertrouwen in het gemeentebestuur waar 
te maken op basis van bijzonder gedrag, bijzon
dere besluiten en bijzondere initiatieven door 
gepassioneerde publieke professionals.

De combinatie van de torenhoge verwachtin
gen, de eenzijdige probleemanalyse en de aan
vechtbare veronderstellingen, maakten het onre
alistisch en zelfs gevaarlijk om bij de invoering 
van de WDG al te spreken over een reveil van het 
lokaal bestuur. Ruim anderhalf j aar verder staan 
de argumenten hiervoor nog recht overeind. Dat 
niet alleen, er is een gevaar bij gekomen. In 
plaats van de nieuwe wet ruimte te geven om te

aarden is de besmurlijke vernieuwingsdrift 
voortgeraasd naar de aanstellingswijze van de 
burgemeester. Deze discussie wordt aangeduid 
als ‘de discussie over de gekozen burgemeester’. 
Hierin komt duidelijk naar voren dat slechts één 
denkrichting serieus wordt genomen. Het onge
duld spat er vanaf. Daarmee is de conclusie van 
dit artikel bereikt. Het grootste gevaar voor het 
lokaal besmur in Nederland is ongeduld. Gemak
kelijke oplossingen voor ingewikkelde proble
men bestaan niet zonder dogmatisch te zijn. In 
de symboliek en retoriek rond bestuurlijke ver
nieuwing is dit besef volledig onderbelicht ge
raakt. Een self-fulfilling prophecy is het gevolg. On
geduld voedt het onbehagen met de huidige situ
atie. Het onbehagen voedt op haar beurt de ont
vankelijkheid voor radicale veranderingen. He
laas blijft de vraag of het onbehagen gegrond is 
en de oplossingsrichting gepast is, onbeant
woord boven de discussie zweven. De kiem voor 
teleurstellingen in de toekomst ligt hierin al be
sloten. Daarom de oproep voor iedereen die be
trokken is bij het lokaal bestuur in Nederland: 
matig uw snelheid!
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B O E K E S S A Y

De historische balans van het 
kolonialisme
It is not possible to be part ofsuch a system û ithout recognizing it as a justifiable 
tyranny 

-G .  Orwell

Het vonnis over het kolonialisme zou een halve eeuw geleden te veel in 
negatieve richtingzijn doorgeschoten. In de bijstellingvan de historische 
balans past het boek dat de Leidse hoogleraar H.L.Wesseling kort na zijn 
emeritaat publiceerde: Europa’s koloniale eeuiu. De koloniale rijken in de 
negentiende eeuu/.Jan Breman verzet zich echtertegen de voortzetting van de 
koloniale apologie: ‘Wat als een terugblik wordt gepresenteerd staat in het 
teken van een herbevestiging van westerse suprematie in termen van macht 
en moraal’.

J A N  B R E M A N

Het kolonialisme mag zich in een hernieuwde 
belangstelling verheugen. De teruggekeerde 
nieuwsgierigheid naar de westerse expansie 
overzee wordt verklaard uit de behoefte aan een 
meer afstandelijk oordeel. Na de voltooiing van 

8 o de dekolonisatie zou het kwade geweten over de
onderwerping van niet-westerse volken en de 
evidente onwil om daaraan een einde te maken 
tot onderbelichting hebben geleid van de gun
stige resultaten van westerse overheersing. In de

Over de auteur jon Breman is emeritus hoogleraar 
Comparatieue Sociologie en uerbonden aan de 
Amsterdamse School uoor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek

Noten Zie pagina 8g

bijstelling van de historische balans past het 
boek dat de Leidse hoogleraar H. L. Wesseling 
kort na zijn emeritaat heeft gepubliceerd: Euro
pa’s koloniale eeuw. De koloniale rijken in de negen
tiende eeuw, 1815-1919 (Bert Bakker, Amsterdam 
2003). Hoe verleidelijk het ook is de auteur op 
revisionistische geschiedschrijving te betrappen 
— het centrum waarvan hij de voorman was 
heeft nooit uitgeblonken door een kritische blik 
op de koloniale bedrijfsvoering — zo’n etiket 
zou geen recht doen aan de nuancering in zijn 
betoog. Wesseling deelt niet de bekende opvat
ting dat het koloniale project zich als het ware 
onbedoeld en ongewild over de wereld heeft ver
breid. Schaduwzijden komen wel degelijk aan het 
licht en zelfs excessen, niet alleen naar de maat-
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staven van nu, blijven niet onvermeld. Afkeer van 
moralisme waarop de Leidse school prat gaat ver
hindert Wesseling niet om her en der voorko
mende wanpraktijken als immoreel te verwer
pen. Het nieuwe boek sluit aan op eerdere studies 
die van zijn hand zijn verschenen.'

Wesseling kreeg voor zijn laatste werk lof toe
gezwaaid. Recensies prijzen het brede overzicht 
dat hij biedt en spreken van een geslaagde poging 
om de essentie van het negentiende-eeuwse kolo
nialisme helder te presenteren. De altijd moei
lijke afweging van positieve en negatieve facetten 
zou hem goed zijn afgegaan en zou in een knappe 
synthese zijn uitgemond. Daarbij komt tenslotte 
dat Wesseling een vlotte schrijfstijl heeft en kans 
ziet het thema van zijn specialisatie voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. Toch zijn er 
ook kritische kanttekeningen geplaatst. De na- 
dmk op de grote lijn zou ten koste van diepgang 
zijn gegaan. Verschillende recensenten menen 
verder dat de drang tot volledige inventarisatie — 
tot en met plannen om ook de pauselijke staat 
van een overzees gebied te voorzien — een op
somming heeft opgeleverd die de koloniale uit
breiding over de ganse aardkloot in kaart brengt 
zonder dat elk volgend geval veel inzicht toevoegt 
aan het algehele relaas. Wat bovenal opvalt is het 
ontbreken van een nieuwe en oorspronkelijke 
vraagstelling. De lezer wordt goed geïnformeerd 
over de koloniale expansie in een aan-de-ene- 
kant-aan-de-andere-kant betoog met een sterk 
verhalende inslag, maar verrassende vragen of 
antwoorden blijven uit. Bij het schrijven van zijn 
smdie lijkt Wesseling zelf ook niet tot nieuwe in
zichten te zijn gekomen die voortbouwen op zijn 
eerdere werk. Hij blijkt nog onvoorwaardelijk 
achter sleuteluitspraken uit een eerdere publica
tie te staan — het standpunt dat de vreemde over
heersing geenszins overal en altijd nadelig heeft 
uitgepakt en dat het probleem van kolonialisme 
soms niet een teveel maar een tekort aan exploi
tatie is geweest. Hij herhaalt deze eigen passage 
zelfs woordelijk, zij het zonder bronvermelding 
(zie Wesseling 1988:277 en 2003:368-9).

DE M O T I E V E N

Om te beginnen bespreekt Wesseling de motie
ven voor het kolonialisme. Wesseling laat geen 
twijfel bestaan overhet grote belang van econo
mische drijfveren: het beslag op agrarische pro
ducten of delfstoffen waaraan het zich industria
liserende Westen behoefte had en, in mindere 
mate, het vinden van afzetmarkten voor de ei
gen goederen. Het verband tussen kapitalisti
sche dynamiek en koloniale expansie komt uit
voerig aan de orde, maar terecht stelt de histori
cus vast dat het imperialisme ook uit andere dan 
zuiver economische doeleinden voortkwam en 
dat de marxistische verklaring ervoor — het im
perialisme als hoogste stadium van het kapita
lisme — ontoereikend is. Politieke overwegin
gen zoals nationale grandeur of het zoeken naar 
een uitlaatklep voor maatschappelijke onrust in 
het moederland droegen bij aan de bezetting van 
overzeese gebieden. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw gaf het opkomend tij van het 
sociaal-darwinisme voeding aan een koloniale 
gezindheid die agressieve bedoelingen (de be
vestiging van de superioriteit van het blanke 
ras) met defensieve oogmerken (het keren van 
het gele of zwarte gevaar) combineerde. Het im
perialisme was ‘conflictogeen’, stelt Wesseling. 
vast. Jammer genoeg laat hij de gelegenheid on
benut de empirische onderbouwing van die con
statering te verbinden met het voortschrijdende 
mondialiseringsproces waarin het negentiende- 
eeuwse kolonialisme zo’n dramatische versnel
ling bracht.

Van belang is verder natuurlijk de wijze 
waarop het koloniale gezag gevestigd en uitge
oefend werd. Bij de grote verscheidenheid die 
ook in dit opzicht tussen de regimes van 
westerse mogendheden bestond was de verdeel- 
en-heers tactiek een terugkerend gegeven. De 
collaboratie van segmenten uit de inheemse be
volking krijgt meer aandacht dan het verzet, 
hoewel het daaraan meestal niet ontbrak. Tegen
over de mythe van een snelle en gemakkelijke 
pacificatie wijst Wesseling op de grenzen die ge
steld waren aan het machtsbereik van koloniale
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overheden. De reactie op de bezetting die vroe
ger of later in een nationalistische beweging cul
mineerde nam geleidelijk aan kracht toe en 
bracht het verlangen naar vrijheid tot uiting dat 
onder de bevolking leefde. Dat liep anders in ko
loniën die tot ontginning kwamen als volks
plantingen, met aanvoer van redelijk grote aan
tallen migranten uit de moederlanden of rasver
wante gebieden van herkomst. Hier waren het 
de Europese kolonisten (niet alleen de Britse 
maar ook de Franse, Spaanse en Portugese) zelf 
die zich na verloop van tijd afscheidden, zoals in 
Noord- en Zuid-Amerika, Australië-Nieuw Zee
land en Zuid-Afrika, doorgaans onder voortzet
ting van de politiek van onderdrukking of zelfs 
uitroeiing van de autochtone bevolking. Deze 
poging tot afscheiding door de blanke bovenlaag 
slaagde in enkele gevallen niet (Algerije) of 
slechts tijdelijk (Rhodesië).

Hoewel het Wesseling stellig gelukt is de di
versiteit van stelsels van koloniale overheersing 
en exploitatie voorop te stellen komt de onge
lijke snelheid waarmee dit gebeurde veel min
der tot haar recht. Zuid-Amerika blijft een door 
hem onbesproken continent. De dekolonisatie 
zette hier immers al vroeg in en de losmaking 
van Europa was al voltooid lang voordat het im
perialisme in Azië en Afrika haar hoogtepunt 
had bereikt in het tijdperk mssen 1870 en 1919. 
Die ongelijke fasering bij het ontstaan van een 
gelijkgeschakeld wereldbestel behoeft meer toe
lichting dan in zijn boek te vinden is. Verder 
moet worden geconstateerd dat andere aspecten 
van de koloniale onderneming dan de politiek- 
diplomatieke tamelijk onderbelicht blijven. In 

82 die zin is de geschiedschrijving van Wesseling 
uitgesproken conventioneel te noemen. De 
brede maatschappelijke transformatie waar
binnen het kolonialisme tot gelding kwam gaat 
in soms overbodige detaillering verloren.

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

De instemming die Wesseling kreeg voor zijn 
terugblik op de betekenis van het kolonialisme 
lijkt, naar ik eerder opmerkte, mede ingegeven

door de veronderstelling dat het vonnis dat een 
halve eeuw geleden over het kolonialisme werd 
geveld te veel in negatieve richting zou zijn 
doorgeschoten. Daarvoor verantwoordelijk zou
den zijn publicisten, al of niet van marxistische 
huize, die het nieuwe tiers mondisme (derdewe- 
reld-fetisjisme) beleden. Wat nog meer ergernis 
wekte dan de zucht van deze auteurs om uitslui
tend bij de zwarte bladzijden uit de koloniale 
leer of praktijk stil te staan was hun hebbelijk
heid tot moraliseren. Ik heb dat altijd een merk
waardig verwijt gevonden. Tot de dekolonisatie 
was namelijk het zelfbeeld over het koloniale 
project ongemeen rooskleurig en van mora
lisme doordrenkt. Ook nog in dejaren erna kon 
een ieder die afbreuk deed aan het Daar-werd- 
wat-groots-verricht-epos rekenen op felle bestrij
ding of zelfs op een aanklacht bij de rechter door 
de oud-koloniale lobby wegens verdraaiing van 
de historische waarheid. Het ‘volle krop-geluid’, 
om met E. du Perron te spreken, had in de kolo
niale geschiedschrijving altijd krachtig doorge
klonken zonder dat het zelfrechtvaardigende 
oordeel ter discussie kon staan.  ̂Pas toen de kijk 
op het overzeese verleden een uitgesproken kri
tische toonzetting kreeg kwam het verwijt van 
moraliseren naar boven. In een vraaggesprek 
heeft de eveneens Leidse hoogleraar C. Fasseur 
ooit eens uitgelegd waarom dit niet mag.

‘Moraliseren gemigt van een gebrek aan 
historisch besef en van onvoldoende inlevings
vermogen. Naar onze huidige maatstaven geme
ten is het kolonialisme schandelijk. Als histori
cus moetje echter onbevangen, niet belast door 
eigentijdse waardeoordelen, kijken naar het 
koloniaal verleden. Doe je dat niet, dan drukje 
dat verleden dood.’ (Historisch Nieuwsblad, mei
1997:14-5)

De verwijten die hij hier op laat volgen zijn 
rechtstreeks tot mij gericht. Mijn weerwoord is 
dat ik, om te beginnen, sceptisch sta ten op
zichte van de voorstelling van de historicus als 
onbevooroordeeld waarnemer, zeker wanneer 
die de eigen neutraliteit zonder schroom po
neert. Wanneer ik de gelegenheid had gekregen 
om te reageren zou mijn tegenvraag aan Fasseur
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zijn geweest waarom de grens van het koloniale 
inlevingsvermogen bij de overheerser ophoudt 
en zich niet tot de overheersten uitstrekt. Zelf 
zou ik de jurist Fasseur als een 'historicus in 
naam van de koloniale staat’ willen typeren en 
zijn studie over koloniale ambtenaren als een 
gedegen proeve van die zelfgekozen opdracht 
opvatten.3 Daarbij komt dat de waardemaatsta
ven waarover Fasseur rept niet zo tijdsgebonden 
zijn als hij suggereert. Protesten tegen koloniale 
misstanden zijn van alle tijden, maar zij werden 
doorgaans als subversief van de hand gewezen 
of bekwaam buiten beeld gehouden.4 Toen ik 
zelf het verhaal over het koloniale koeliestelsel, 
dat in het koloniale geheugen was weggegleden, 
opnieuw opriep werd mij dat niet in dank afge- 
nomen.5

De indrak die nu wordt gewekt dat in de laat
ste decennia de verheerlijking van het kolonia
lisme in verguizing is omgeslagen doet geen 
recht aan auteurs die al vroeg kritisch waren 
(in Nederland onder andere de Amsterdamse 
hoogleraren Wertheim en Romein) en omge
keerd aan historici die hun welwillend oordeel 
na de voltooiing van de dekolonisatie zijn blij
ven volhouden. Tot deze laatsten reken ik ook 
Wesseling. Ik deel de mening van R. Kousbroek 
over zijn eerdere boek Indië verloren, rampspoed 
geboren.

‘Ondanks zijn kwaliteiten toch ook weer een 
vertegenwoordiger van het streven onszelf in 
een gunstig daglicht te stellen’, zo meent K. Hij 
haalt in dit verband een Afrikaans spreekwoord 
aan: ‘Totdat de dieren hun eigen geschiedschrij
vers hebben, zullen in de jachtverhalen de jagers 
worden geroemd’. (R.Kousbroek — Het Oostin- 
disch kampsyndroom. Amsterdamig 92:245).

Dit gezegde is ook op Wesselings nieuwste 
boek van toepassing. Illustratief daarvoor zijn 
zijn opmerkingen over de arbeidsomstandighe
den in Deli rond de eeuwwisseling. Na die eerst 
ronduit ellendig en beroerd te hebben genoemd, 
spreekt hij in het slothoofdsmk over geweldsex- 
cessen op sommige plantages in Sumatra.
Hoezo, ‘sommige’ plantages en waarom de ter
reur waaraan het werkvolk onderworpen was als

‘uitwassen’ voorstellen terwijl die onlosmakelijk 
verbonden waren met de door de overheid opge
tuigde koeliecontracten?

ONTBREKEN VAN HET BI NNENBEELD

Het mag duidelijk zijn dat mijn visie op het we
zen en de werking van het kolonialisme sterker 
afwijzend is dan in de door Wesseling opmaakte 
balans. Dat verschil van mening heeft vooral te 
maken met het feit dat het koloniale beeld zoals 
door hem geschetst het beeld van de kolonisato
ren en niet van de gekoloniseerden is. Hun 
stemmen, hun belangen blijven in het betoog op 
de achtergrond of komen er zelfs helemaal niet 
in voor. In dat opzicht is zijn studie allerminst 
evenwichtig, maar vooringenomen. De culmur, 
voorzover die beoefend werd, en de verwerving 
van kennis omtrent land en volk waren niet het 
resultaat van vrij e maatschappelijke productie, 
maar stonden ten dienste van de vestiging en 
uitbreiding van de vreemde heerschappij. De 
vraag dringt zich op of de eurocentrische invals
hoek niet een bewuste keuze van Wesseling 
was.*̂  De titel van zijn boek lijkt daar al op te dui
den. Maar in tegenspraak hiermee is dat het de 
auteur wel degelijk om de uitwerking van het 
kolonialisme op de onderworpen landen en vol
ken te doen is geweest. Het woord vooraf ver
meldt dat het boek gaat over de verovering, inbe
zitneming organisatie en exploitatie van de Eu
ropese koloniën en over de samenlevingen die daar 
ontstonden (mijn cursivering). Ook in het slot
hoofdsmk is de afweging aan beide kanten het 
uitgangspunt: de voor- en nadelen voor zowel 
moederland als kolonie. Aan die zelfgestelde op- 83 
gave lijkt Wesseling weer te willen ontsnappen 
waar hij vermeldt dat de onderwerping aan Eu
ropees besmur in zijn betoog vooropstaat. Zijn 
verantwoording is als volgt:

Dit aspect, het koloniale, moet derhalve in 
een boek als dit centraal staan. Wie zich interes
seert voor de interne geschiedenis van deze ge
bieden kan zich beter wenden tot de vele grote 
en serieuze werken over de geschiedenis van 
Azië, Afrika en het Caribisch gebied — of delen
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ervan — die in de afgelopen twintig a dertig jaar 
zijn verschenen. Hier komt deze interne ge
schiedenis slechts als achtergrond aan de orde
(p.12).

Met dit voorbehoud zal de auteur toch niet 
bedoeld hebben dat de doorwerking van koloni
aal bestuur en beleid in de onderworpen samen
levingen slechts aan de rand van zijn belangstel
ling heeft gestaan? Maar dit is onvermijdelijk de 
indruk die de lezer krijgt. Deze conclusie is bo
vendien in overeenstemming met de teneur van 
Wesselings eerdere werk over hetzelfde onder
werp. De marginale aandacht voor de effecten 
van vreemde overheersing op de gekoloniseerde 
wereld kwam terug in de agenda van het door 
hem opgerichte Leidse Centrum voor de Studie 
van Europese Expansie.

Onbesproken laat Wesseling verder gevallen 
van mislukte pogingen tot koloniale inlijving. 
China is daarvan een voorbeeld. De uitkomst 
van wat de eerste drugsoorlog kan worden ge
noemd, de weigering van de overheid de onge
hinderde invoer van opium afkomstig uit Brits- 
Indië toe te staan, leidde kort voor het midden 
van de negentiende eeuw tot militaire expedi
ties en de bezetting van enkele stedelijke encla
ves aan de kust. De rivaliteit mssen de westerse 
mogendheden onderling en verzet van staats
wege voorkwamen verdere penetratie tot in het 
hart van China.

T O E G E V O E G D E  W A A R D E

Voor de onderbouwing van mijn kritiek kom ik 
in de eerste plaats terug op mijn opmerking dat 

84 de bespreking van de sociale, economische en
culturele aspecten van koloniale overheersing 
uiterst mager is gebleven. Over Brits-Indië keert 
de al sinds lang achterhaalde opvatting terug dat 
de agrarische economie gericht was op zelfvoor
ziening. ‘Vermaard is het kastensysteem van de 
hindoes', aldus Wesseling over dit stelsel van so
ciale organisatie. Het is een nietszeggende 
mededeling waarbij bovendien onvermeld blijft 
dat het functioneren en de dynamiek ervan in
grijpend door koloniale regelgeving beïnvloed

werden. Zo laat hij ook na erop te wijzen dat wat 
voor ‘oeroude’ volksinstellingen doorging (de 
‘traditionele’ dorpsgemeenschap op Java, de adat 
als ‘oorspronkelijk’ gewoonterecht) in ver
gaande mate koloniale constructies waren, be
dacht om redenen van economisch gewin en po
litieke doelmatigheid. De inferioriteit toege
schreven aan de culmur van inheemse bodem 
wordt verduidelijkt met de infame uitspraak van 
Macaulay dat ‘a single shelf of a good European 
library is worth the whole native literature of In
dia and Arabia’. Zeker, dit is geen bewering waar
achter Wesseling zich wenst te scharen. Tegelijk 
wijst niets in zijn betoog erop dat in het koloni
ale landschap nog andere kunstenaars en weten
schappers dan Europese hebben rondgelopen. Ik 
zou die kritiek met tal van voorbeelden kunnen 
staven, maar een wel zo treffend blijk van mis
kenning van de complexe aard en samenstelling 
van de koloniale maatschappij is het opgeno
men fotomateriaal. De enige autochtonen die 
naast een oneindige rij van ex-patriate staatsma- 
kers in de tekstillustraties voorkomen zijn en
kele hoofden (een regent, een rajah) dan wel re
bellen (Teukoe Oemar, Abd-el-Kader, Dipo Ne- 
goro) of bedienden van hun Europese meesters 
en meesteressen. Zoiets als het leven en werken 
van de gewone man of vrouw uit de bevolking 
ontbreekt in deze portrettengalerij ten enen
male.

V A N  B O V E N A F  EN V A N  B U I T E N A F

Een tweede manier om de scheeftrekking in de 
voorstelling van het kolonialisme aan het licht te 
brengen is de literamur na te lopen waarop Wes
seling zijn studie heeft gebaseerd. Afgezien van 
een zeldzame uitzondering is hij uitsluitend op 
Europese bronnen afgegaan. Auteurs aan de 
overkant van de scheidslijn blijven ongenoemd, 
ook al hebben zij zich uitvoerig in het koloniale 
vraagstuk verdiept. Anders dan tal van voorma
lige bestuursambtenaren die in hun gedenk
schriften volhouden hoe geliefd zij in hun 
district of afdeling wel waren en hoezeer de be
volking op voortzetting van de voortijdig onder-
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braken missie had aangedrongen, blijft contra- 
belichting achterwege. Nogmaals, niet bij ge
brek aan stof. Kousbroek vestigt de aandacht op 
één zo’n auteur, allesbehalve de meest radicale of 
anti-westers gezinde uit de Indonesische intelli
gentsia.

'Kortgeleden las ik Het land onder de regenboog 
van Mochtar Lubis, dat de distinctie heeft een 
geschiedenis van Indonesië te zijn, vanuit een 
Indonesisch standpunt beschreven. Helaas, er is 
niet tegen te fantaseren: zelfs in de verbeelding 
is van een kolonisering niet iets te maken dat de 
instemming heeft van de gekoloniseerde. Alle 
scenario’s blijken onderworpen te zijn aan een 
tragische wetmatigheid: hoe rechtvaardiger je 
het probeert te maken, hoe eerder we weg moe
ten’ (Kousbroek 1992:21).

Ik stel vast dat het voorbijgaan aan het 
binnenbeeld in een gesloten blikveld uitmondt 
waarbij de werking van het kolonialisme eenzij
dig van bovenaf en van buitenaf wordt begrepen.

De perspectiefvernauwing waartoe deze 
omissie leidt komt terug bij het begrip mise-en- 
valeur dat uit het laat-koloniale ontwildtelings- 
j argon stamt. Daarmee wordt bedoeld de opgave 
om het economisch potentieel waarover de kolo
nie beschikte tot ontplooiing te brengen. De 
onderkenning dat de aanwezige hulpbronnen 
en de werkkracht van de bevolking onvoldoende 
benut werden leidde tot initiatieven om deze 
verborgen gebleven waarde tot verhoging van de 
productie en productiviteit aan te wenden. Aan 
deze inspanning ligt bovendien de veronderstel
ling ten grondslag dat zonder de daadkracht van 
de koloniale overheid ontwikkeling van land en 
volk zou zijn uitgebleven. De externe leiding 
gold als een voorwaarde voor het op gang bren
gen van economische groei en van een maat
schappelijke dynamiek in meer algemene zin. 
Hoewel deze rechtvaardiging van het koloniale 
proj eet pas aan het begin van de twintigste eeuw 
tot leerstuk van de ethische politiek werd verhe
ven, werd de aanzet ertoe in een eerdere fase van 
koloniale exploitatie gegeven. In Nederlands-In- 
dië kregen noties over orde en mcht, die nodig 
zouden zijn om de bedrijvigheid aan te wakke

ren, al vroeg een plaats in de ideologische zinge
ving van het culmurstelsel. Het werkonwillige 
gedrag toegeschreven aan de Javaanse boer bete
kende dat diens grond en arbeidsvermogen 
slechts onder dwang gerequireerd konden wor
den. Vrije arbeid was daarom in deze zienswijze 
een ondeugdelijk uitgangspunt voor de bevorde
ring van de teelt van gewassen voor afzet op de 
Europese markt. De grote massa van de be- 
staansproducenten zou zich ongevoelig tonen 
voor het profijtbeginsel. Maar op dat ogenblik 
stond deze veronderstelling eigenlijk nog bui
ten de werkelijkheid. Van den Bosch, de grond
legger van het stelsel van de verplichte levering 
van producten, oordeelde namelijk dat ongebon
den arbeid niet in staat zou zijn te concurreren 
met de op slavernij gebaseerde plantage-econo- 
mie in Amerika. Het is een voorbeeld waaruit de 
rechtstreekse invloed van het wereldbestel op de 
koloniale politiek al in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw blijkt.

De mise-en-valeurbestond in ieder geval niet 
uit het overbrengen van kapitaal naar de kolo
nie. Zoals Wesseling aangeeft gebeurde dit 
slechts in een vrij geringe omvang. Dit hield in 
dat de bevolking zelf, door het leveren van goed
kope of zelfs onbetaalde arbeidsdiensten de 
waardevermeerdering van de koloniale econo
mie opbracht. Van dit surplus vloeide een aan
zienlijk deel naar het moederland. De afschaf
fing van het Cultuurstelsel op Java viel samen 
met een groeiend en vrijwillig arbeidsaanbod 
waarin de toenemende agrarische bestaansdruk 
tot uiting kwam. Terwijl de productiewijze op 
meer kapitalistische leest geschoeid raakte kon 
de prijs voor arbeid op een laag peil gefixeerd 8 5
blijven, mede dank zij het koloniale axioma van 
de beperkte behoeften waardoor de werkende 
bevolking zich in haar (on-)economisch gedrag 
liet leiden.

G R O E I E N D E  O N G E L I J K H E I D

De versnelling die in het imperialisme tegen het 
einde van de negentiende eeuw optrad ken
merkte zich door zowel groeiende machtsver-
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schillen tussen moederland en overzeese gebie
den als door vergroting van de afstand tussen ei
gen rijkdom en koloniale armoede (‘mindere 
welvaart’). Het kolonialisme gaf een sterke im
puls aan de hiërarchische inrichting van de 
transnationale politieke economie die in deze 
eerdere fase van de wereldgeschiedenis niet al
leen meer gefragmenteerd was, als gevolg van de 
uiteenlopende snelheid in de dynamiek van in
corporatie, maar ook de scherpe tegenstellingen 
miste die in het laat-koloniale tijdperk steeds 
duidelijker naar voren kwamen. Het was niet 
langer bon ton om van wingewesten te spreken 
en onomwonden te bevestigen, zoals aan het be
gin van de negentiende eeuw, dat koloniën nu 
eenmaal bedoeld waren voor de welvaart van het 
moederland. Maar daar kwam het in de praktijk 
nog steeds op neer, misschien zelfs meer dan 
voorheen. Gebieden zoals Suriname die niet lan
ger een surplus opbrachten raakten in verval en 
werden afgeschreven. De koloniale boekhou
ding kon zo worden gevoerd dat het leek, zoals 
in het geval van Belgisch Kongo, alsof de kolonie 
meer verlies dan winst opleverde. In zijn samen
vatting van de wisselende oordelen over het ba
tig saldo laat Wesseling opnieuw na te verwijzen 
naar auteurs uit de gekoloniseerde samenlevin
gen die al vroeg zo hun eigen schattingen had
den over de omvang van de drain. Waarom zou
den hun taxaties in geloofwaardigheid onder
doen voor de zuiniger rekeningen die in de kolo
niale centra werden opgemaakt?

Ongelijkheid werd het ordenend principe in 
de vormgeving van het wereldbestel op het mo
ment dat binnen de zich industrialiserende 
westerse samenlevingen de idee van gelijkheid 
steeds meer aan kracht won. De Indiase socio
loog Béteille heeft aandacht gevraagd voor deze 
gelijktijdige maar tegengestelde dynamiek op 
het nationale en transnationale vlak.

'I draw attention to the paradox that Western 
societies were acquiring a new and comprehen- 
sive commitment to equality at precisely that 
juncmre in their history when they were also de- 
veloping in their fullest form the theory and 
practice of imperialism’ (A. Béteille — The Idea of

Naturallnequality and OtherEssays. Delhi 1983:4)
Het emancipatieproces dat zich in Europa 

voltrok kwam tot uiting in arbeidswetgeving, de 
geleidelijke invoering van sociale verzekeringen 
en de overgang naar politieke democratie. De 
stelling laat zich verdedigen dat de maatschap
pelijke invoeging van de arbeidende klassen, ge
paard gaande met de publieke financiering van 
volkshuisvesting en gezondheidszorg in de 
moederlanden, mede door koloniale uitbuiting 
en onderdrukking mogelijk is gemaakt. Overzee 
kon ‘de sociale questie' zelfs niet op de agenda 
komen. Arbeid bleef goedkoop en de kwaliteit 
van het bestaan laagwaardig. De aanhoudend 
lage koopkracht kon worden verklaard met het 
argument dat bij de bevolking het economisch 
motief ontbrak. Terwijl mondigheid en weer
baarheid in het Westen toenamen, voorkwam 
de koloniale overheid de oprichting van vakbon
den en politieke partijen die hiervoor ijverden of 
werden zulke organisaties door een verbod ge
troffen op grond van de ‘subversieve’ activiteiten 
die zij ondernamen.

Het ongelijkheidsbeginsel werd in de koloni
ale wetgeving vastgelegd, waarbij in Neder- 
lands-Indië vanaf het midden der negentiende 
eeuw ras als voornaamste indelingscriterium 
werd gehanteerd.7 De bevestiging dat de over
grote meerderheid van inheemse onderdanen 
andere, dat wil zeggen minder en ook mindere 
rechten had dan het vrij kleine segment van uit
heemse onderdanen betekende zowel een er
kenning als een bevordering van informele en 
formele discriminatie in economisch, politiek, 
sociaal en culmreel opzicht. Wesseling laat niet 
na op deze praktijken die aan gesystematiseerde 
bovenschikking en onderschikking verbonden 
zijn de aandacht te vestigen. Waar het mij om 
gaat is dat de koloniale relatie een racistische 
fundering kreeg. Terwijl aan de ene kant het laat- 
koloniale beleid voor een beschavingsmissie 
moest doorgaan, bleef aan de andere kant de toe
gang tot Westerse waarden ontzegd aan de geko
loniseerde volken als leden van lagere rassen via 
het mechanisme van insluiting-uitsluiting. 
Kousbroek, wie geen gebrek aan affiniteit met

S & D  7 / 8  I 2 003



BO E K E S S A Y  Jan Breman overde historische balansvan het kolonialisme

de koloniale mise-en-scène valt te verwijten, 
brengt die blokkering als volgt onder woorden.

'Die verworvenheden werden ten voorbeeld 
gesteld, geprezen, geroemd en op scholen onder
wezen; er was een formidabele druk om die 
waarden te assimileren; maar de geassimileerde 
werd tegelijkertijd de toegang geweigerd. Als hij 
probeerde zich erop te beroepen werd hij uitge
lachen en ‘op zijn plaats gezet’- buiten de deur. 
Die dingen waren niet van hem. Er werd geen 
gelegenheid gemist om hem eraan te herinne
ren dat hijzelf niet zoiets had voortgebracht. Als 
iets ervan zijn deel werd was dat uit goedheid, 
niet omdat het zijn recht was.....

Waarom was het kolonialisme, zoals wel dui
delijk gebleken is, zo destructief? Omdat het de 
eigen cultuur van een land vernietigde zonder 
de mensen de gelegenheid te geven dat wat er
voor in de plaats kwam hun eigendom te noe
men’ (Kousbroek 1992:264).

Met alle verschillen die Wesseling terecht be
nadrukt durf ik te stellen dat de bovenstaande 
passage een geldigheid heeft die niet tot de kolo
niale onderdanen van Nederland beperkt bleef.

B E V E S T I G I N G  V A N  S U P E R I O R I T E I T ?

Moet het kolonialisme als een afgesloten epi
sode in de wereldgeschiedenis worden be
schouwd? Ja, volgens Wesseling. In het slot
hoofdstuk laat hij nog de mogelijkheid open dat 
Europa’s imperiale verleden tot de Tweede 
Wereldoorlog doorliep maar toen kwam toch 
een einde aan de heerschappij vanuit dit conti
nent over andere landen en volken. Zelfs als dat 
zo zou zijn rijst de vraag wat de nawerking van 
de staatsonderneming in het verre buitenland is 
geweest. In ieder geval een breed gedeeld gevoel 
van wrok in Nederland over het verloren gaan 
van ‘ons Indië’.® Dekolonisatie heeft evenwel 
niet tot de gevreesde ineenstorting van de eco
nomie van de koloniale mogendheden geleid.
De welvaartsvermeerdering nam hier eerder toe 
dan af waaruit Wesseling overigens te snel de 
conclusie lijkt te trekken dat de transfer van sur
plus uit de overzeese gewesten nooit zo groot

kan zijn geweest als wel is beweerd. Over de ge
volgen voor de gekoloniseerde samenlevingen 
wil hij geen algemeen oordeel vellen. Maar hij 
aarzelt de stelling voor zijn rekening te nemen 
met verve verdedigd door zijn Leidse collega’s 
Fasseur en Baudet, namelijk dat stagnatie eerder 
als oorzaak dan als gevolg van kolonialisme 
moet worden beschouwd.9 De gedachte dat 
onderontwikkeling al verscholen lag in het ka
rakter van de pre-koloniale economie en maat
schappij van Indonesië gaat terug op de laat-ko- 
loniale leer van opheffing. Volgens die visie be
oogden Westers besmur en beleid aan de opge
lopen achterstand in het mondiale beschavings
proces juist een einde te maken. Zoals Van Kol 
het in 19 o I uitdrukte: 'Wat die inlanders nu zijn, 
waren wij eenmaal; wat wij thans zijn, zullen zij 
eenmaal worden’ (Van Doorn 1994:12) Echter, 
dit goedbedoelde voornemen van de kolonisator 
stuitte helaas af op de taaie en tot het einde vol
gehouden afwijzing van de vreemde bemoeie
nis. De naar binnen gekeerde en verstarde cul
tuur zou zich niet voor nieuwe impulsen die van 
buiten kwamen hebben opengesteld. In de uit
drukking ‘krasje op een rots’, een metafoor ont
leend aan W. Walraven, ligt de waarschuwing be
sloten de werking en uitwerking van kolonia
lisme niet te overdrijven. Wesseling aanvaardt 
zo’n vergaande relativering niet, maar komt aan 
het slot van zijn betoog wel tot de aanvechtbare 
conclusie dat met name in Azië de ontwikkeling, 
of het ontbreken daarvan, meer door de continu
ïteit van een eeuwenoude beschaving bepaald 
wordt dan door het koloniaal verleden. Kritische 
uiteenzettingen in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw over de opgave waarvoor de 
derde wereld zich gesteld zag spraken van ‘pad
afhankelijkheid’. De analyses van deze auteurs 
gingen al of niet vergezeld van pleidooien om 
door grootschalige steunverlening in de vorm 
van ontwikkelingshulp de achterstand die in het 
koloniale tijdperk was ontstaan ongedaan te ma
ken. Auteurs die deze laatste variant aanhingen 
zou men als aanhangers van de koloniale Ethi
sche Politiek op mondiaal niveau kunnen be
schouwen (Van Doorn 1995:147). Van een meer
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fundamenteel kritische gezindheid getuigden 
publicaties waarin de schadelijke gevolgen van 
imperialistische machtsuitoefening voorop
staan en ook die verschijnen nog steeds.

Heeft vergroting van de afstand in tijd een meer 
afgewogen oordeel opgeleverd? Zonder enige 
twijfel heeft Wesseling zijn best gedaan om 
naast het onderstrepen van de positieve resulta
ten van de westerse expansie — een modernise
ringsproces dat de basis legde voor een nieuwe 
economische structuur — de negatieve effecten 
niet te verwaarlozen. Tegenover deze redelijke 
poging een middenweg te bewandelen staat 
evenwel een nieuwe revisionistische stroming 
die het kolonialisme niet als probleem maar als 
oplossing voorstelt. Benadrukking van de zegen
rijke uitwerking die het kolonialisme heeft ge
had is het thema van Empire. How Britain made the 
modem world. In deze recent verschenen studie 
(Londen 2003), die past in de klassieke imperia
listische traditie waarin Europa werd aange
spoord een beschavingsoffensief te onderne
men, legt N. Ferguson uit hoe de geslaagde uit
voering van die fraaie missie verlichting en 
vooruitgang heeft gebracht waar duisternis en 
stagnatie heersten. Het slechte geweten, waarop 
Wesseling zich laat aanspreken mits daartoe vol
doende aanleiding is, speelt voor de historicus 
als imperialist een veel minder belangrijke rol. 
Mijn stelling is dat de grote meningsverschei- 
denheid die is blijven bestaan over de duiding 
van het koloniale verleden niet kan worden 
teruggebracht tot een verschil in historisch per
spectief.

Bezwijken voor de verleiding van een relati
visme dat op verzaking van de eigen verworven
heden neerkomt biedt geen oplossing om aan 
het dilemma russen zelfverwijt en triomfalisme 
te ontkomen. Relevant en nuttig is de aanwij
zing die Van Doorn geeft aan het slot van zijn 
reflectie op de koloniale ervaring en de conse
quenties daarvan voor de confrontatie tussen 
culturen:

‘Er is geen zinnige reden te bedenken 
waarom wij ideeën en instellingen die wij hoog

schatten en die vaak met grote inspanning zijn 
verworven, van onwaarde zouden moeten ver
klaren, indien en omdat anderen daar anders 
over denken. Al zien we ervan af onze culmur 
universeel geldig te verklaren, we staan voor wat 
we er waardevol in vinden. Maar ook: al beper
ken we daarmee de kring van degenen met wie 
we ons primair solidair weten omdat menselijke 
solidariteit nu eenmaal geen gegevenheid is 
maar een culturele prestatie — die positie is 
allerminst onverenigbaar met het streven ons 
begrip van ‘wij’ uit te breiden naar degenen over 
wie wij eerder dachten als ‘zij’. Die expansie heet 
morele vooruitgang’ (Van Doorn 1995:156).

Maar is de vormgeving van een 
gemeenschappelijke solidariteit een ideaal dat 
in de koers van politiek en beleid te herkennen 
valt? Ik vrees 
van niet.

P L E I D O O I  V O O R  EEN D E M O C R A T I S C H  

I M P E R I A L I S M E

Wat als een relativerende terugblik wordt gepre
senteerd staat in het teken van een herbevesti
ging van westerse suprematie in termen van 
macht en moraal. De verandering in tijdgeest be
tekent een breuk met het streven naar transna
tionale gelijkheid dat in de ontwikkelingsdecen- 
nia voorop leek te staan en waarbij de hulpverle
ning van rijke aan arme landen een vergoeding 
heette te zijn voor de voorafgaande periode van 
uitbuiting en onderdrukking van een groot deel 
door een Idein deel der mensheid. Uit de ideolo
gische kentering spreekt een herwaardering in 
positieve zin over de wijze waarop de westerse 
dominantie in de loop van de negentiende eeuw 
tot stand is gebracht. In deze zienswijze heeft het 
Europese kolonialisme een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het ontstaan van een wereldbescha
ving. Natuurlijk, er zijn schaduwzijden en, al
thans afgaande op huidige maatstaven, betreu
renswaardige excessen. Desalniettemin, als ge
volg van de expansie van westerse macht en ge
zag is een proces van ontwikkeling op gang geko
men dat tot voordeel heeft gestrekt van niet-

s & 'd 7/8 I 2003



B O E K E S S A Y  Jan Breman over de historische balans van het kolonialisme

westerse volken. Onder vreemde voogdij zijn zij 
tot wereldburgers opgevoed.

Versta me goed. Deze constatering bedoelt 
niet Wesselings verborgen agenda aan het licht 
te brengen. Maar wel is het naar mijn mening 
zinvol het door hem geschreven boek als meer 
dan louter een terugblik op een tot afronding ge
komen fase te beschouwen. Zijn verhandeling 
over de laat-koloniale bedrij fsvoering wil ik te
gen de achtergrond plaatsen van de geo-poli- 
tieke herinrichting van het mondiale bestel die 
al geruime tijd, versneld door de ineenstorting 
van de tweede wereld, gaande is. In deze redene
ring is niet het verleden, maar het heden en de 
nabije toekomsthet kader van referentie. De 
nieuwe wereldorde die is ontstaan roept een 
doctrine op waarin de hegemoniale leiding van 
de Verenigde Staten vooropstaat. De neiging die 
ik in een eerdere publicatie over koloniale 
kwesties waarnam om de westerse heerschappij 
over verre, vreemde volken in termen van een 
zedelijke taak, dure plicht, hoge roeping, heilige 
opdracht op te vatten blijkt na de dekolonisatie 
te hebben standgehouden.^  ̂En zoals toen even
eens het geval was doen tegenstemmen die nu 
uit de periferie van het wereldbestel opstijgen er

niet echt toe. In dezelfde zin wordt ook de con
temporaine geschiedschrijving over de nieuwe 
imperiale ordening a la Ferguson door een sterk 
hegemoniale inslag gekenmerkt. Het tegenbeeld 
komt er niet dan gemarginaliseerd en geredu
ceerd in voor. Imperialisme heeft in deze neo
conservatieve kringen niet de klank van een ver
wijt of beschuldiging. Het is de aankondiging 
van een plan de campagne voor internationaal 
interventionisme dat onder bezielende Ameri
kaanse leiding moet brengen wat totnogtoe is 
uitgebleven: bevrijding uit achterstand en een 
beter bestaan voor allen die daarvan zijn uitge
sloten. Democratisch imperialisme is de wer
vende aanduiding ervoor. Maar deze leuze gaat 
mank aan dezelfde innerlijke tegenstrijdigheid 
waarop ook het constructief imperialisme — de 
door Joseph Chamberlain bedachte voorloper er
van — stukliep. In een wereldbestel dat door en 
door op ongelijkheid is gebaseerd verdwijnt sa
men met het verlangen naar grensoverschrij
dende solidariteit de democratie als universele 
waarde uit het zicht. Alleen de terugkeer van het 
gelijkheidsideaal kan de hoop daarop levend 
houden.

Noten

1. In: The road to W igan Pier. Londen 
1937, herdmkt als Penguin Books 
1962:126. George Orwell, gebo
ren in Bihar in Brits-Indië een 
eeuw geleden, kwam tot deze 
uitspraak over koloniale heer
schappij op grond van zijn erva
ring in de Indian Imperial Police 
in Burma van 1922 tot 1928.
De in 1988 verschenen verza
melbundel Indië verloren, ram p
spoed geboren  (Amsterdam 1988) 
werd gevolgd door een studie 
over de wijze waarop Europese 
mogendheden van het zwarte 
continent bezit hadden geno
men: Verdeel en heers. De deling  
vanA frika, 1880-1914. Amsterdam 
1991

2. De koloniale apologie is nog 
lang voortgezet in opstellen van 
oud-koloniale beleidsmakers, 
verzameld in bundels zoals I.J. 
Bmgmans en H. Baudet (red.) - 
Balans van Beleid. Terugblik op de 
laatste halve eeuw van Neder- 
landsch-Indië. A ss e n  i gÉi ;  en S.L. 
van der Wal (red.) - Besturen 
Overzee. Herinneringen van oud- 
am btenaren bij het binnenlands  
bestuur in Nederlandsch-Indië 
Franeker 1977. De mythe van de 
voortreffelijkheid van het 
Nederlandse koloniale besmur 
bezweek pas, aldus Fasseur, toen 
geruime tij d na de Indonesische 
onafhankelijkheidswording de 
weg werd gebaand voor meer 
kritisch historisch onderzoek, 
in: C. Fasseur - Koloniale m ythen

en hun makers, in; De weg naar het 
paradijs en andere Indischege- 
schiedenissen. Amsterdam 1995:

259
C. Fasseur -  De Indologen. Ambte
naren voor de O o stiS z s-ig so .A m -  
sterdam 1993
Fasseur heeft mijn versie gecor
rigeerd van de weg die het 
Rhemrev rapport over de koelie- 
schandalen aan Sumatra's Oost
kust aan het begin van de twin
tigste eeuw in het koloniaal ar
chief heeft afgelegd. Niet de in- 
houd ervan trok zijn aandacht - 
ach, hij had zo veel van derge
lijke rapporten gelezen -  maar 
mijn bewering dat dit relaas in 
de koloniale doofpot werd opge
borgen. Fasseur weerlegt dit in 
het slotopstel van zijn bundel
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en beticht mij en passant van 
professionele onkunde en ge
brek aan oprechte belangstel
ling voor het koloniaal verleden 
(Fasseur 199 5:270-2). Zelf wees 
ik erop allerminst de eerste te 
zijn geweest die het onmense
lijke arbeidsregime op de groot- 
landbouwondernemingen van 
Deli aan de orde stelde. Zie de 
inleiding in J. Breman - Koelies, 
planters en koloniale politiek. H et 
arbeidsregime op degrootland- 
bouw ondem em ingen aan Sum a- 
tra’s oostkust in het begin van de 
twintigste eeuw. Leiden 1987. In 
een eerste aansluitend essay 
heb ik het argument weerlegd 
dat anders dan in Sumatra, een 
gebied met een dunne ambte
lijke bezetting in de pio
nierstijd, de koloniale overheid 
op Java de ondernemingskoe- 
lies beschermde tegen de uit
buiting en onderdrukking door 
hun werkgevers ('Het beest aan 
banden? De koloniale geest aan 
het begin van de twintigste 
eeuw, in: Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde 1988:19- 
43). Vervolgens heb ik uiteenge
zet hoehetde advocaat J. van 
den Brand is vergaan toen hij bij

de koloniale autoriteiten gehoor 
probeerde te vinden over de ter
reur waaraan het koelieleger 
blootstond ('Een advocaat van 
kwade zaken; een hoofdstuk uit 
de koloniale geschiedenis van 
Oost-Sumatra’, in: De Gids, juni 
1992:476-92)

5. Een saillant voorbeeld van deze 
reacties was hetbesprekingsar- 
tikel van V. H. J. Houben 'Histoty 
and morality: East Sumatran in- 
cidents as describedby Jan Bre
man’, in: Itinerario 1988:97-100. 
Voor mijn antwoord erop zie 
het voorwoord bij de derde druk 
van de monografie. Koelies, p la n 
ters, etc. Leiden 1992:3-22

6. Van Doorn bijvoorbeeld koos 
voor die benadering en lichtte 
toe waarom. J. A. A. van Doorn - 
De laatste eeuw van Indië; ontw ik
keling en ondergang van een k o lo 
niaal project. Amsterdam 1994:

15
7. W .F .W en h eim -In d on esia n S ocieiy  

in Transition. A Study oj Social 
C h an g e.T he  Hague 1964:137.Zie 
ook C. fasseur -' Hoeksteen en 
struikelblok. Rasonderscheid en 
overheidsbeleid in Nederlands- 
Indië’, in: Tijdsdirijt voor Geschie
denis, 1992:218-42

8. Zie J.A.A. van Doorn-Indische 
lessen; Nederland en de koloniale 
ervaring. Amsterdam 1995:15-6

9. C.FasseurenH.Baudet-'Dével- 
oppement et stagnation en In- 
sulinde aux 19̂  et 20̂  siècles: 
quelques remarques a propos 
des thèses de Boeke et de 
Geertz’, in: Histoiy and Underde- 
velopment; Essays on Underdeve- 
lopm ent and European Expansion 
in Asia and Africa. The Centre for 
the History of European Expan
sion, Leiden 1980

10. Nieuwe titels overhetFranse 
kolonialisme, het speciale aan
dachtsveld van Wesseling, zijn: 
M. Ferro (red.) -  Le livre noir du 
colonialism e, XVIe-XXe siècle: de 1'- 
exterm inaaon d la repentance. Pa
rijs 2003; G. Manceron - Mari- 
anne etles colonies, une introduc- 
tion d Ihistoire coloniale de la 
France. Parijs 2003;
J.-P. Vittori - Le choix des larmes. 
Parijs 2003

11. J. Breman - 'Ten geleide’, in: R. 
Aerts en Th. Duquesnoy (red.) - 
Een ereschuld. Essays uit De Gids 
over ons koloniaal verleden. Am
sterdam 1993:18
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EO VAN THIJN

I

Twee Amsterdamse 
burgemeesters
Wim Polak, Amsterdammer en sodaal-democraat, samengesteld 
en bezorgd doorMenno Polaken Gerritvan Herwijnen, 
Amsterdam, Meulenhoff, 2003 
BM, Ed van Thijn, Amsterdam, Augustus, 2003

J O B  V A N  A M  E R O N G E N

De combinatie ‘oud-burgemeester en begena
digd schrijver’ geldt voor zowel Wim Polak als 
voor Ed van Thijn. B. M. van Ed van Thijn gaat 
(bijna) uitsluitend over de episode van zijn bur
gemeesterschap van Amsterdam (1983-1994).
De biografie van Wim Polak beslaat praktisch 
zijn gehele leven, al ligt de nadruk ook bij Polak 
op het burgemeesterschap (1977-1983), Van 
Thijn schreef alleen. Daarmee heeft BM een sterk 
autobiografisch karakter. Wim Polak, Amsterdam
mer en sodaal-democraat, bevat naast eigen stuk
ken van Polak opstellen van een aantal deskun
digen, die verschillende aspecten van het leven 
— privé, de journalistiek, de vertegenwoordi
gende politiek, de Raad van State en bestuurder
schap van het Internationaal Insriruut voor Soci
ale Geschiedenis — van Wim Polak belichten.
‘De stukken zijn buitengewoon levendig ge
schreven en vormen tezamen een kleurrijk en 
persoonlijk portret van Wim Polak in zijn tijd’, 
zo meldt de achterflap van het boek. Er is geen 
woord aan gelogen.

Het is interessant om te wijzen op de over
eenkomsten en verschillen tussen deze twee 
voormalige burgemeesters. Ondanks het feit dat 
de burgemeester er voor ‘alle Amsterdammers’

Over de auteur job uan Amerongen is politicoloog en lid
uan de stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid

is, profileren zowel Polak als Van Thijn zich, 
althans in hun geschriften, als sociaal-demo- 
cratische burgemeesters. Ze zijn allebei tijdens 
hun burgemeesterschap geconfronteerd met 
wat Wim Polak omschrijft als ‘de paradox tussen 
het streven naar een andere invulling van de 
rechtsstaat en de noodzakelijke handhaving van 
die rechtsstaat’. Het is overigens niet zo, dat 
deze paradox voor Polak en Van Thijn gepaard 
gaat met grote innerlijke worstelingen.
Beide zijn met hart ziel aan de rechtsstaat ver
bonden. Handhaving van de openbare orde is 
een vanzelfsprekende noodzakelijkheid, ook 
als die handhaving moet worden bewerkstel
ligd door massief optreden van de politie. 
Nogmaals Polak citerend;’ Stenen zijn geen 
argumenten, zelfs niet als ze voor een zoge
naamd goed doel worden geworpen. En barri
cades — onder welk voorwendsel ook neerge
legd — kunnen niet getolereerd worden’. Ed van 
Thijn benoemt ‘law and order' als bij uitstek een 
links thema. Het recht van de sterkste mag niet 
prevaleren.

Zowel Polak als van Thijn, worden rond het 
‘thema rechtsstaat’ van twee zijden aangevallen. 
Aan de ene kant door (zelfbenoemde) ‘kritische 
progressieven en chaoten’, die benadrukken dat 
‘deze rechtsstaat de hunne niet is’. Overigens 
wordt Polak ook vanuit eigen kring bestookt
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vanwege zijn bescherming van ‘het grootkapi
taal’. Naar aanleiding van de grootschalige ont
ruiming van de Vondelstraat, klinken harde 
afkeurende reacties van Jonge Socialisten,
Rooie Vrouwen, Gewestelijk Bestuur en ge- 
meenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid. 
Opmerkelijk mild en weinig verbitterd reageert 
hij op het geraaskal van de partijgenoten.
Door 'de andere zij de van het politieke spec
trum’, wordt Polak en Van Thijn regelmatig ver
weten te permissief te zijn en tot het oneindige 
te geloven in dialoog. Er moet krachtdadiger 
worden opgetreden tegen het ‘schorriemorrie’. 
Dit verwijt treft Van Thijn in sterkere mate dan 
Polak. Beide burgemeesters ervaren een sterke 
band met hun politiekorps. Ze hebben zich ook 
beijverd voor de totstandkoming van zoge
naamde ‘wijkteams’ in Amsterdam. Polak in de 
rol van ‘voorbereider’. En Van Thijn in de rol van 
‘afmaker’.

Het is moeilijk om een uitspraak te doen, in 
hoeverre Polak en Van Thijn specifiek joodse 
burgemeesters waren. Daartoe moetje een dui
delijk beeld hebben, waarin de joodse burge
meester zou moeten verschillen van de niet- 
joodse burgemeester. Dat beeld heb ik niet en ik 
word ook niet geholpen door beide boeken. Feit 
is dat beide oud-burgemeesters erkennen sterk 
getekend te zijn door de oorlog en de periode 
van onderduik. Ook worden zowel Polak als 
Van Thijn ‘gehinderd’ door een sterk gevoel voor 
wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. Polak 
schrijft ingetogen — maar nimmer saai — over 
deze thema’s. Van Thijn soms wat gezwollen en 
pathetisch. Er bestaat een gezamenlijke en grote 
afkeer van het bestempelen van ieder willekeu
rig politieoptreden, als ‘fascistische daad’. In het 
bijzonder de radicale kraakbeweging heeft bijge
dragen aan de inflatie van de term fascisme. 
Wanneer je de gevolgen van het fascisme aan 
den lijve hebt ondervonden, maakt iedere on
zinnige vergelijking natuurlijk razend.
Overigens zou namurlijk ieder beschaafd mens 
pijnlijk getroffen moeten zijn door deze vergelij
king.

Blunders
Naast de krakersrellen, is ook het drugspro
bleem een thema waar Polak en Van Thijn zich 
intensief mee bezig hebben gehouden. Vooral 
Van Thijn komt de eer toe, het drugsprobleem in 
breder perspectief geplaatst te hebben. Naast as
pecten van volksgezondheid, moest het drugs
probleem ook gerelateerd worden aan (de ver
storing van) de openbare orde. Uiteraard komen 
er ook duidelijke verschillen mssen de twee oud- 
burgemeesters naar voren. Ik noemde reeds de 
schrijfstijl en doelde hier nadrukkelijk niet op 
de leesbaarheid van het gebruikte proza. Dat is 
bij beide heren dik in orde. Het is interessant om 
te bezien, wat er karakterologisch uit dat proza 
valt af te leiden. Hoewel ik Wim Polak nooit per
soonlijk gekend heb en Ed van Thijn via de Am
sterdamse Partij van de Arbeid slechts zeer zijde
lings heb meegemaakt en meemaak, komt Wim 
Polak na lezing van de biografie naar voren als 
‘aimabel en bescheiden’. En Ed van Thijn (soms) 
als ‘ijdel en drammerig’. Soms stelt Van Thijn 
zich echter ook weer verrassend kwetsbaar op en 
maakt hij openhartig melding van zijn blunders. 
Zoals de keer dat hij door Adriaan van Dis werd 
geïnterviewd en naar aanleiding van een keer 
dat hij was overvallen, sprak van een‘interes
sante ervaring’.

En dan zijn er natuurlijk de verschillende the
ma’s die het burgemeesterschap hebben be
heerst. In het 319 pagina’s tellende boek over en 
van Wim Polak, worden welgeteld drie woorden 
gewijd aan de multiculturele samenleving. Van 
Thijn schrijft in BM uitgebreid over multicultu- 
raliteit en racisme. Hij geeft aan de term ‘poli
tiek correct’ eerder als geuzennaam, dan als 
scheldwoord te ervaren. Toch lijkt ook Van Thijn 
zich nadrukkelijk te willen verdedigen tegen het 
verwijt de schaduwzijden van de multiculmrele 
samenleving te hebben onderkend en gebagatel
liseerd. Zo ontkent Van Thijn dat hij het in 19 8 8 
uitgebrachte rapport ‘Marokkaanse daders in de 
binnenstad’, onder het tapijt heeft willen vegen. 
Hij zou de publicatie slechts met veertien dagen 
hebben willen opschorten, om met een breder
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onderbouwd bestuursstandpunt van het college 
te komen. Er zijn tot op de dag van vandaag wei
nig mensen die de lezing van Van Thijn geloven.

Van Thijn bekent zich nadmkkelijk tot het ge
kozen burgemeesterschap. Al is hij een be
noemde burgemeester, hij wenst zich duidelijk 
als gekozen burgemeester op te stellen. Dit ove
rigens niet altijd tot genoegen van zijn wethou
ders. Polak laat zich over de wenselijldieid van 
een gekozen burgemeester niet uit. Overigens 
begrijpelijk. De discussie was in zijn besmurs- 
periode veel minder actueel.

Beide boeken bevatten een uitgebreid naams- 
register en overzichtelijke bijlagen, waarin nog 
eens rustig kan worden nageslagen hoe de ge
meenteraad en het college van BeeW er ‘toen ook 
alweer uitzagen’. Het boek van Polak heeft ook 
nog eens een uitgebreid notenapparaat. Beide 
boeken vormen een belangrijke en persoonlijke 
bijdrage aan de (sociaal-democratische) ge
schiedschrijving van Amsterdam en bieden — 
citaat Wim Polak — een goede kijk op ‘het meest 
overschatte beroep van Nederland’.
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Nederland seculier!

Nederland seculier!
August Hans den Boef, Amsterdam, Van Gennep, 2003

G E R  V E R R I P S

94

Een jaar geleden attendeerde August den Boef 
een argeloos publiek erop dat bij de invoering 
van de euro alleen de in Nederland geslagen 
munt een randopschrift heeft waarin een opper
wezen wordt aangeroepen: G O D  ZIJ M E T  O N S . '  

Dit ondanks het feit dat de meeste Nederlanders 
in antwoord op de vraag van opinieonderzoe
kers zich als niet-kerkelijk beschouwden. Enkele 
maanden later verraste hij met een scherpe kri
tiek op het te welwillend ontvangen rapport van 
de onderwijsinspectie over de islamitische scho
len.  ̂Inmmiddels heeft hij de talrijke beschou
wingen die daarop volgden in diverse media uit
gewerkt en gepubliceerd in boekvorm, gericht 
tegen religieuze privileges in wetten, regels, praktij
ken, gewoonten en attitudes zoals de ondertitel van 
zijnboekhet samenvat. Hij bestrijdt daarin 
ideeën, soms gehanteerd als uitgangspunten 
voor beleid, ‘dat religieuze instituties boven an
dere maatschappelijke instituties staan; dat reli
gie per definitie een positief, maatschappelijk 
verschijnsel is en daarom bij uitstek een middel 
voor inburgering; dat religieus gedrag en de bij
behorende parafernalia leiden tot emancipatie 
en integratie’ (p 10).

Sommige boeken zijn ondanks gebreken van 
belang vanwege het aan de orde stellen van

Over de auteur Ger Verrips is schrijver

onderwerpen die in het politieke debat onver
antwoord lang zijn genegeerd. Dit boek is zo’n 
boek. Een gebrek ligt in enkele simplificaties, te 
beginnen bij Den Boefs jubelen dat bij het verge
lijken van opiniepeilingen blijkt dat in ons land 
de meeste ondervraagden (52%) antwoordden 
zich als niet-kerkelijk te beschouwen, een uniek 
hoge score. Formeel juist, maar in de oostelijke 
Lander van de Bondsrepubliek, die tot voorkort 
de DDR vormden is de score 20%. Belangrijker 
nog is dat zo’n boek in Nederland allicht 
zwaarder wordt genomen dan in minder door 
kerkelijke twisten onder protestanten en royaler 
bevolkt door blijmoediger katholieken, landen 
in Latijns Europa, waar in het kerkelijk leven na 
de doop vooral het gemak van traditionele rime- 
len wordt gezocht en soms enige troost door so
lidair sociaal contact.

Bovendien verliest Den Boef in zijn gedreven
heid te vaak de zorgvuldigheid uit het oog die 
men bij het hanteren van de term seculier moet 
blijven betrachten. Seculier staat voor niet meer 
en niet minder dan de scheiding van kerk en 
staat. Ze staat niet voor het onderscheiden van 
gelovigen en niet-gelovigen — daar glijdt Den 
Boef te vaak uit. Een samenleving waarin ieder
een een geloof zou aanhangen kan seculier wor
den ingericht en bestuurd, evenals een waarin 
niemand enig geloof zou aanhangen.
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Het belang van Den Boefs bij drage aan dis
cussies die door de migratie en integratieproble
matiek en op handen staatkundige vernieuwin
gen in het kader van de Europese Unie dringend 
zijn geworden, liggen in zijn standpunten in
zake praktische kwesties. Op grond van alleszins 
ernstig te nemen argumenten wijst hij de 'on
eindige formulering’van artikel i van de Grond
wet af — 'de moeder van alle misverstanden’.
Hij bepleit een nieuwe redactie waarin een over
bodig geacht verbod van ‘discriminatie wegens 
godsdienst' vervalt, omdat het in de praktijk 
wordt misbruikt voor de bevoorrechting van re
ligieuze instituties. Hij wijst op vrij onbekende 
wetsbepalingen als het verschoningsrecht voor 
predikanten, priesters en rabbijnen, die, op ge
lijke voet gesteld met de medicus, de advocaat en 
de notaris, niet hoeven te getuigen indien een 
van hun ‘cliënten’ daardoor benadeeld zou kun
nen worden. Een ander voorbeeld betreft het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek dat bij de bepalingen 
over rechtspersonen uitzonderingen maakt voor 
kerkgenootschappen en hun zelfstandige onder
delen, die door hun eigen statuut mogen wor
den geregeerd met de daaruit voortvloeiende 
financiële bevoorrechting.

Cleveringalezing
Actueler en belangrijker nog is zijn ook vanuit 
persoonlijke ervaring gedegen beargumenteerd 
pleidooi voor herziening van de wetgeving in
zake openbaar en bijzonder onderwijs, voor 
dringend noodzakelijke morele en materiële 
versterking van de positie van het openbaar 
onderwijs en het tegengaan van verdere uithol
ling van het seculiere karakter ervan. Dit deel 
kan elke landelijke en lokale volksvertegenwoor
diger die zich inzet voor het niveau van ons 
onderwijs, bepalend voor de toekomst van dit 
land, in het bijzonder voor de zwakken en de all
ochtonen als verplichte lekmur beschouwen. Er 
is alle reden begrip te blijven hebben voor het 
feit dat de SDAP in 1917 accoord ging met de wet 
op de geljkstelling van het openbaar en bijzon
der onderwijs, er is geen enkele reden om dit

compromis tegenwoordig, in het in meer dan 
tachtig jaar grondig veranderde Nederland, op 
de principiële hoofdpunten nog altijd onbe
spreekbaar te laten.

Den Boef spreekt vanuit zijn hoop en ver
wachting op verandering vooral de Partij van de 
Arbeid aan op haar verantwoordelijkheid. Dat 
kan slechts als een compliment worden opgevat. 
Waar hij fel van leer trekt tegen de Cleveringale
zing van PvdA-burgemeester Job Cohen van Am
sterdam slaat hij echter door in zijn kritiek en 
verliest hij alle proporties uit het oog. Cohen 
sneed in zijn lezing de vraag aan hoe immigran
ten uit landen waar men de seculariteit niet kent 
er toe kunnen worden gebracht de nieuwe hem 
omringende, geseculariseerde samenleving te 
accepteren. Hij stelde in dat verband; 'het geloof 
is een voor hen gemakkelijke en voor de hand 
liggende ingang wanneer zij aansluiting zoeken 
in Nederland. Daarom zou de integratie van 
deze migranten in de Nederlandse samenleving 
paradoxaal genoeg misschien nog wel het beste 
via hun geloof kunnen verlopen. Dat is immers 
vrijwel het enige ankerpunt dat zij hebben wan
neer zij de Nederlandse samenleving van de 
21ste eeuw betreden. Deze beide ontwikkelin
gen vragen om aandacht voor de rol van de reli
gie in onze samenleving.’

Dit betoog biedt zeker ruimte voor kritische 
kanttekeningen en vragen om nadere precise
ring van de praktische uitwerking van een en 
ander. Maar Den Boef reageert kortzichtig door 
de reële maatschappelijke probleemstelling die 
Cohen formuleerde simpel te negeren en geen 
oog te tonen voor praktische bestuurlijke en po
litieke verwikkelingen.

Den Boef schrij ft direct en openhartig, met een 
te zeldzame en daardoor verademende persoon
lijke inzet en betrokkenheid. Hij beschikt over 
ruime, gedetailleerde kennis van zaken, ook van 
historische en gangbare opvattingen, en over 
eruditie op cultureel gebied. Hij is slordig en 
naïef als het algemene aspecten en polemische 
punten betreft, maar sterk en precies waar het 
om concrete kwesties gaat. Niemand van dege-
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nen die hem in de media honend uit het ge
zichtsveld trachtten te sturen gaan op deze con
crete kwesties in.

De gedachtewisseling over onderwerpen als 
deze zou in ons land eerlijker en helderder moe
ten verlopen, opener en oprechter, zonder het 
denigrerend negeren van de soms pijnlijke erva
ringen en verwijtende overwegingen van an

dersdenkenden. Dat geldt ook voor en binnen de 
PvdA — al was het maar uit partijbelang en om 
anderen een goed voorbeeld te geven.

Noten

1. NRC Handelsblad i8 juni 20 o z
2. £lsevier23 november2002
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Op zoek naar een 
verloren eeuw
Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek 
in de negentiende eeuw
Ido de Haan, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2003

H A N S  W A N S I N K

In de geschiedschrijving van Nederland komt de 
negentiende eeuw er bekaaid af. De gloriejaren 
van de opstand en de gouden eeuw worden be
schreven door historici van binnen- en buiten
land. Ook de achttiende eeuw, de eeuw waarin 
de Republiek haar dominante positie opgeeft, 
maar haar welvaart consolideert, culminerend 
in de Patriottentijd, krijgt internationale aan
dacht. Maar dan, in 1795, met het binnenvallen 
van de Fransen, valt er een gat. Pas rond 1870 
lijkt de vaderlandse geschiedenis opnieuw te be
ginnen. Dan ontstaan immers de politieke par
tijen, dragers van de emancipatiebewegingen 
van verlichte burgers, protestants-christelijke 
kleine luiden, socialistische arbeiders en achter
gestelde katholieken. Na een halve eeuw turbu
lentie is Nederland dan rond 1920 als het ware 
voltooid: het algemeen kiesrecht, de vrijheid van 
onderwijs en de achmrendag zijn geregeld. De 
politieke strijd is voorbij en iedereen legt zich 
daarbij neer. Volgens het recept van de verzui
ling zoeken de Nederlanders vervolgens hun 
heil in hun eigen levensbeschouwelijk organisa
ties, terwijl Colijn en Drees op de winkel passen.

Het is de verdienste van het grootschalige ge
schiedkundige project ‘De natiestaat’ dat aan de

Over de auteur Hans Wansink is redacteur uan de
Volkskrant

negentiende eeuw eindelijk recht wordt gedaan. 
Een nog jonge generatie historici (dertigers en 
veertigers) buigt zich in 17 studies over de poli
tieke geschiedenis sinds 1815, het geboortejaar 
van het koninkrijk der Nederlanden. Enkele zijn 
inmiddels verschenen. Veel aandacht kreeg het 
boek Stijlen van leiderschap, van de Groningse 
historicus Henk te Velde, over de wisselwerking 
tussen persoonlijkheden als Thorbecke, Kuyper 
en Den Uyl en de politieke culmur van hun tij d. 
Minder vlot geschreven is het boek van de filo
soof Ido de Haan, maar daar staat tegenover dat 
het meer denkwerk bevat. De Haan biedt een 
originele kijk op de dynamiek tussen de negen- 
tiende-eeuwse staat, het kiezersvolk en de ver
tegenwoordigers van dat volk. Hij bestrijdt de 
heersende opvatting dat de vorming van poli
tieke partijen het gevolg was van de opkomst 
van emancipatiebewegingen. Volgens De Haan 
kwam de Nederlandse politiek al in het Euro
pese revolutiejaar 1848 in een stroomversnel
ling. In dat jaar maakte de liberale staatsman 
Thorbecke Nederland tot een constitutionele 
monarchie en legde hij in zijn herziening van de 
grondwet de fundamenten van de parlementaire 
democratie. Thorbecke karakteriseerde zijn — 
zeer omstreden — grondwet als ‘het beginsel 
van leven en wasdom’. Verwijzend naar die om
schrijving, waardeert De Haan de herziene
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grondwet van 1848 als het fundament waarop 
het politieke bedrijf zich kon ontplooien tot vol
groeide verhoudingen.

De ‘nationale politieke ruimte’, zoals De Haan 
de schaalvergroting van het politieke bedrijf van 
lokaal naar landelijk niveau noemt, was al ge
schapen tijdens de Bataafse Republiek (1795- 
1813). Dat was het tijdperk waarin het door het 
Napoleontische Frankrijk bezette Nederland van 
een bonte verzameling lokale en provinciale 
overheden werd omgesmolten tot een hiërarchi
sche eenheidsstaat. De scheiding tussen kerk en 
staat maakte een einde aan de bevoorrechte po
sitie van de hervormde staatskerk. Daardoor 
kwamen onderwijs en sociale voorzieningen on
der toezicht van het rijk. De voormalige stad
houder werd gekroond tot Willem I, soeverein 
vorst der verenigde Nederlanden. De koning 
stelde volgens de nieuwe constimtie van 1814 
zelf zijn ministers, de Raad van State en de leden 
van de Rekenkamer aan. De Staten-Generaal be
stond uit één Kamer van 5 5 leden, een kwart 
edelen en de rest ‘notabelen', die werden geko
zen door de provincies. Het nationale politieke 
leven, zo luidt de stelling van De Haan, begon al 
in 1815 (en niet rond 1870), als gevolg van het 
verzet tegen de geforceerde eenheidsstaat van de 
machtige Willem I. De verlichte liberale burgers 
kwamen in opstand tegen de inperking van hun 
rechten. De kerken bevochten de invloed van de 
staat op de armenzorg en het onderwijs, voorzie
ningen die van oudsher in hun handen waren.

De reikwijdte van de staat
98 Schoolopzieners, onderwijzers, ambtenaren en 

predikanten ontplooiden hun pas verworven 
stams als door Willem I in het leven geroepen 
‘nieuwe middenklasse’. Zij probeerden vat te 
krijgen op het nog steeds geografisch en levens
beschouwelijk verdeelde volk. Dit koesterde 
een groot wantrouwen tegen het van bovenaf 
opgelegde streven naar eenheid, dat zich mani
festeerde in de ‘algemeen-christelijke’ openbare 
volksschool. Niemand wist wat ‘algemeen- 
christelijk’ was, behalve de liberale 'volksverlich-

ters’ van het Nut van ‘t Algemeen. Hun bescha
vingsoffensief was dan ook geen onverdeeld 
succes.

De strijd om de staat bereikte een eerste 
hoogtepunt in de aanvaarding van Thorbeckes 
grondwet van 1848. Deze constimtie bond de ko
ning en gaf de Staten-Generaal het laatste 
woord. Ook de vrijheid van onderwijs werd 
grondwettelijk verankerd, maar in de praktijk 
werd het bijzonder onderwijs benadeeld omdat 
de financiële gelijkstelling aan het openbare 
ontbrak. Als gevolg van de afwijzing van 'alge- 
meen-christelijk’ staatsonderwijs door de katho
lieken en protestanten, konden de liberalen niet 
langer poseren als dragers van het algemeen be
lang. Van de weeromsmit werden ze antikleri
kaal — en zo ontstond de 'antithese’ mssen ener
zijds de vrijzinnigen (liberalen, socialisten en 
verlichte christenen) en anderzijds de recht- 
zinnigen (katholieken en protestanten van di
verse pluimage).

Door deze politieke controverse mssen secu- 
lieren en confessionelen over de reikwijdte van 
de staat liep een andere, namelijk die over de 
reikwijdte van het kiesrecht. Conservatieven 
meenden dat het ‘gemene volk’ niet onafhanke
lijk, bemiddeld en ontwikkeld genoeg was het 
kiesrecht uit te oefenen. Radicalen stelden daar
tegenover dat dit volk dan — door invoering van 
de leerplicht — geschoold zou moeten worden 
in de deugden van het staatsburgerschap. Wie 
belang had bij de staat, moest ook zeggenschap 
hebben. De kring van belanghebbenden bij de 
collectieve voorzieningen omvatte rond 1900 zo 
ongeveer de gehele bevolking van Nederland. Ie
dereen kreeg met de expanderende staat en zijn 
groeiend leger ambtenaren, onderwijzers en be
lastingontvangers te maken.

Door de wrijving van uiteenlopende partijen 
en maatschappelijke groeperingen steeg in de 
tweede helft van de negentiende eeuw de poli
tieke temperamur. Deze ‘hete politiek’, zoals De 
Haan het noemt, werd gekenmerkt door hoog
dravende beginselstrijd met de rol van de staat 
als inzet. Zij kwam in de plaats van het normale, 
lauwe politieke bedrijf waarin de knilckers wor-
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den verdeeld, maar de regels van het spel niet ter 
discnssie staan. Na 1920 versteenden de poli
tieke stromingen tot zuilen, die bovendien 
steeds afhankelijker werden van de subsidië
rende staat. De Haan ontwaart een typisch 
Nederlandse variant van het (Franse) étatisme, 
dat zich kenmerkt door de financiële overname 
van zelfstandige collectieve instellingen zonder 
ze in te lijven als staatsapparaten. De Neder
landse staat is zo een ‘corporatie van corporaties’ 
geworden die de burgers zodanig stijf aan het 
hart drukt, dat ze in ademnood komen.
‘Het beginsel van leven en wasdom’ — de onder

titel is beter: ‘de constimtie van de Nederlandse 
politiek’ — is een stimulerend boek. Ido de Haan 
draaft soms door in zijn ijver de bestaande histo
rische opvattingen te bestrijden. De emancipa- 
tiethese kan zeker gerelativeerd worden, maar 
niet weggepoetst. Ook mag de verzuiling niet 
worden afgedaan als disciplinering van bovenaf, 
zij wortelde immers in het particulier initiatief 
van vrije burgers. Maar dat neemt niet weg dat 
De Haan het debat over de betekenis van het ne- 
gentiende-eeuwse politieke bedrijf voor onze he
dendaagse bestel nieuw leven heeft ingeblazen.
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Met de staat kan het 
alle kanten op
De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld
Cock Hazeu en Gerrit Kronjee (red.), Den Haag, WRR, 2002

100

W l L HOUT

In de bundel De vitaliteit van de nationale staat in 
een internationaliserende wereld trachten leden en 
wetenschappelijk medewerkers van de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(w r r ), blijkens het voorwoord van WRR-voorzit- 
ter Scheltema, te onderzoeken ‘in hoeverre de 
rol van de nationale staat, die steeds meer onder 
de invloed staat van de internationale omgeving, 
verandert’, alsmede ‘welke betekenis hij in de 
toekomst kan en moet houden’ (p. 5). De bundel 
beoogt deze thema’s te behandelen op basis van 
verscheidene rapporten die de w r r  in de raads
periode 1998- 2002 heeft gepubliceerd.

De bundel bevat vele, op zich zelf interes
sante bijdragen, iets wat men van een instelling 
van het kaliber van de w r r  mag verwachten. In 
het boek zijn hoofdstuklcen te vinden over zo 
uiteenlopende onderwerpen als (in de volgorde 
van het boek): de kennissamenleving, de ver
houding russen de publieke en de private sector, 
goed bestuur in ontwikkelingslanden, de ge
zondheidszorg, het arbeidsmarkt- en sociaal be
leid, migratiebeleid, biotechnologie, het interna
tionaal milieubeleid, mededingingsbeleid, 
ruimtelijke orderning en de verhouding tussen

Over de auteur Wil Hout is Uniuersitair Hoofddocent 
voor Internationale Ontwikkelingsvraagstukken, 
Institute ofSocial Studies, Den Haag

stad en land, het handelsbeleid, de rechtsstaat en 
de rol van de rechter, en Europeanisering, Met 
twee uitzonderingen wordt elk hoofdsmk verge
zeld van een commentaar van één vertegen
woordiger uit de wetenschappelijke wereld en 
één uit de sfeer van beleid en besmur.

De lezer die op basis van uitsluitend de titel 
meent dat het onderhavige boek een systemati
sche analyse bevat van de effecten van internati
onalisering — een term die vreemd genoeg in 
het boek niet nader omschreven wordt — op de 
rol van de nationale staat, komt (grotendeels) be
drogen uit. In de meeste hoofdsmkken wordt 
internationalisering gezien als een trend die op 
de achtergrond in de beleidsvorming een rol 
speelt; de concrete effecten die deze trend heeft 
voor het beleid staan echter niet in alle bijdragen 
centraal.

Internationalisering kan, in navolging van de 
recente literamur, worden gezien als de intensi
vering van het grensoverschrijdende economi
sche, politieke, sociale en culturele verkeer.' Het 
meest expliciet komt internationalisering aan 
de orde in de hoofdsmkken over de goed-be- 
stuursnorm, migratie, het milieubeleid en het 
handelsbeleid. In deze hoofdsmkken gaat het 
om zulke verschillende zaken als de internatio
naal wijdverbreide belangstelling voorrechts
statelijkheid en democratisering in ontwikke-
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lingslanden, de pogingen van de Nederlandse 
overheid greep te krijgen op immigratie in een 
situatie van toenemende internationale mobi
liteit van mensen, de noodzaak concrete keuzen 
in het milieubeleid onder ogen te zien in plaats 
van belangentegenstellingen te bedekken onder 
de ‘warme deken’ van duurzame ontwilckeling, 
en het belang van het behoud van extern ver
trouwen in Nederland indien ons land zijn posi
tie als handelsnatie wil behouden.

Europese Unie
In de meeste andere hoofdsrukken (onder meer 
in de bijdragen over gezondheidszorg, arbeids
marktbeleid, ruimtelijke ordening en de rechts
staat), wordt internationalisering vooral begre
pen als de toenemende invloed van de Europese 
Unie, De invloed van de Europese integratie kan 
volgens verschillende hoofdstukken in het 
onderhavige boek vooral worden gezien als een 
beperking van het beleidsinstrumentarium van 
nationale overheden. Goede voorbeelden hier
van zijn de hoofdstukken over gezondheidszorg 
en arbeidsmarkt. In de gezondheidszorg gaat 
het, volgens Kronjee, om ‘het feit dat er steeds 
minder een nationale grens is voor de aanbie
ders, verzekeraars en vragers van de zorg’ (p. 8 8), 
waardoor de eerste twee groepen vrijer zijn in 
het vinden en bedienen van lucratieve markten, 
terwijl de zorgvragers minder belemmeringen 
worden opgelegd bij het vinden van een verze
keraar of zorgverlener.

Voor het Nederlandse arbeidsmarktbeleid 
heeft de toegenomen Europese coördinatie van 
monetair, budgettair en fiscaal beleid, aldus Den 
Butter en Hazeu, vooral gevolgen voor nationale 
mechanismen om externe schoklcen op te van
gen; deze ontwikkeling leidt ertoe dat schokken 
vooral door de arbeidsmarkt dienen te worden 
opgevangen. Wat het ruimtelijke ordeningsbe
leid betreft, leidt de Europeanisering vooral tot 
beperkingen die voortkomen uit het Europese 
recht en beleid.

Gelet op het uitzonderlijke en hogelijk geïn
stitutionaliseerde karakter van de Eu-invloed

zou ik er om analytische redenen de voorkeur 
aan hebben gegeven indien een duidelijker 
onderscheid was aangebracht mssen Europeani
sering en internationalisering. De bijdrage van 
Asbeek Brusse, Hemerijck, Pelkmans en Sie 
Dhian Ho biedt een goed inzicht in de institutio
nalisering en complexiteit van de Europese be
sluitvorming, die in schril contrast staat met de 
wijze waarop menige internationale organisatie 
functioneert. Hiernaast vormt ook de slotbe
schouwing van Scheltema, waarin de uniciteit 
van de rechtsorde van de Europese Unie wordt 
benadrukt, een illustratie van het suigeneris-ka- 
rakter van dit supranationale samenwerkings
verband (p. 341).

Kennis
De redactie van de onderhavige bundel heeft er- 

i voor gekozen telkens één of twee reacties op de 
|| hoofdstukken van de WRR-auteurs op te nemen.
|! Deze aanpak leidt mijns inziens tot een tamelijk 

onbevredigend eindproduct. Aangezien de au
teurs van de hoofdstukken niet de mogelijldieid 
tot repliek hebben, blijven vele commentaren in 
de lucht hangen. Gelukldg bieden sommige re
acties een aardig tegenwicht tegen de hoofd
stukken. Zo geeft De Wilde, in zijn commentaar 
op hethoofdsmk van Schuyt en Dijstelbloem 
over de kennissamenleving, aan dat ‘kennis’bij 
de WRR-auteurs wel een vage inhoud krijgt; ‘Zo’n 
beetje iedere cognitieve activiteit valt bij hen on
der dit begrip!

Vroeger had alleen een elite van experts ken
nis, maar na een avondje surfen hebben u en ik 
hetnu ook’ (p. 28). Ringeling geeft, in reactie op 
Hazeu en Schooneboom, aan sceptisch te zijn 
over de analyse van de WRR-medewerkers van 
het internationale milieubeleid. Waar ik de bij
drage van Hazeu en Schooneboom één van de 
prikkelendste vind in de bundel, zou ik zeer 
geïnteresseerd zijn in de manier waarop zij ge
tracht zouden hebben Ringelings commentaar 
te pareren. Teveel commentaren gaan evenwel 
niet duidelijk genoeg in op de inhoud en impli
caties van de hoofstukken. Een voorbeeld hier-
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van is het commentaar van Bovenberg op Hoef
nagels en Scheltema’s bijdrage over publieke en 
private verantwoordelijkheden, dat een tamelijk 
losgezongen en van neo-instimtioneel econo
misch jargon doorspekte verhandeling is en dat 
voor menigeen weinig meerwaarde zal hebben.

Wanneer de internationalisering, casu quo de 
Europeanisering, opgevat kan worden als de on
afhankelijke variabele in de redenering van de 
WRR, dan zou de vitaliteit van de nationale staat 
in deze benadering de afhankelijke variabele 
zijn. De redactie van de bundel had op dit punt 
voor mij wel wat duidelijker positie mogen kie
zen. De slotbeschouwing van Scheltema is tame
lijk ambivalent. Volgens de WRR-voorzitter staat 
namelijk ‘tegenover het verlies aan macht en aan 
vrijheid om het publieke belang naar eigen in
zicht te behartigen,... het grotere beroep dat op 
[de staat] gedaan wordt om de mogelijlcheden 
voor de behartiging van het publieke belang in 
een internationaliserende kennissamenleving’ 
(P-346).

Wat betreft de beoordeling van de vitaliteit 
van de nationale staat, en de invloed van proces
sen van internationalisering hierop, wreekt zich 
de afwezigheid van een gemeenschappelijk the
oretisch of analytisch kader van waaruit de ver
schillende problemen worden benaderd. De le
zer blijft achter met het gevoel dat het eigenlijk 
alle kanten op kan met de staat: op sommige be

leidsterreinen lijkt hij nog tamelijk vitaal, maar 
op andere terreinen kan hij slechts iets bereiken 
indien wordt geparticipeerd in internationale 
samenwerkingsverbanden. Wat bijvoorbeeld te 
denken van de stelling, andermaal van Schel
tema, dat ‘soevereine staten hun autonomie 
(moeten) opgeven in het belang van de interna
tionale rechtsorde. Het uitvoeren van de over
heidstaak ... is immers niet meer mogelijk zon
der vormen van samenwerking en afstemming 
tussen de staten’ (p. 340). Deze stelling moge 
waar zijn, maar lezers van de onderhavige bun
del — en, afortiori, diegenen met een politieke of 
beleidsverantwoordelijkheid — zullen vooral 
geïnteresseerd zijn in de mate waarin op natio
naal niveau beleid kan worden gemaakt en in de 
kosten die de aanpassing aan de internationale 
omgeving voor bepaalde groepen met zich 
brengt. Jammer genoeg is op deze vragen in de 
besproken bundel geen (systematisch) ant
woord te vinden.

Noten

1. Wil Hout en Monika Sie Dhian Ho, Aanpassing onder 
druk: N ederland en de gevolgen van de internationalise
ring. Assen: Van Gorcum, 1997, p. 3. Zie hoofdstuk 1 
van dit boek voor een verdere bespreking van dit 
concept en verwante begrippen.
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In memoriam

Piet Dankert
KLAAS DE V R I ES

Piet Dankert is te vroeg weggegaan. Deze woor
den op de rouwkaart zullen ook velen door het 
hoofd zijn gegaan, toen zij via de media hoorden 
van zijn overlijden. Na een leven in de hectische 
wereld van de politiek moet er eigenlijk tijd zijn 
om met je vrienden na te praten. En zoals we alle
maal wel weten: in de politiekheb je politieke 
vrienden en echte vrienden. Piet was een echte 
vriend.

Ik leerde hem in 1973 kennen toen ik lid werd 
van de Tweede Kamer. Piet was dat al vij f j aar en 
hij had een grote reputatie. Toen ik in het najaar 
onverhoeds van mijn fractieleider Ed. van Thijn 
opdracht kreeg om enkele dagen later het perso- 
neelsdeel van de defensiebegroting te behande
len, ging ik in volledige onwetendheid bij Piet te 
rade. Hij zag het probleem en zei: ‘Tja, snel lezen 
en veel bellen!’ En hij vertelde me wat ik moest 
lezen en wie ik moest bellen. Het kwam allemaal 
net goed.

Het was het begin van een jarenlange inten
sieve samenwerking in een van de meest bewo
gen periodes in ons parlement. Eerst tijdens het 
altijd onder hoogspanning staande kabinet van 
Joop den Uyl, daarna tij dens dat van Van Agt- 
Wiegel. Met collega’s als Relus Ter Beek, Bram 
Stemerdink, Schelto Patijn en Hariy van den 
Bergh en medewerkers als Lo Castelijn, Beer van 
den Boomen en Jan Marinus Wiersma vormden 
we in die jaren een hechte groep. We mochten el
kaar en gunden elkaar, binnen de grenzen van 
het redelijke, ook het licht in de ogen. Daarbij 
werkten we in goede kameraadschappelijke.

Over de auteur Klaas de Vries is Tweede Kamerlid uoor

de PudA

maar vaak ook zéér dualistische verhoudingen, 
samen met de ministers Max van der Stoel en 
HenkVredeling.

Piet was, zoals gezegd, toen al een bekend po
liticus. In de jaren zestig had hij binnen de Partij 
van de Arbeid talloze functies bekleed: afdelings
voorzitter, voorzitter van de Federatie van Jonge
rengroepen, directeur van het Koos Vorrink-in- 
stituut, lid van het hoofdbesmur, en Internatio
naal Secretaris. In 1968 kwam hij in de Kamer.
Zijn eerste schriftelijke vraag betrof de onder- 
handelingen van de E.E.G. met een aantal Afri
kaanse landen, waarbij de E.E.G. het bestaan had 
voorkeursrechten te bedingen.

Piet was een bijzonder kamerlid. Hij deed 
nooit formeel of gewichtig. Integendeel, hij ge
noot van het politieke spel en nam er haast jon
gensachtig aan deel. Hij stond zich niet voor op 
de functies die hij bekleedde en deed gewoon 
zijn werk, zichtbaar ongemakkelijk in ‘pomp 
and circumstance’. Toen hij als eerste Neder
landse voorzitter van het rechtstreeks gekozen 
Europese parlement het Byzantijnse hof betrad, 
dat door zijn voorgangster in Brussel en Straats
burg was opgetuigd, bleef hij gewoon Piet Dan
kert, die, als het zo uitkwam, met zijn kamerbe- 103 
waarder in het restaurant ging eten. En als er in 
die tijd op een hotelkamer elke avond een fles 
champagne voor de president werd klaargezet, 
nam hij een ander hotel.

Het respect dat hem tot op de laatste dag van 
zijn lidmaatschap van het Europees Parlement 
ten deel viel, vloeide dan ook maar ten dele voort 
uit het feit dat hij hoge functies had bekleed. Het 
kwam vooral voort uit de indrukwekkende en 
sympathieke wijze waarop hij dat had gedaan.
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Dat was ook wat bij zijn collega’s in de Tweede 
Kamer respect afdwong. Piet kende zijn vak en 
hij wilde het ook altij d beter beheersen dan an
deren. Hij was mateloos nieuwsgierig, las alle 
internationale kranten en tijdschriften, bestu
deerde elk document waar hij de hand op kon 
leggen en kende iedereen die zich met buiten
landse politiek en defensie bezig hield, in ons 
land en elders. Later zou hij zich wel eens inge
nomen tonen met het feit dat hij in de kring van 
internationale ‘defence intellectuals’ door de 
meest vooraanstaanden werd gerespecteerd en 
geraadpleegd.

Zijn bij dragen in de Kamer bij debatten over 
het buitenlands beleid en meer in het bijzonder 
over de n a v o  waren doorwrochte analyses, 
waaruit bleek dat hij op zoek was geweest naar 
waar het echt om ging. En als hij de waarheid 
achter een schijnbare werkelijlcheid aan het licht 
kon brengen gaf dat hem zichtbaar voldoening. 
Hij wilde zich als kamerlid onderscheiden.

Mateloos kon hij zich ergeren aan wat hij 
noemde 'het geheimhouderig gedoe', dat het 
haast onmogelijk maakte het beleid van mi
nisters afdoende te controleren. Ook wilde hij 
collega’s, die naar zijn mening hun zaken niet 
kenden, wel eens publiekelijk een suggestie 
doen, door bijvoorbeeld onschuldig te opperen 
dat ze wellicht een present-exemplaar van de Mi
litary Balance zouden kunnen aanvragen? Aan in
formatie van de regering stelde hij voor die tijd 
ongebruikelijk hoge eisen. De nota Ontwape
ning en Veiligheid typeerde hij als ‘weinig meer 
dan vertaalde communiqués voor beginners’. Es
sentiële informatie werd volgens hem de lezer 

104 onthouden: Tn de nota wordt de rol van het kern
wapen veertien keer teruggedrongen, maar niet 
een keer wordt uitgelegd wat de rol van het kern
wapen is.’

In Kamerdebatten was hij op zijn best. Uitda
gend en provocerend, snel en geestig, genietend 
van flitsende interrupties, die in die tijd een Ka
merdebat tot een feest maakten. Zijn perma
nente behoefte om door te vragen en door te zoe
ken en om zaken aan het licht te brengen, 
maakte van hem een eersteklas parlementariër.

Daarin ligt ook de verklaring voor de moeilijkste 
en mooiste perioden uit zijn loopbaan.

Toen hij bij de aanloop naar de vervanging 
van de Starfighter de overtuiging kreeg, dat een 
van de potentiële leveranciers met steekpennin
gen wilde werken, liet hij dit via bevriende jour
nalisten aan de buitenwereld weten. Daarna 
werd hij bikkelhard geconfronteerd met het 
pijnlijke verschil mssen iets heel zeker weten en 
het ook kunnen bewijzen. Toen sommigen 
daarin aanleiding zagen om zijn integriteit ter 
discussie te stellen, was hij tot in het diepst van 
zijn ziel geraakt.

I N T U Ï T I E  EN S P E U R G E E S T

Maar zijn inmïtie en speurgeest leidden er ook 
toe dat hij in de eerste jaren van zijn lidmaat
schap van het Europees parlement kans zag het 
parlement tanden te geven. Door zijn toedoen 
werd de begroting verworpen, hetgeen een 
schok door de Europese instellingen joeg. Het 
parlement had macht en kon die gebruiken! 
Daarna volgden met de regelmaat van de klok fa
meuze Dankert-acties tegen fraude van allerlei 
aard, met olijven en wijn en met boter en vis.

Van het leveren van een bijzondere intellecm- 
ele prestatie kon Piet intens genieten. Als rappor
teur van de Politieke Commissie van de Noord- 
Atlantische Assemblee schreef hij prachtige ana
lyses, waarvan de conservatieve meerderheid 
steevast gruwde. Vaak heb ik vergaderingen van 
zijn commissie bijgewoond, alleen om gade te 
slaan hoe Piet, met behulp van zijn fabelachtige 
talenkennis, alle bezwaren tegen zijn rapporten 
genadeloos met de grond gelijk maakte. Dat een 
meerderheid er dan toch nog tegen wilde stem
men, ervoer hij eerder als een eerbewijs dan als 
een nederlaag. Toen ikzelf als rapporteur van de 
Militaire Commissie er ook in slaagde mijn com
missie te verdelen en mijn rapporten door de 
conservatieven te laten afwijzen, steeg ik zeer in 
zijn achting.

Zijn vertrek uit het Nederlands Parlement 
naar het Europees Parlement kwam niet voort 
uit een diep gekoesterd verlangen naar Europa.
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In de hitte van de politieke en publieke discussie 
over de plaatsing van nieuwe kernwapens in Eu
ropa, stoorde hem in toenemende mate, dat alle 
voor hem wezenlijke nuanceringen verloren 
gingen. 'Kernwapens de wereld uit, te beginnen 
uit Nederland’ was hem veel te simplistisch. 
Daar kon hij niks mee. Vroeger had hij in soort
gelijke discussies over het lidmaatschap van de 
NAVO vaak gezegd, dat Nederland daar natuur
lijk best uit kon, maar dat j e ons land dan wel 
naar een ander deel van de wereld moest slepen. 
Hij charmeerde zijn tegenstanders niet.

Veel ruimte voor zijn eigen opvattingen over 
het veiligheidsbeleid trof hij in die dagen in de 
PvdA niet aan. Bij een kandidaatstelling voor het 
lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen 
kwamen enkele partijgenoten zelfs met leuzen, 
die uitspraken dat een stem op Piet geen stem 
voor de vrede zou zijn. Gelukkig trok een meer
derheid zich van deze dwaasheid niets aan. Maar 
het deed pijn. Men kende hem toch?

Deze moeilijke periode heeft geen beslis
sende invloed gehad op zijn band met de PvdA. 
Die vormde ondanks alles zijn politieke huis, al 
voelde hij er zich lang niet altijd op zijn gemak. 
Toen hem in 19 8 9 door het Algemeen Dagblad ge
vraagd werd of hij wel bij de goede politieke par
tij zat en wellicht in d  6 6 meer mogelijkheden 
zou hebben gehad, was zijn antwoord: ‘Ach, dat 
laatste weet ik niet. Maar ik heb me altijd thuis 
gevoeld bij de PvdA. Misschien komt dat door 
mijn boerenachtergrond in Friesland; ik vind de 
groep die PvdA stemt échter. Daar hoor ik poli
tiek thuis.’

Piet is te vroeg weggegaan. Waarschijnlijk 
1 o 6 heb j e aan politieke vrienden en aan vrienden in

de politiek nooit even veel als aan andere vrien
den en dierbaren. Als je uit de politiek vertrekt, 
ben je ook echt weg, totdat je elkaar weer tegen
komt en het gesprek voortzet waar het soms ja- 
ren geleden werd afgebroken.

Die gesprekken gingen ook — vaker dan an
deren wel denken — over wat echt belangrijk is 
en waar je op koerst en watje overeind houdt als 
je het moeilijk hebt. Voor Piet waren dat Paulette 
en zijn kinderen, bij wie hij door zijn werk maar

weinig tijd kon doorbrengen. Hij heeft over hen 
in enkele van zijn talloze interviews wel eens 
iets verteld.

‘Ik heb geen vrouw die streeft naar een carri
ère makende politicus’, zei hij in 1984 tegen de 
Haagse Post. ‘Bij mijn vrouw speelt altijd de zorg 
mee, dat mensen door de politiek hun persoon
lijke integriteit verliezen. Datje, vanwege de po
litiek, compromissen met jezelf sluit die je ei
genlijk niet mag sluiten; dat is voor haar het kar
dinale punt. Ik geloof niet, dat in de politiek je 
persoonlijkheid vervormd hoeft te worden, al
leen, je hebt wel iemand nodig die je daaraan 
voortdurend herinnert. Want die verleiding is 
inderdaad altijd aanwezig. Vanwege de carrière 
dus maar weer een partijstandpunt innemen. 
Ook als je het er niet mee eens bent. Nou, daar 
houdt zij mij dus stevig vast.’

Blakend van trots is het dubbel-interview met 
zijn dochter Cléo in HP/De Tijd in 1995. Cléo 
speelde toen de rol van Anne in de toneelversie 
van ‘Het dagboek van Anne Frank’. In dat inter
view zegt Cléo iets heel treffends over haar vader: 
‘Wat ik goed vind aan mijn vader is dat-ie altijd 
wel zo’n beetje dezelfde blijft; dat-ie niet eerst 
het ene vindt en dan het andere. Dat vind ik ge
loofwaardiger dan mensen die te ver willen gaan; 
die prachtige, maar totaal onrealiseerbare din
gen zeggen. Een soort heldere, nuchtere blik, 
daar kan ik me wel in vinden.’

Piet is te vroeg weggegaan, maar de boeren
zoon uit Stiens, de onderwijzer uit Stompetoren, 
de leraar geschiedenis uit Gorinchem heeft zelf 
een hele lange en belangrijke geschiedenis ge
schreven, met en voor heel veel mensen. Hij 
wordt gerespecteerd als een zeer succesrijke en 
gedreven politicus. In eigen land, in Europa en 
ver daarbuiten. Een man met een heldere, nuch
tere blik. Iemand die altijd wel zo’n beetje de
zelfde bleef. Die niet nu eens dit vond en dan 
weer dat.

Een heel gewone, heel bijzondere man.
En een vriend.

(Tekstuitgesproken tijdens de herdenkingsbijeen
komst in de GroteKerkin Edam op 29 juni 2003)
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C O L U M N

Stad en spreiding
Wordt het nog wat met de Nederlandse stad? De 
wethouders van de grote steden berichten over 
onhandelbare a-socialen en luiden de noodklok 
over schooluitval. Overlast veroorzakende alloch
tonen domineren de binnenlandpagina’s. Kans
armen moeten over de stad worden verspreid om 
getto’s te voorkomen. En we hadden nog wel 
zulke mooie plannen! Na de stadsvernieuwing en 
de stedelijke vernieuwing stond de stad de laatste 
jaren in het teken van de ‘integrale stedelijke ver
nieuwing’. Daarmee zou structurele achterstand 
kunnen worden voorkomen. Niet alleen maar 
stenen stapelen, maar tegelijk ook nadenken over 
werk, (brede) scholen, sportvoorzieningen, ver
beterde doorstroom, de verhouding huur/koop, 
incidentele verevening in de grondexploitatie, 
publiek-private partnerships en het behoud van 
hogere- en middeninkomens. Grootschalig 
sloop- en herbouwwerk in met name de naoor
logse wijken moest leiden tot een meer even
wichtige wijkopbouw, het terugdringen van de 
criminaliteit, meer koopkracht, de verbeterde in
tegratie van minderheden en het voorkomen van 
een sociaal-economische tweedeling. Dat kon na
tuurlijk niet allemaal goed gaan.

De bestuurlijke paradox van de stad is dat ie
dereen doordrongen is van de ernst van de situa
tie, maar dat het beleid tegelijkertijd muurvast 
zit. Met die stapeling van doelstellingen hebben 
we de besmurlijke processen zo complex ge
maakt dat effectief handelen bijna onmogelijk is. 
Bovendien is er geen geld meer. De ambities zijn 
echter nog onverkort groot. In de komende de
cennia moeten grote aantallen woningen in en 
bij de steden worden gebouwd. Dat is op zich al 
lastig genoeg nu alle groenstroken langzaamaan 
zijn herbestemd. Verder willen we groter bou
wen en we willen de hogere en middeninkomens 
met mintjes voor de steden behouden. De wijken

moeten daartoe ‘integraal’ worden geherstrucm- 
reerd. Wat lastig is, al was het maar omdat alle 
huurwoningen in Nederland vol zitten dus waar 
wil je de bewoners naar toe ‘uitplaatsen’?

Bovendien duren de bouwprocessen dermate 
lang dat we steeds huizen en wijken volgens de 
inzichten van gisteren bouwen. Dure woningen 
worden opgeleverd voor de welgestelde midden
klasse in een tijd van recessie; autoluwe wijken 
komen ‘op snee’ nu eco uit is en de automobiele 
tweeverdieners op verschillende locaties in de 
deltametropool werken. En nu zouden we goed
kope woningen van somz moeten gaan slopen 
in een tijd dat veel gezinnen het krap hebben.

De noodkreet van de wethouders is begrijpe
lijk, maar de sociaal-democratie doet er goed aan 
de discussie te verbreden. Onlangs bleek dat het 
leeuwendeel van de 1,2 miljoen (!) nieuwe banen 
die in de jaren negentig onder Paars zijn gescha
pen vooral in de overloopkernen en slaapsteden 
van weleer zijn terecht gekomen. Nu moeten we 
juist die nieuwe stedelijke gebieden betrekken 
bij het nadenken over de integratie van kansar
men in verstedelijkt Nederland. Niet direct door 
gedwongen spreiding, maar eerst door daar über
haupt goedkope woningen te bouwen.

De stad kan de maatschappelijke problemen 
niet alleen oplossen. Met een verbreding halen we 
de druk af van de enorme herstrucmreringsopera- 3
ties in wijken als Hoogvliet of de Amsterdamse 
tuinsteden. In plaats van ‘integraal’ te plannen 
kunnen we daar overschakelen naar doorstroom- 
modellen voor de nieuw ontstane middenldasse 
en naar nieuwe werldocaties voor (etnische) be
drijvigheid. Vooral daarmee zou de emancipatie 
van die wijken weleens gediend kunnen zijn.

MAARTEN HAJER
Redacteurs&D
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Politieke polygamie
Mag ik me even voorstellen? Sjoera Dikkers, dub- 
bellid. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid én van 
Groenlinks. De PvdA voerde dit voorjaar discussie 
over de rechtmatigheid van deze status tijdens ver
schillende partijbijeenkomsten. Terwijl onze voor
man Wouter Bos filosofeert over een minder par
tijen stelsel, bestendigt de PvdA de Sociaal Demo
cratische zuil doorzich te weerte stellen tegen het 
dubbellidmaatschap.

Ik was erg benieuwd wat andere politieke par
tijen van een dubbellidmaatschap vonden, sp-er 
kan ikals PvdA-lid niet worden, maarvoorde rest 
kan ik in mijn eentje een mooie regenboogcoalitie 
vormen. Een rondje langs een paar partijen geeft 
steeds hetzelfde beeld; dubbellid? geen probleem 
(Groenlinks, v v d , c d a ) mits er geen publieke 
functie wordt vervuld. Het c d a  heeft in dat geval 
een leukalternatiefvoor het lidmaatschap: dona- 
teurworden. De v v d  wilde mij zelfs graagals lid 
verwelkomen. Maar ook al vervul je een gekozen 
functie, dan nog heeft geen van de partijen proto
col voor het royeren van leden. De SP heeft nog 
ouderwets statuten die meegezonden worden als je 
lid wordt. In die statuten staat dat een lidmaat
schap van de SP niet verenigbaar is met het lid
maatschap van een andere politieke partij. Dat dis
kwalificeert de sp meteen als open partij, lijkt me. 
laat de PvdA dat voorbeeld zeker niet volgen.

4 Ik ben lid van twee partijen omdat ik me tot 
beide partijen aangetrokken voel. En zover ligt het 
gedachtegoed van die twee nu ook weer niet uit el
kaar. Ik ben lid van Groenlinks vanwege de felle 
oppositie en de goede linkse alternatieven. Ik ben 
lid van de PvdA vanwege het lef regeringsverant
woordelijkheid te dragen, vanwege de lange ge
schiedenis van Internationale Solidariteit, vanwege 
mensen als Jan Pronk en Bert Koenders. Ik hoor bij 
links, daar voel ik me thuis, in welk clubverband 
dat plaats vindt is voor mij minder van belang.

Voor mij is het lidmaatschap van een politieke 
partij te vergelijken met het lidmaatschap van een 
ontwikkelingsorganisatie of een milieuclub. Het zou 
mij bijzonder storen wanneerGreenpeace mij zou 
vragen te kiezen: óf Greenpeace óf Milieudefensie. 
Ik zou graag mijn steun aan beide clubs verlenen en 
— als ik het zou kunnen — meedoen met zowel de 
klimploegen tegen de walvisvaart als die voorver- 
groening van de Nederlandse agrarische sector.

Mensen die wel de moeite nemen politiek actief 
te zijn moetje koesteren. Ik kan me voorstellen dat 
je mensen in een gekozen ambt vraagt zich te ont
houden van lidmaatschap van een andere partij, 
maar het is voor mij geen halszaak. Ik heb respect 
voor de ‘Partijtijgers’, mensen die zich vereenzelvi
gen met de partij, daar moetje als partij zuinig op 
zijn. Ik ben geen partijtijger, maar ik ben wél loyaal. 
Mijn loyaliteit blijkt uit mijn actieve betrokkenheid 
bij verschillende discussies, laat me dan niet mijn 
loyaliteit bewijzen door mij politieke monogamie 
op te leggen.

SJO ERA Dl KKERS
Directeur Euert Vermeer Stichting

Meten en Lueten
In de opvattingvan de sociaal-democratie moet 
ieder kind, ongeacht zijn of haar afiromst, de moge
lijkheid hebben zijn of haartalenten te ontplooien. 
De PvdA heeft zich ook altijd ingezet om dat ideaal 
te verwezenlijken. De leerplicht, studiebeurzen, de 
vorming van brede scholengemeenschappen, het 
stond allemaal in dienst van het creëren van gelijke 
kansen. Zelf heb ik het nooit zo opgehad met grote 
scholengemeenschappen, maarerzat in iedergeval 
een gedachte achter: op een school waarverschil- 
lende vormen van onderwijs worden aangeboden 
zou het voor kinderen gemakkelijker zijn om doorte 
stromen naar een hoger type onderwijs. Bovendien
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werd de selectie uitgesteld; dat zou vooral de laat
bloeiers ten goede komen.

Inmiddels moeten ook scholengemeenschap
pen verantwoording afleggen over hun resultaten. 
In het voortgezet onderwijs bestaat het ‘product’ 
uit geslaagde eindexamenkandidaten. Scholen met 
een hoog slagingspercentage, weinig zittenblijvers 
en een lage uitval scoren het best. Het is echter de 
vraag of die scores ook inzicht verschaffen in de in
spanning die een school zich getroost heeft.

Iedereen die wordt afgerekend op resultaten zal 
proberen te selecteren ‘aan de poort’; je probeert 
die klanten binnen te halen waarmee je het minste 
risico loopt. Dat geldt voor scholen net zo goed als 
voor werkgevers. Iedere school zal bij de aanname 
van leerlingen kijken naarde kansen die een kind 
heeft om, zonder doublures, in één keer het eind
examen te halen. Dat bepaalt tot op grote hoogte 
de beoordeling van de school. Het kan dan verlei- 
delijkzijn de veiligste weg te kiezen. Een potentiële 
vwo-leerling waarovertwijfel bestaat kan op een 
scholengemeenschap ook worden verwezen naar 
de havo. Daarmee loopt de school het minste ri
sico. Er zijn signalen dat dit gedrag voorkomt. Als 
dit juist is zou het afrekenen op resultaten in het 
onderwijs een bizar effect hebben: scholen die zijn 
opgericht om kinderen hun talenten optimaal te la
ten ontplooien worden gestimuleerd om een neer
waartse doorstromingte bevorderen.

Wat mij betreft zijn de idealen van de PvdA hele
maal niet zo onduidelijk. Het creëren van gelijke 
kansen lijkt mij tenminste ook anno 2003 een ideaal 
waar je je als sociaal-democraat niet voor hoeft te 
schamen. Het probleem zit hem veel meer in de ma- 
nierwaarop we daar invulling aan geven. Natuurlijk 
moeten scholen verantwoording afleggen, maar in 
het onderwijs zijn meetbare producten geen maat- 
stafvoorde resultaten die een school behaalt. Dat 
ligt ingewikkelder. Als we daar toch aan vasthouden 
stimuleren we scholen niet tot een grotere inzet, 
maarjuisttot risico-mijdend gedrag. Dat kan voor 
een individuele school voordeligzijn, maarvoor het 
onderwijs als geheel is het funest. Het doet geen 
recht aan de motivatie van leerkrachten om in het 
onderwijs te willen werken. Veel leerkrachten stel
len er een eer in om ‘uit een kind te halen wat er in

zit’. Dat vraagt soms extra aandacht en extra tijd, 
maarals de inspanningvruchten afwerpt geeft het 
ook bevrediging. Het treft bovendien met name 
kwetsbare leerlingen: leerlingen die met een 
achterstand aan het onderwijs beginnen en leerlin
gen die misschien niet uitzonderlijk getalenteerd 
zijn, maar dat compenseren met een grote inzet.

Als het afrekenen op resultaten ertoe leidt dat 
die leerlingen niet meer aan de bak komen wil dat 
niet zeggen dat het ideaal van gelijke kansen 
achterhaald is, maar dat er iets grondig mis is met 
wat we meten.

M ARIJKE LIN TH O R ST
Redacteur s&o en Eerste Kamerlid PudA

Gaat Nederland de 
OVSE redden?
Het Westen ligt niet wakkervan de Organisatie 
voorVeiligheid en Samenwerking in Europa. Op 
zich hoeft dat niet erg te zijn. Wat wèl erg is, is dat 
de OVSE op haar beurt ook niet wakker ligt van het 
Westen. Ooit opgericht om via samenwerking tus
sen beide kanten van het Ijzeren Gordijn veiligheid 
en stabiliteit te brengen, kreeg de o v s e  vooral 
waarde omdat op weinig andere plekken de twee 
grootmachten, de vs en de Sovjetunie, met elkaar 
in dialoog waren. Helaas werd ondanks die om
standigheden de organisatie al gauw het wijzende 
vingertje van het Westen. Bijna alle activiteiten, 
waaronder verkiezingswaarnemingen, veldmissies 
en projecten vonden en vinden nog steeds plaats in 5 
de lidstaten ‘achter Wenen’. Maar de o v s e  kan het 
zich niet langer veroorloven om zich louterte rich
ten op de landen die tijdens de Koude Oorlog 
tegenover het westen stonden.

Allereerst zien we nu al dat, door haarwerk- 
zaamheden en haar kritiek eenzijdig te concentre
ren op onder andere Rusland, de Kaukasus en Cen
traal Azië, zowel de geloofwaardigheid als de effec
tiviteit van de ovs e zichtbaar aan het afnemen is.
De kans dat landen waar nogveel mis is met de vrij-
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heid van meningsuiting, persvrijheid en mensen
rechten zich minder zullen gaan aantrekken van de 
ovsE is niet hypothetisch. Nog belangrijker is dat 
de OVSE door genoemde eenzijdigheid belangrijke 
steken laat vallen in Europa, de vs en Canada. Daar 
zijn ontwikkelingen gaande die evenzeer de volle 
aandacht van de o v s e  verdienen. Van de vele voor
beelden noem ik er hier twee; mensenhandel en 
migratie.

Met de wereldwijde mensenhandel en mensen
smokkel hebben niet alleen ovSE-landen die land 
van herkomst en transitland zijn te maken. Veel 
ontwikkelde landen zijn erbij betrokken als land 
van bestemming. Vaak voor vrouwen en minderjari
gen die in de prostitutie misbruikt en uitgebuit 
worden. De zogenaamde pullfactoren in de rijke 
landen, zoals de vraag naar minderjarige prostitu
ees dient daarom de permanente aandacht van de 
OVSE te hebben. De o v s e  dientop korte termijn 
een begin te maken met missies naar steden als 
Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast dient er een 
speciale vertegenwoordiger van de ovse  benoemd 
te worden die verantwoordelijk wordt gemaakt voor 
de aanpakvan de mensenhandel en mensensmok
kel in de gehele ovsE-regio. Het zou winst zijn als 
Nederland, die tot het eind van ditjaar voorzitter is, 
hiertoe het initiatiefzou nemen.

Ook het migratievraagstukzou een zorg voor de 
OVSE moeten zijn. Migratie naarde rijke landen 
heeft geleid tot serieuze wijzigingen van de bevol
kingssamenstelling in deze landen. De aanslagen 
op het WTC in New York hebben laten zien dat de 
samenlevingen kwetsbaar zijn voor bevolkings
groepen die door incidenten lijnrecht tegenover el
kaar kunnen komen te staan. Reacties op de aan- 

6 slagen hebben het klimaat rondom migranten, 
vooral moslims, verhard. Dit leidt weertot radicali
sering bij etnische minderheidsgroepen. Polarise- 
ring, uitsluiting, discriminatie en toenemend anti
semitisme zullen de cohesie in de Europese samen
levingen geen goed doen. Hoe overheden hiermee 
omgaan in hun immigratie- en integratiebeleid zal 
bepalend zijn voor de toekomst. De o vse  dient de 
ontwikkelingen aangaande de ‘nieuwe’ minderhe
den in de rijke landen nauwlettend te volgen. Hier
toe dienen de ‘nieuwe’ minderheden uitdrukkelijk

onder het mandaat van de Hoge Commissaris voor 
Nationale Minderheden te vallen. Tot op heden is 
deze Hoge Commissaris alleen verantwoordelijk 
geweest voor traditionele minderheidsgroepen in 
de OVSE landen, en heeft dus ook geen mensen en 
middelen om serieus werkte maken van de 
‘nieuwe’ minderheden. Daarnaast is er ook alle re
den voor o v s e  acties in het Westen. Vooral naar 
Europese steden met grote concentraties minder
heden dient de o vse  op korte termijn missies te 
ondernemen.

De kans dat deze vitale veranderingen ook 
daadwerkelijk worden doorgevoerd is helaas zeer 
klein. Zolang het hebben van o v s e  acties in je land 
wordt gezien als iets om je voor te schamen, zullen 
erweinig rijke landen bereid zijn om deze missies 
met open armen te ontvangen. Maar ook hier kan 
Nederland de leiding nemen; door nogvoor het 
einde van het jaarde ovse  naar Nederland uit te 
nodigen voor twee concrete missies zoals ik hierbo
ven heb genoemd. En laat het nou Jaap de Hoop 
Schefferzijn die dat mag bepalen.

N EB A H A T ALBAYRAK
Lid i/an de Tweede Kamer uoor de PudA

De stem uan de burger
Hervorming van het kiesstelsel, waarom? En zou 
het wat uithalen? Dat er iets mis is met de democra
tie is een gevoelen dat wijd verbreid is. Van het 
wegblijven van de kiezers gaat een duidelijk signaal 
uit evenals, iedere keer weer, de opkomsten het 
verdwijnen van anti-establishmentpartijen zoals de 
Boerenpartij en de Centrum-Democraten en waar
van de LPF niet de laatste geweest zal zijn. Het 
beeld dat de vertegenwoordigende organen het 
centrum van de politieke macht vormen is al lang 
onjuist (als het al ooit geklopt heeft). Het doet er 
niet meer zoveel toe waarop je stemt omdat veel 
belangrijke beslissingen (de belangrijkste?) toch 
elders worden genomen. De politiek is verplaatst, 
om met Bovens e.a. te spreken en het doet er ei
genlijk niet meer zoveel toe waar je op stemt omdat
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de volksvertegenwoordiging eigenlijk niets in te 
brengen heeft. Als je de analyses op dit punt leest, 
word je wel somber over de democratie. Als je dat al 
niet was. Van wat vroeger burgerschap heette, rest 
tegenwoordig niet veel meer dan een middel om je 
boos te maken op de mensen die het land bestu
ren. Er is sprake van een steeds groter wordende 
klooftussen burgeren politiek.

Volgens de Vlaamse socioloog Mark Eichardus, 
de huisfilosoof van de Vlaamse socialisten, is het 
verkeerd te veronderstellen dat sleutelen aan de re
gels van representatieve democratie iets is om de 
klooftussen burgeren politiek te dichten. Hij con
stateert dat die kloof in alle Westerse landen wordt 
ervaren. Bijna overal is er sprake van groeiend on
behagen en wantrouwen in de richtingvan de poli
tiek en slinkt de politieke participatie. En overal 
wordt wel geroepen dat er staatsrechtelijk iets 
moet gebeuren Het gekke is dat men overal van het 
bestaande stelsel afwil. In Engeland met zijn meer- 
derheidsstelsel wil men naar een stelsel van even
redige vertegenwoordiging. Wouter Bos wil daaren
tegen naar het huidige Engelse stelsel. In Neder
land gaat het denken in de richtingvan het kiezen 
van bestuurders (bijvoorbeeld de burgemeester), in 
landen met gekozen bestuurders wil men dat deze 
benoemd gaan worden. Het ‘verbouwen’ van het 
politieke stelsel als remedie voor het onbehagen in 
de politiek; het zal niets uithalen aldus Eichardus.

Want daar zit het probleem niet aldus Eichardus 
in De Dramademocratie. Het wantrouwen in de rich
tingvan de politiek vindt zijn oorsprong is de sterk 
veranderde samenleving. Hoge verwachtingen die 
botsen op de crisis van de verzorgingsstaat, norma
tieve conflicten, de voortgaande secularisatie en 
gevoelens van onveiligheid en een onbehaaglijk 
toekomstgevoel. En dat neem je niet weg door 
zoiets als een verandering van het kiesstelsel.

De gekozen volksvertegenwoordigers zijn mis
schien wel mondig maar hun opvattingen zijn niet 
representatief voor de zorgen en wensen van de 
minder mondige burgers. Er is te weinig echte 
luisterbereidheid geweest van de politiek. Zolang 
daarin niets verandert, zal de crisis van democratie 
voortduren meent Eichardus. Er dient daarom ge
zocht te worden naar mechanismen die het oorde

len over politiek en beleid makkelijker maken en 
die vooral de politiek gevoeliger maakt voor het 
denken en voelen van de burgers. En die de stem 
van de burger dwingender maakt.

Hoe slecht sociaal-democraten, ‘de socialen’ in 
het verleden luisterden naarde stem van het volk 
blijkt uit de hilarische reportage die Gerard van 
Westerloo in 1984 maakte over de trambestuurders 
van lijn 16 in Amsterdam. De zorgen van deze 
groep, van huis uit PvdA-stemmers, werden vol
strekt niet serieus genomen. Pim Fortuyn wist dit al 
jaren sluimerende ongenoegen sterkte mobilise
ren en een stem te geven. In mei 2002 kreeg onze 
partij voor haarautisme in de richtingvan haartra- 
ditionele achterban de rekening gepresenteerd. Al 
enkele decennia hebben wij het denken en voelen 
dat leefde onder grote groepen van de bevolking 
genegeerd en zelfs verdacht gemaakt. Terecht is 
deze reportage onlangs weer herdrukt omdat deze 
duidelijk maakt dat Fortuyn niet uit het niets kwam 
maar dat de PvdA ziende blind en horende doof was 
voorwat grote groepen van de bevolking bezig
hield. Redenen genoeg om ons met terugwerkende 
kracht te schamen.

Het verbeteren van onze luisterbereidheid, het 
opvangen van signalen en deze vertalen in politieke 
statements, daar moet Bos zich op richten; niet op 
zoiets als hervormingen in het politieke stelsel. Bos 
heeft dat ook wel in de gaten. Want in een recent 
interview merkte hij op: ‘de partij die de volgende 
verkiezingen gaat winnen, is de partij die het best 
begrijpt waar Pim Fortuyn uit is voortgekomen’.

Wouter Bos mag dit dan wel snappen, in de ge
ledingen van de partij is dit helemaal nog niet zo 
doorgedrongen, zo moet ik constateren. Het is ook 
veel plezieriger je te blijven wentelen in het gelijk 7 
van de eigen politieke correctheid. Discussiëren 
overzoiets als het kiesstelsel is veilig, maar het lost 
niets op. Als wij de PvdA niet maken tot een 
waarachtige stem van onze achterban (en die is 
veel genuanceerder dan we vaak vrezen), dan ver
vreemden wij nog verder van onze traditionele 
achterban. Willen we dat dan?

H EIN  T IL B O R G H S
Lid Provinciale Staten Limburg
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Haal het onderwijs 
uit het slop!

‘Wordt Nederland dommer?’. Zo luidt het motto van een 
serie artikelen in n r c  Handelsblad over, wat genoemd 
wordt, de intellectuele ondergang van de universiteit. 
Ton van Haperen laat zich in s & d  over lagere vormen 
van onderwijs nauwelijks minder alarmerend uit: ‘De 

minister van Onderwijs moet de noodtoestand 
afl<ondigen. Alleen met kordaat optreden en sterk 

leiderschap valt er nog wat te redden. Het is een 
misverstand te denken dat de werkvloer de problemen

zelf op kan lossen’.
Jan Erdtsieck roept daarentegen de gezamenlijke 

linkse oppositie op om afte dalen naarde realiteit van 
de werkvloer in de school en om met praktische 
oplossingen te komen: ‘Politici moeten vooral 

eerst luisteren’.
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HaaUietonderwijs uithetslop! (i)

Onderwijs verkeert in 
noodtoestand

10

TON VAN H A P E R E N

Tijdens de laatste verkiezingscampagne tuimel
de onderwijs van het politieke prioriteitenlijstje. 
Veiligheid, integratie en wachtlijsten domineer
den het debat en de crisis in het Nederlands 
onderwijs kwam slechts zijdelings ter sprake. 
Tijdens die zeldzame momenten hield lijsttrek
ker Wouter Bos zich op de vlakte. Geen beleids
voorstellen of vergezichten, hij beloofde rust. 
Grote vernieuwingsoperaties zijn uit. Scholen en 
ouders mogen voortaan zelf beslissen over in- 
houd en organisatie. Even na de verkiezingen 
traden de sociaal-democratische Kamerleden 
Hamer en Tichelaar naar buiten met het idee 
scholen een licentie te verstrekken. Weer was 
daar hetzelfde argument. Een licentie garandeert 
rast voor een periode van vijf tot tien jaar. Mi
nister Van der Hoeven gebruikt misschien an
dere termen, maar vertelt hetzelfde verhaal. Poli
tici van links tot rechts zijn het eens over onder
wijsbeleid. Minder overheid, meer vrijheid en 
de werkvloer lost de problemen op. Een misver
stand en nog onuitvoerbaar ook. Scholen zijn 
geen autonome eenheden, vanwege hun budget
taire afhankelijkheid van de besmurlijke 
middenlaag. Bovendien zijn de problemen in 
met name het voortgezet onderwijs een maatje 
te groot voor directies en leraren.

Ideeën om het Nederlands onderwijs uithet

Over de auteur Ton van Haperen is leraar aan het 
Rythouius College in Eersel en vakdidacticus 
algetr\ene economie aan de Erasmus Uniuersiteit in 
Rotterdam

slop te trekken zijn er wel vaker. Het gaat name
lijk niet goed. Zo melden zich 25% meer Neder
landse leerlingen aan bij Belgische scholen dan 
het vorig j aar. In het middelbaar beroepsonder- 
wijs is 75% van de leerlingen onvoldoende taal
vaardig. Vroeger maakten kinderen promotie, 
van MAVO naar h a v o  en soms zelfs naar het 
vw o . Het Sociaal Cultureel Planbureau toont 
aan dat nu demotie de norm is. Leerlingen mi- 
melen massaal omlaag. Reacties op het verval 
zijn voorspelbaar. Het particulier onderwijs 
groeit en het bedrijfsleven klaagt steen en been 
over de kwaliteit van schoolverlaters. Grote mul
tinationals zitten met de handen in het haar. Zij 
kunnen geen slim bèta personeel vinden en zijn 
zelfs bereid scholen te adopteren. Philips is deze 
fase al voorbij en verplaatst een research er d̂evelop- 
ment afdeling naar Montreal. De tijd dat Neder
land zich qua kennis verheven mocht voelen bo
ven landen als Canada en Finland is niet meer.

Maar de ellende is niet overal even groot. 
Basis- en hoger onderwijs hebben perspectief. 
Basisscholen zijn nog steeds overzichtelijke een
heden, de klassenverkleining maakt het werk 
aantrekkelijk en onderwijsassistenten helpen bij 
de verlaging van de werkdruk. Vandaar dat p a - 
Bo’s redelijk populair blijven. Ook bij hogescho
len en universiteiten gaat het niet slecht. Inter
nationalisering plaatst de organisaties in een 
nieuwe en frisse concurrentiepositie. Daarbij 
zullen gebruikers moeten wennen aan het idee 
dat hoger onderwijs ook een particuliere investe
ring is. Nederlandse hogescholen en universitei-
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ten plooien zich inhoudelijk en organisatorisch 
steeds meer naar het Angelsaksisch model. Daar 
hoort een visie op bekostiging bij. In de vs spa
ren ouders voor de studie van hun kinderen en is 
lenen geen schande. Ook hier zal de overheid 
zich uit het hoger onderwijs terugtrekken. Dat is 
een onomkeerbaar proces. Hoger en basisonder
wijs komen er wel uit, maar in het voortgezet 
onderwijs wringt en kraakt het aan alle kanten. 
Vernieuwingen lopen vast, lesuitval stijgt, het le
rarentekort wil niet dalen en het geldgebrek is 
chronisch.

SCHRAPERIG B ELEID

Veelal krijgen de bezuinigingen, ingezet in de ja- 
ren tachtig, de schuld van de verloedering op de 
middelbare scholen. Gedeeltelijk terecht. De 
OESO laat elkjaar weer zien dat Nederland ge
middeld een half procent van het b b p minder 
uitgeeft aan onderwijs dan vergelijkbare landen. 
Omgerekend naar huidige bedragen is dat 2 mil
jard euro perjaar te weinig. In dat kader is de 
extra uitgave van 700 miljoen voor de komende 
kabinetsperiode een schijntje. 175 miljoen per 
jaar erbij tegenover 2 miljard te weinig, betekent 
voor de komende vier jaar een vergroting van de 
achterstand met ruim 7 miljard euro ten op
zichte van concurrerende landen.

Namurlijk, dit is makkelijk gerekend, maar de 
gevolgen van schraperig beleid zijn door de Am
sterdamse econoom Watereus duidelijk aange
wezen. Leraren hebben grote klassen en draaien 
veel lessen. Nergens in Europa zijn de kosten per 
leerling per uur zo laag als hier. Deze hoge leer- 
ling/leraar ratio is zonder twijfel de belangrijkste 
belemmering bij de modernisering van het 
onderwijs. Individualiseren van leerwegen en re
kening houden met verschillen mssen kinderen 
zijn onmogelijk, met klassen van dertig leerlin
gen. Maar the booming nineties leren dat hiermee 
de kous niet af is. Onder minister Hermans heeft 
de sector aan het infuus gelegen. Schoolbudget- 
ten gingen fors omhoog. De salarissen van lera
ren maakten dankzij heldere centrale afspraken 
een sprongetje. De getalletjes van Waterreus gin

gen echter niet omlaag, het effect op de werkdmk 
was nihil. Geldgebrek speelt een rol, maar vormt 
niet de enige verklaring. Gelukkig maar, want 
budgettaire expansie valt niet te verwachten.

Zonder extra geld zijn er wel degelijk moge
lijkheden om de trein weer op de rails te krijgen.
Maar dan moet eerst wel duidelijk zijn waar de 
rottigheid zit. Ook voor onderwijs geldt: zonder 
analyse geen beleid.

M IS L U K T E  V E R N IE U W IN G

De grote vernieuwingen van de jaren negentig 
—basisvorming, smdiehuis en v m b o - waren re
acties op reële onderwijsproblemen. Maar kan
senongelijkheid, slechte doorstroming, afbraak 
beroepsonderwijs en veroudering van het pro
gramma wachten nog steeds op een passend ant
woord. De vernieuwingen zijn namelijk mislukt.

Moderne Haagse politici bepleiten Kamer
breed meer vrijheid voor scholen, vanuit het idee 
dat het ministerie in Zoetermeer de schuldige is 
achter ditbeleidsfalen. Regelzucht en circulaires 
met hun verlammende werking hebben doelstel
lingen onbereikbaar gemaakt. Landelijke politici 
vergissen zich en gaan voorbij aan wat er echt 
misging.

Uitstel van schoolkeuze, verbreding van het 
aanbod en bevorderen van actief leren zijn de 
doelstellingen van de basisvorming: een pro
gramma in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs voor alle leerlingen. In grote lijnen 
een aardig plan, maar al snel blijkt dat de con
crete invulling aan interne tegenstrijdigheden 
ten onder gaat.

De overlegculmur, waarin elke belangenver- 11 
eniging zijn punt mag scoren, zorgt voor een 
overdaad aan vakken. Het uitgangspunt gelijke 
kerndoelen voor alle leerlingen houdt onvoldoende 
rekening met verschillen. In het beroepsonder
wijs is het algemeen vormend gedeelte overla
den. Een tweede vreemde taal met twee lessen in 
de week is voor deze populatie diefstal van tijd.
De kinderen leren niks en de leraar voelt zich on
gemakkelijk. Bovendien zitten scholen op het 
moment van invoering in een schaalvergrotings-
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operatie. Nieuwe, onzekere, grote organisaties 
creëren overzicht en groeperen kinderen op in
telligentie. Hierdoor heeft de basisvorming een 
tegenovergesteld effect. Brugklassen van nu zijn 
homogener dan twintig jaar geleden. De defini
tieve schoolkeuze vindt plaats in het basisonder
wijs.

Ondermssen bestaat het oorspronkelijke pro
bleem nog steeds. Onze samenleving wint aan 
complexiteit. Toekomstige burgers zijn gebaat 
bij een verdergaand basisniveau in kennis en 
vaardigheid. Bovendien hebben kinderen in 
achterstandsgroepen tijd nodig om hun kwa
liteiten te ontdekken. Die krijgen ze nog steeds 
niet. Hordes potentiële intelligenen worden mo
menteel op basis van een cixo-score afgevoerd 
naar hetVMBO.

Het smdiehuis heeft een andere doelstelling
— verbetering aansluiting met hoger onderwijs
— maar lijkt inhoudelijk sterk op de basisvor
ming met verbreding van het aanbod, verschui
ving van kennis naar vaardigheid en actief leren. 
Leerlingen hoeven minder in de klas te zitten, 
maar kunnen zelf of in groepjes leren. Het aantal 
vervelende en corrigerende confrontaties in een 
klassikale setting loopt terug. Leraren reageren 
in beginsel enthousiast.

Jaren later vallen de resultaten tegen. Toe
name van het aantal vakken, betekent minder 
lessen per vak. Het studiehuis in de betekenis 
van individualisering van het leertraject is 
daardoor onmogelijk. De realiteit is klassikaal. 
Geld voor individuele begeleiding van leerlingen 
is er niet. De mediatheek heet studiehuis, maar 
prikkels die het leren bevorderen ontbreken. In 

12 het gunstigste geval surveilleert een melkener. 
Door de druk van het overvolle programma val
len leraren terug op een frontale aanpak. Niet dat 
kinderen daar veel van leren, maar ze hebben de 
stof tenminste één keer gezien.

Ministers en staatssecretarissen reageren 
met overleg en aanpassingen. In 2005 gaat de 
volgende wijziging in. Maar zo laten weeffouten 
zich niet wegwerken. Na elke aanpassing staat 
weer een nieuwe boze vergeten groep op. Eerst 
zijn dat de heelmeesters. Leraren Frans en Duits

kunnen met één les in de week kinderen niks le
ren. Dat is juist en dus krijgen ze gelijk. Maar ja, 
het moet wel ergens vandaan komen. Vandaar de 
nieuwe actiegroep de boze bèta’s. Over een paar 
jaar krijgen wiskunde en natuurkunde hun uren 
waarschijnlijk weer terug.

HetVMBO is nummer drie in de rij. Een 
mooie reclamecampagne legt de doelstelling uit: 
versterken van het beroepsonderwij s, de ver
gaarbak voor moeilijke leerlingen. Dat is een in
gewikkeld probleem. Vandaar dat op scholen de 
aandacht verschuift van inhoud naar organisatie. 
De oude m a v o  hoort bij hetvMBO, maar hangt 
vaak aan het h a v o  /v w o  . Besmurders, lokale po
litici en schoolleiders dwingen m a v o -afdelingen 
tot aansluiting bij een v m b o . Ervaringen uit het 
verleden leren dat een dergelijk vernieuwing van 
bovenaf niet werkt. Als ouders hun kind naar 
een m a v o  willen smren, doen ze dat. Amster
dam kende het vorig j aar wachtlij sten voor witte 
m a v o ’s.

Het VMBO blijft een moeizaam schooltype 
met hoge uitvalcijfers. De meest genoemde oor
zaak; de algemeen vormende inhoud. Vandaar de 
opkomst van de leer werktrajecten, de moeilijke 
leerling krijgt op jonge leeftijd een baan, in an
dere landen heet dat kinderarbeid. De school die 
deze kinderen opvoedt tot mondige en zelfbe
wuste burgers bestaat in ieder geval niet meer.
De arbeidsmarkt regeert.

Basisvorming, smdiehuis en v m b o  laten alle
maal hetzelfde zien: de kwaliteit van beleid is 
slecht. Onderwijsvernieuwing vraagt om duide
lijke keuzes. In dit geval mssen Angelsaksisch 
vaardighedenonderwijs en de kennisgerichte 
aanpak van Belgen, Fransen en Duitsers. Met een 
versnipperd programma van vijftien vakken is 
vaardighedenonderwijs onmogelijk. Het gevolg 
is dat uitgevers, schoolleiders en politici het één 
bepleiten, terwijl leraren in de klas het andere 
doen. Zij zijn geschoold als vakleerkracht en niet 
in het bijbrengen van vakoverstijgende vaardig
heden. Omdat het ontbreekt aan een coherent en 
smrend curriculum vallen ze terug op wat ze wel 
kunnen, doorgeven van vakkennis, die in vemit 
de meeste gevallen lang geleden is opgedaan.
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Scholen kunnen dit probleem niet oplossen. 
Toch wordt dat wel van ze verwacht. De commis
sie herziening basisvorming heeft vrijheid van 
scholen hoog in het vaandel staan en weigert te 
vertellen hoe het moet. Minister Van der Hoeven 
houdt over inhoud, inrichting en doelstellingen 
van voortgezet onderwijs eveneens consequent 
de kaken op elkaar. Dat is meer dan kwalijk. On
zekerheid, geldgebrek, overbelaste leraren en 
dan ook nog opnieuw het wiel uitvinden op de 
werkvloer, vormen de ingrediënten voor kwali
teitsverlies. Het is in deze context niet vreemd 
dat schoolleiders graag van het centraal eindexa
men af willen, dat geeft tenminste weer wat 
lucht. Ondertussen wordt er wel gespeeld met de 
kansen van kinderen. Het gemengd gefinancierd 
hoger onderwijs kan niet anders dan zelf de toe
lating ter hand nemen. Dat impliceert dat een di
ploma voortgezet onderwijs geen toegang meer 
garandeert voor een vervolgopleiding,

O R G A N ISA T IE  EN S C H O O LC U L T U U R

Het lijkt wel of politici het niet weten, maar de 
organisatie in het voortgezet onderwij s is de af
gelopen tienjaar wezenlijk veranderd. Bijna alle 
verkiezingsprogramma’s spreken een voorkeur 
uit voor kleine scholen waar ouders, leerlingen 
en leraren het voor het zeggen hebben. De term 
menselijke maat valt met enige regelmaat. Een 
prima standpunt. De uitval bij lagere typen 
onderwijs loopt gegarandeerd terug als de school 
overzichtelijk, samenhangend en zorgzaam is. 
Maar helaas, de landelijke politiek heeft over 
schaalgrootte niks te zeggen. Daar gaan de 
schoolbesmren over.

Het grootste bestuur van Nederland had een 
paar jaar geleden vijftig scholen onder zich. Nu 
zijn dat er nog veertig, bij een hoger leerlingen
aantal. Schaalvergroting op schoolniveau is een 
autonoom proces, waar geen buitenstaander in
vloed op heeft. Ouders, leerlingen en leraren wil
len kleine klassen, overzichtelijke scholen en 
aandacht voor kinderen. Ze krijgen mammoetor- 
ganisaties, bureaucratie, lesuitval en een tekort 
aan leraren.

Ook het licentievoorstel van Hamer en Tiche
laar gaat aan dit misverstand ten onder. Niet de 
school, maar het besmur krijgt de licentie en dat 
reproduceert het gedrag van een bureaucratische 
organisatie, met circulaires en alles wat daarbij 
hoort.

Ondermssen groeien besturen, want fonds
vorming staat voor daadkracht. Het proces van 
reorganiseren, fuseren en uitdijen gaat gewoon 
door. Politiek en markt hebben geen enkele cor-

Scholen kunnen haast niet anders 
dan falen. Dat betekent dat over 
tienjaar het particulier onderwijs 
het vangnet is voor degene die het 

kan betalen. Over gelijke kansen 
moeten we het dan maar niet 
meer hebben

rigerende invloed. Vreemd, want dit organisatie
model is maatschappelijk onwenselijk. Bestuur
ders staan ver van de werkvloer, hebben als drijf
veer oppompen van de status van de organisatie 
en creëren draagvlak door een loyale manage- 
mentkaste om zich heen te verzamelen. De 
nieuwste trend is een laag van centrale directies 
mssen het bestuur en schooldirecties in. Het 
aantal functionarissen in de hogere schalen 
neemt sterk toe.

Schooldirecteuren nemen het organisatiemo- 13 
del over en creëren intern hiërarchie door 
middel van functiedifferentiatie. De school krijgt 
zo een uitdijend middenkader. Ervaren leraren, 
gebukt onder werkdruk en onmogelijke op
drachten, maken graag gebruik van deze vlucht
route uit de klas en storten zich op de andere ta
ken. In het gunstigste geval wordt hun werk met 
leerlingen overgenomen door een bekwame 
kracht, maar daar zijn er niet veel van.

Terwijl de schaarste in de klas ligt, devalueert
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juist de waarde van dat werk. Hierdoor kan het 
voorkomen dat binnen een bestuurlijke eenheid 
meer dan voldoende mensen met een onderwijs
bevoegdheid aanwezig zijn, terwijl kinderen een 
paar uur per dag vrij hebben in verband met het 
hoge ziekteverzuim.

Amsterdam had het vorig schooljaar een 
VM B O  dat het rooster niet bemand kreeg. De ene 
helft had in de ochtend les, de andere in de mid
dag, maar het oude rooster bleef gehandhaafd. 
Dus een leerling die in de ochtendgroep zat, met 
volgens het rooster Engels in de middag, kreeg 
gewoon geen les in dat vak. Dat zijn de oplossin
gen die scholen zelf bedenken!

R U S T  ROEST

Leraren hebben van alles boven zich en om zich 
heen: bestuur, centrale directie, een locatieleider, 
conrectoren, coördinatoren met daaronder een 
breed geschakeerd middenveld. Dagelijks zijn er 
vele aansturingsmomenten. Briefes in het postvak 
en achteloze vragen in de pauze maken de in
structies talrijk, soms tegenstrijdig en vaak over
bodig. Eenmaal in de Idas is het weer werken met 
een onmogelijke vernieuwingsopdracht.

In deze diffuse schoolculmur is alles zwaar. 
Vandaar dat leraren maar wat doen, soms is dat 
prima, vaak niet. Feit is dat de onderlinge samen
hang nihil is, waardoor kinderen maar moeilijk 
begrijpen wat van ze verwacht wordt. Dat heeft 
een negatieve uitwerking op het leerproces. Ster
ker, zonder duidelijke steun van thuis is het voor 
de hedendaagse jeugd onmogelijk om het voort
gezet onderwijs schadevrij te doorlopen. Het is 

14 dan ook niet raar dat eigenlijk alleen het school- 
t3rpe vw o een duidelijke identiteit heeft. Met een 
intelligente, homogene groep leerlingen uit een 
hoger milieu wil het net lukken. Maar iedereen 
verdient goed onderwijs. Dat uitgangspunt zou 
landelijke politici tot handelen moeten dwingen. 
Vooral omdat de oplossingen voor de hand lig
gen en weinig hoeven te kosten.

Het begint met een duidelijke en consequente 
keuze voor vaardighedenonderwijs. Concreet be

tekent dat minder vakken en die ook duidelijk 
benoemen. Scholen vage kaders zelf laten invul
len, is in de huidige omgeving te vrijblijvend. 
Zonder dwang verandert niks.

Daarnaast vraagt de verwarring op de werk
vloer om scherpe kwaliteitscontrole. In Engeland 
vallen inspectieteams regelmatig de school 
binnen. Zij observeren lessen en komen snel ter 
zake. Leraren die niet voldoen kunnen naar de 
bijscholing, daarna volgen sancties. Momenteel 
kunnen schooldirecties in Nederland het zich 
permitteren hun aandacht enkel te richten op 
smring en organisatie. Strenge inspectierondes 
dwingen de ogen weer richting klas. Bestrijden 
van lesuitval kan op dezelfde manier.

Het is onacceptabel dat kinderen uren aan een 
smk vrij zijn. Ze gaan naar school om iets te le
ren. Dat is prioriteit nummer één. Een boete bij 
lesuitval is dan de logische maatregel die het 
middenkader voor de Idas dwingt. En dan zijn er 
nog de schoolleiders en bestuurders. Door de 
groeiende autonomie ontwikkelen zij zich van 
beleidsuitvoerder tot beleidsmaker. Eigenlijk 
zijn het politici. Toch negeren zij wensen van ou
ders, leerlingen en leraren. Dat kan namurlijk 
niet. Democratiseren van deze functies ligt voor 
de hand, gewoon elke vier j aar naar de stembus.

Het Nederlandse voortgezet onderwijs ver
keert in een diepe crisis. Landelijke politici ma
ken een inschattingsfout als zij denken dat direc
ties, leraren en ouders naar rust verlangen en de 
problemen zelf kunnen oplossen. Onzin, rust 
roest! Scholen gaan gebukt onder kwalitatief 
slechte vernieuwingen, functioneren in een veld 
waar elke prikkel ontbreekt en kunnen niet an
ders dan falen. Minister Van der Hoeven doet er 
verstandig aan de noodtoestand af te kondigen. 
Alleen met kordaat optreden en sterkleider- 
schap valt er nog wat te redden. De kans hierop 
lijkt gering. Dat betekent dat over tien jaar het 
particulier onderwij s het vangnet is voor degene 
die het kan betalen. Over gelijke kansen moeten 
we het dan maar niet meer hebben.
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De politiek en de werkvloer
JAN ERDTS I  E CK

Ik bezweer U, broeders, blijf de aarde trouw en
geloof niet degenen die U spreken over
bovenaardse verwachtingen.
— FriedrichNietzsche

In se-D nr. 9 van 2002 werd door verschillende 
auteurs getracht een visie te ontwikkelen op een 
onderwijsbeleid dat paste bij de maatschappe
lijke denkbeelden die toen binnen de PvdA wer
den aangehangen. Vooral de bijdrage van 
Leijnse, met de ietwat hovaardige titel ‘De onder- 
wijsagenda voor de komende tienjaar’, ten
deerde naar een tienjarenplan, uit te voeren door 
een regering met de PvdA in de hoofdrol. Dat 
beeld drong zich nog sterker op waar Leijnse 
zijn vermeende opponenten verweet dat ze op 
onterechte gronden nostalgische verlangens 
koesterden naar een voorgoed voorbij verleden 
en dat hun kritiek derhalve ‘reactionair’ was. 
Maar met dédain neerkijken op het verleden is 
onverstandig als het heden op tal van plaatsen 
waarneembaar slechter is. Wat opviel in bijna 
alle andere bijdragen (m.u.v. die van Marijke Lin
thorst) was de vrijwel volledige afwezigheid van 
bezinning over de gevolgen van het in het re
cente verleden gevoerde onderwijsbeleid en de 
belangrijkste problemen waarmee ons onder
wijs ‘hic et nunc’ kampt. Ik noem de belangrijk
ste op:

Over de auteur Jan Erdtsieck was rector en hoofd
bestuurder uandeABOP (Algemene Bond Onder
wijzend Personeel). Hij is (onafhankelijk) onderwijs- 
aduiseur uan deSP-Tweede Kamerfractie 

Noten Zie pagina ig

> De toenemende etnisch-religieuze segregatie 
o.a. door het gestaag groeiende aantal zwarte 
en islamitische scholen en de daarmee 
samenhangende stokkende integratie;

> De groeiende bureaucratie en inefficiëntie en 
het vervreemdingsproces binnen scholen als 
gevolg van te ver gaande schaalvergroting en 
arbeidsdeling;

> De steeds vaker voorkomende intimidatie 
door ouders en het geweld en de criminaliteit 
binnen de scholen, vooral in het secundaire 
onderwijs;

> Het lerarentekort;
> De falende eindtoetsen in basis- en voortgezet 

onderwijs;
> De machteloosheid van het vmbo;
> De smdiefinanciering;
> De wildgroei in de onderwijsondersteunings- 

en begeleidingsstructuur.

Met deze problemen worden de mensen ‘op de 
werkvloer', maar indirect ook de samenleving, 
voortdurend geconfronteerd. Ze moeten niet 
onderwijstheoretisch aan de orde worden ge
steld maar, integendeel, de ‘linkse' oppositie 
moet met praktische oplossingen komen. Voor 
de ‘onderwij sagenda voor de komende vier j aar’ 
moet de moed worden opgebracht allerlei ‘ideo
logisch veren’ uit het verleden af te schudden. 
‘Vom Himmel hoch’ moet afgedaald worden naar 
de realiteit van de werkvloer in de school. Be
leidsvoorstellen moeten op de praktijk zijn afge
stemd, zonder her- en bijscholing vergende, tijd
rovende exercities. Zo moeten de egalitaire 
ideeën die ten grondslag liggen aan de basisvor
ming, worden losgelaten. Mensen en derhalve

15
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ook leerlingen, zijn niet gelijk, noch in aanleg, 
noch in kunnen. Bij de inrichting van ons onder
wijs moet dat worden erkend. Dat betekent dat 
in het secundair onderwij s een diversiteit van 
schoolvormen moet bestaan, afgestemd op die 
gegeven ongelijkheid. En onbevangen moet ge
keken worden of niet in sommige sectoren van 
het onderwij s te veel geld wordt besteed aan za
ken waarvan het nuttig rendement niet of nau
welijks waarneembaar is.

te zwaarbelast en wat nog resteert aan kleinscha
ligheid zal dan noodgedwongen verdwijnen en 
plaats maken voor clusters van basisscholen met 
een bovenschoolse directie. Wel krijgen basis
scholen in relatie tot het leerlingenaantal meer 
onderwijsondersteunend personeel toegewezen. 
In het voortgezet onderwijs worden de salaris
sen onttrokken aan de lumpsum financiering en 
komt er een landelijke onderwij s-cao waar
binnen alle onderwijsgevenden met gelijke

i6

N AAR EE N  P R O B I E E M G E R I C H T E  O F P O S IT IE

Laat ik beginnen met het benauwendste pro
bleem. Duidelijk is dat de segregatie binnen het 
onderwijs de zo noodzakelijke maatschappelijke 
integratie ernstig belemmert. Daarom moet 
voortdurend worden gehamerd op de zgn. accep- 
tatieplicht. Elke bijzondere, i.c. confessionele, 
school die zich bij haar toelatingsbeleid niet 
strikt beperkt tot aanname van leerlingen van de 
eigen denominatie, moet metterdaad algemeen 
toegankelijk zijn. Dat betekent dat geen ‘quote
ring’ mag worden toegepast want dat berust op 
het maken van onderscheid en dat is in strijd 
met art. i van de Grondwet. Elke aangemelde leer
ling wordt, zolang er plaats is, ongeachtzijn maat
schappelijke achtergrond toegelaten. Damm, tijd en 
plaats van inschrijving worden tijdig en duide
lijk (liefst in meerdere talen) bekend gemaakt.
De overheid verspreidt voldoende informatie en 
spoort allochtone ouders aan wat langere afstan
den naar een (nog niet zwarte) school te aan
vaarden in het belang van de toekomst van hun 
kinderen.

In het basis- en voortgezet onderwij s dienen 
de megascholen ontvlochten te worden. Alleen 
bij hoge uitzondering mag dislocatie worden 
toegestaan. De bovenschoolse directies, een 
nieuwe en dure besmurslaag, worden dan over
bodig wat een fikse besparing oplevert omdat de 
leden er van weer terug in de school en voor de 
klas kunnen. Het verkleint tegelijkertijd het lera
rentekort enigszins. De lumpsum bekostiging 
wordt alsnog niet ingevoerd in het basisonder
wijs. Zelfstandige scholen worden daarmee veel

Voor een sterke en succesvoUe 

oppositie en het herstel van de 
kwaliteit van het onderwijs lijkt 

het raadzaam dat de linkse 
oppositie tot onderlinge 
samenwerking komt en een reeks 
open conferenties belegt over de 
belangrijkste onderwijsproblemen

diensttijd, betrelckingsomvang en bevoegdheid 
een gelijk salaris hebben. De salarissen van de 
schoolleiding die hier en daar verbijsterend hoog 
zijn, worden ook landelijk en voor ieder gelijk 
vastgesteld. Het groot- en klein onderhoud en 
eventuele nieuwbouw worden door de regionale 
overheid samen met de schoolbesmren geregeld 
en bekostigd. De inspectie ziet toe dat dit naar 
behoren geschiedt.

De lumpsum vormt een onderdeel van een 
beleid gericht op zo groot mogelijke autonomie 
van de scholen. In werkelijkheid krijgen niet de 
scholen maar de schoolbesmren autonomie. De 
schoolbesmren worden zo opgezadeld met ver
antwoordelijkheden die vroeger bij het ministe
rie berustten. Het heeft geleid tot moeizame fu
sies en het ontstaan van megascholen met ern
stige vervreemdingsverschijnselen, tot groei
ende bureaucratisering en tot doorbet besmur 
met vrijwel onbeperkte volmachten beklede bo-
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venschoolse directies. Scholen, en niet schoolbe
sturen, hebben wel terdege behoefte aan autono
mie maar dan wel een onderwijskundige. Alle 
andere zaken, vooral financiële en materiële, 
kunnen beter en efficiënter centraal en regionaal 
door facilitaire instellingen worden geregeld zo
dat de schoolleidingen zich vrijwel volledig aan 
hun eigenlijke taken kunnen wijden.

Het lerarentekort kan alleen verminderd wor
den als het maatschappelijk aanzien en het gezag 
van de school en de leraar teruggewonnen wordt. 
Het leraarschap is geen gerespecteerd ambt meer 
maar een baan met een tot op het uur nauwkeu
rig berekende werktijd. Het inkomen van de le
raar hangt af van het subjectieve oordeel van een 
schoolleiding die hij nauwelijks kent en bijna 
nooit ziet. Hij moet zich wangedrag van leerlin
gen en ouders laten welgevallen. En zolang scho
len worden gerund als bedrijven die op een vrije 
markt moeten concurreren, zal dit zo blijven. De 
angst om de concurrentiepositie te verliezen re
geert het beleid van de schoolleiding te vaak. De 
oppositie zal duidelijk moeten maken dat con
currentie mssen scholen de kwaliteit niet verbe
tert maar juist vermindert. Ook de vergaande ar
beidsdeling is niet goed. Elke leraar is naast les
gever ook opvoeder en daarom moet hij in zijn 
betrekking enige faciliteiten (de vroegere taaku- 
ren) hebben om Idassenmentor te zijn en buiten
schoolse activiteiten te initiëren en te begelei
den. Dat maakt het middenmanagement goed
deels overbodig en de middenmanagers kunnen 
weer voor de klas, net als overigens ook, zij het in 
beperktere mate, de schoolleiding. En natuurlijk 
moet de h o s  (Herziening Onderwijs Salarissen) 
ongedaan gemaakt worden en de salarissen ten
minste ‘marktconform’ worden.

In het voortgezet onderwijs moet de school de 
mogelijkheid hebben en het aandurven leerlin
gen die ernstig tekortschieten in gedrag en toe
wijding definitief te verwijderen. Dezulken kun
nen, als ze wat ouder en wellicht verstandiger 
zijn geworden, terecht in het volwassenenonder
wijs. Rectoren en directeuren dienen als collega’s 
onverkort achter de leraar te staan. Leerlingen 
zien dagelijks hoe leraren worden bejegend. Ze

zien hun machteloosheid. Ze zien ze afknappen 
na bedreigingen en soms geweld. Ze zien mede
leerlingen straffeloos stelen en dealen. Geen 
wonder dat slechts weini gen van hen in het 
voortgezet onderwijs willen gaan werken. Zo
lang er een tekort is, zal de school moeten roeien 
met o.a. de riemen die zij-instromers bieden. 
Maar dan toch niet tegen salarissen die hoger lig
gen dan bevoegde collega’s die hetzelfde werk 
doen. Niets bederft de werksfeer meer dan onge
lijke beloning voor gelijke taken. Dat is door het 
steeds bedrijfsmatiger wordende beleid en de fi
nanciële autonomie toch al veel te vaak het geval.

ONS O N D E R W I J S  IS PRAUDEGEVOELI G

Regelmatige toetsing is een voorwaarde voor 
goed onderwijs. Afsluitende eindtoetsen zijn no
dig voor de handhaving c.q. verbetering van het 
cognitieve- en vaardigheidsniveau. Eindtoetsen 
dienen landelijk en voor alle kandidaten gelijk, 
gelijktijdig en onder externe controle te worden 
afgenomen. Nu is het zo dat een hoge Cito-score 
in groep acht aan de ene school heel wat soepeler 
behaald wordt dan aan een andere. Dat geldt ook 
voor het Schoolonderzoek (s o ) in het voortgezet 
onderwij s. Een onvermijdelijk gevolg van het 
streven van een school naar een zo sterk moge
lijke concurrentiepositie op de leerlingenmarkt. 
Daarom moet ook het s o niet meer mede de uit
slag van het c  s e  bepalen. Een school in het voort
gezet onderwijs kan een schooldiploma uitrei
ken, gebaseerd op een eigen so, waarvan de ar
beidsmarkt uiteindelijk de civiele waarde wel zal 
bepalen, maar alleen een voldoende centraal 
eindexamen verleent toegang tot vervolgonder
wijs (mbo, hbo en universiteit). Ons onderwijs is 
fraudegevoelig, zowel wat betreft de mogelijkhe
den om met eindtoetsen te sjoemelen als bij het 
declareren op grond van onjuiste studentenaan
tallen. En de outputfinanciering schreeuwt om 
bedrog. De verleiding om einddiploma’s ‘weg te 
geven’ is voor een instelling met financiële te
korten bijna onweerstaanbaar.

Wat het huidige vmbo betreft, zelfs voor 
Leijnse c.s. zal het moeilijk vol te houden zijn dat

17
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het beter is dan het vroegere lager beroepsonder
wijs. Een beleid dat hardnekkig de grote verschil
len in aanleg, kunnen en ambitie vanuit een on
gefundeerd geloof in ‘gelijkheid’ negeerde, 
moest wel tot mislukking gedoemd zijn. Naar de 
vele waarschuwende geluiden uit het veld werd 
echter niet geluisterd. De suggestie dat grootse 
doelstellingen als maatwerk en individualise
ring niet werden verwerkelijkt omdat het de 
mensen voor de klas te zeer aan didactische be
kwaamheden en de wil tot vernieuwing 
ontbrak', leidde vaak tot ernstige verbittering. 
Als de minister weer met het modieuze begrip 
‘maatwerk’ komt, kan de oppositie eisen dat ze 
uitlegt hoe dat kan bij vijftien vakken en een le- 
raar-leerlingverhoudingvan i op 25 of meer (en 
niet alleen in de basisvorming maar ook bijvoor
beeld in het Smdiehuis).

Het is nu aan de oppositie om voor het vmbo 
duidelijke richtlijnen uit te zetten, gebaseerd op 
de realiteit. Dat betekent dat er leerplannen moe
ten komen waarin de leerling duidelijk het eind
doel kan zien. Laten er praktijkopleidingen ko
men waarbij de leerling er zicht op heeft dat 
hij/zij na vier jaar gekwalificeerd voor een be
roep de arbeidsmarkt op kan. Vooral het midden- 
en kleinbedrijf zit om zulke opleidingen te 
springen. Er wordt al direct bij de start begonnen 
aan de beroepsvoorbereiding en daarnaast wordt 
veel en intensief gewerkt aan slechts twee talen: 
Nederlands en Engels. Nergens in de e u  zijn leer
lingen in het secundaire onderwijs verplicht 
meer dan één vreemde taal te volgen ook als ze 
daarna naar het hoger onderwijs gaan. Die ene 
taal is uiteraard de lingua franca Engels. Teveel 

18 leerlingen in het vmbo zijn er niet naar toe ver
wezen wegens gebrek aan capaciteiten, maar 
door een enorme taalachterstand. Naar analogie 
van de vroegere zgn. T-stroom in de LTS moet 
daarom op korte termijn onderzocht worden of 
ook het vmbo een Tweede Fase op eerstegraads 
niveau moetkrijgen om (1) de stams te verho
gen, (2) de fuikwerking te minimaliseren en (3) 
talent dat nu verloren gaat een kans te geven. Een 
succesvolle afronding geeft recht op toelating tot 
hbo of wo.

Geef iedere mbo-, havo- of vwo-abituriënt die 
doorgaat naar hbo of wo het recht op studiefin
anciering in de vorm van een beurs waarvan so
ber kan worden geleefd. Dan zijn bijbaantjes niet 
meer nodig. Voor de student hoeft niet meer be
rekend te worden hoe groot zijn studielast in 
uren mag zijn. Wie streeft naar een toekomstige 
middenkader- of hogere functie mag daar best 
eenjaar of vier/vijf keihard en meer dan 36 uur 
per week voor werken. De beurs moet in tien

Er moet worden bekeken o f de 
schare onderwijskundige 
beleidsadviseurs binnen het 
ministerie nu wel zo nodig is; het 
veld heeft 'know how’genoeg

jaarlijkse termijnen worden terug betaald. Wie 
faalt betaalt uiteraard ook terug. En wie in het 
onderwijs (of de zorg?) gaat werken, krijgt jaar
lijks een tiende kwijtgescholden.

SOEPELE T R A N SFE R  NAAR LESLO KAAL

De linkse oppositie moet, onbevreesd voor de re
sultaten, eisen dat er op korte termijn een diep
gaand onderzoek plaatsvindt naar het nuttig ren
dement van de vele door de overheid geheel of 
gedeeltelijk bekostigde instellingen en particu
liere bureaus die aan scholen ondersteuning en 
begeleiding verkopen. Schoolbesturen betalen 
jaarlijks miljoenen aan pedagogische centra, 
schoolbegeleidingsdiensten of particuliere ad
viesbureaus om vernieuwingen of reorganisa
ties te begeleiden of conflicten op te lossen. Ook 
het ministerie besteedt jaarlijks tientallen mil
joenen aan adviseurs van buiten (de zgn. externe 
capaciteit). Het grootste deel van al dat werk 
wordt verricht door medewerkers met één of 
meer onderwijsbevoegdheden, die zelf ooit 
voor de klas stonden. Wie zich wil oriënteren 
op de duizelingwekkende wildgroei van dit
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conglomeraat kan terecht in de ‘Adreswijzer 
Onderwijs en Opleidingen’ (uitg. Ten Brink 
IS B N  90 834839 82).

De vraag is gewettigd of, gezien het enorme 
tekort aan leraren, velen in deze wereld niet nut
tiger en noodzakelijker werk kunnen verrichten 
voor de klas. De oppositie moet beginnen te 
eisen dat noch het ministerie, noch schoolbestu
ren opdrachten verstrekken aan particuliere bu
reaus. Nu de verzuiling langzamerhand achter
haald is kan de vraag gesteld worden of er nog 
verzuilde pedagogische centra moeten voortbe
staan. Eén algemeen pedagogisch studiecentrum 
lijkt meer dan genoeg. Naast de pedagogische 
centra verdient ook de, qua personeel wel zeer 
uit de kluiten gewassen. Stichting Leerplanont
wikkeling (sLo) kritische aandacht. Onderzocht 
moet worden of deze organisatie in aanzienlijk 
afgeslankte vorm niet beter op kan gaan in het
CITO.

Ook moet worden bekeken of de schare 
onderwijskundige beleidsadviseurs binnen het 
ministerie nu wel zo nodig is. Het ministerie is 
in de moderne optiek toch niet meer (maar ook 
niet minder!) dan een facilitair bedrijf. Daar zijn 
die onderwijskundige adviseurs niet voor nodig, 
het veld heeft ‘know how’ genoeg. De oppositie 
moet, onder erkenning dat er door het tekort aan

leraren een noodsituatie is ontstaan, verlangen 
dat een soepele transfer uit de betreffende in
stellingen naar het leslokaal kan plaatsvinden. 
Nood breekt wetten. De officiële betrekkingsom
vang in het voortgezet onderwijs moet op den 
duur kleiner worden. Maar zolang het lerarente
kort blijft bestaan, zal dat moeilijk gaan. Geef in
tussen leraren die het aan kunnen en willen een 
extra beloning voor boven de normale betrek
kingsomvang te geven lessen.

Dit artikel heeft geen onderwijstheoretische, 
laat staan wetenschappelijke, pretenties. Het is 
gebaseerd op veertig jaar onderwijspraktijk, 
internationale ervaringen in dienst van Educa- 
tion InternationaF en vele contacten met het 
veld.

Tenslotte: voor een sterke en succesvolle op
positie en in het belang van het herstel van de 
kwaliteit van het onderwijs lijkt het raadzaam 
dat de linkse oppositie tot onderlinge samenwer
king tracht te komen en, eventueel met D66, op 
korte termijn een reeks open conferenties belegt 
over de belangrijkste problemen. Daarbij moet 
de werkvloer volop aan bod komen en politici 
moeten vooral luisteren. Het lijkt me op de weg 
van de kamerfracties te liggen hiertoe het initia
tief te nemen.

Noten

Dit verwijt is al oud. Zie bijv. 'Ef
fecten van differentiatie op de 
basisschool’, dissertatie van G.J. 
Reezigt, RION/Groningen 1993. 
Uit Reezigt’s onderzoek bleek

dat klassikaal werkende basis
scholen betere resultaten lever
den dan scholen met geïndivi
dualiseerd onderwijs. Zo’n uit
komst van een onderzoek was 
ook toen al politiek incorrect. 
Reezigt weet daarom het falen

van de vernieuwingsscholen 
aan een gebrek aan professiona
liteit van het onderwijzend per
soneel.
EI, internationaal arbeidssecre
tariaat, geassocieerd met het 
IVW, gevestigd te Brussel. 19
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Sociaal-democratie en 
eugenetica
De eugenetica wordt tegenwoordig als een van de excessen van nazi- 

Duitsland beschouwd. In werkelijkheid echterwaren sociaal-democraten 

onder de belangrijkste pioniers van eugenetische ideeën. Eugenetische 

praktijken, zoals gedwongen sterilisaties van ‘minderwaardigen’, werden 

voor het eerst toegepast in landen als Zwitserland en Zweden. Nu actuele 

ontwikkelingen op het gebied van de genetica erfelijkheid weer op de 

politieke toekomstagenda zetten, doen wij er goed aan de rol van de sociaal- 

democratie in het eugenetische experiment niette vergeten.

20

V E R O N I Q U E  M O T T I E R

De term eugenetica werd bedacht door de Engels
man Sir Francis Galton in 1883. Hij verwees hier
mee naar de genetische verbetering van de bevol
king op basis van de wetenschappelijke studie 
‘van alle factoren die aan de meerderwaardige 
rassen of bloedgroepen een betere kans geven om 
de overhand te krijgen over de minderwaardige 
categorieën’.̂  Galton beschouwde de evolutio
naire processen die zijn neef Charles Darwin be
schreven had, in het bijzonder de natuurlijke se
lectie en de overleving van de sterkste^, als te 
langzaam en te onzeker voor de moderne samen
leving. De grote complexiteit van moderne we
tenschappelijke en culturele ontwikkelingen, zo 
vond hij, stelt hoge eisen aan de politieke elites

Over de auteur Veronique Mottier is Fellow uanjesus 
College, Cambridge en Swiss National Science 
Foundation research professor aan de Unioersiteit 
mn Lausanne.Zij is in Nederland opgegroeid 

Noten Zie pagina 28

van de natie, wier intellectuele capaciteiten hij 
zich onvoldoende snel vond ontwildcelen. De 
overheersing van de westerse natiestaten over de 
rest van de wereld kwam daardoor in gevaar. Het 
was nog midden in het koloniale tijdperk en Gal- 
ton’s eugenetische theorieën werden geformu
leerd als antwoord op dit gevaar.

De nieuwe wetenschap van de eugenetica had 
tot doel regeringen te helpen bij het ontwikkelen 
van sociaal beleid dat de kwaliteit van de bevol
king zou verbeteren. In tegenstelling tot het 
laissez-faire van het politiek liberalisme stond de 
eugenetica voor actieve sociale interventie. Bur
gers hadden de vaderlandse verplichting om bij 
te dragen aan de verbetering van de natie door 
‘bewuste rassencultuur’, zoals Karl Pearson, stu
dent en later opvolger van G alton het in 19 o 9 
stelde.^ De staat zou de meerderwaardige bur
gers moeten aansporen tot het krijgen van meer 
kinderen, en beperkingen moeten stellen aan de 
voortplanting van minderwaardigen.
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De eugenetica was zo vanaf haar origine sterk 
vervlochten met sociale en politieke doelen. Ze 
ontstond tegelijkertijd als wetenschap en als so
ciale beweging. De term eugenetica won snel aan 
populariteit, en verscheidene eugenetische be
wegingen werden opgezet in Engeland en an
dere landen, gevolgd door het stichten van een 
Internationale en Wereld Liga’s. Via dergelijke 
organisaties en via wetenschappelijke vakken als 
de psychiatrie, de antropologie, de biologie en de 
seksuologie, kregen eugenetische ideeën een in
stitutionele basis.

Tijdens de tweede helft van de negentiende 
eeuw bleef de eugenetica slechts gedachtegoed. 
Maar vanaf het begin van de twintigste eeuw be
gonnen natiestaten meer en meer sociaal beleid 
te ontwikkelen. Dat gaf de gelegenheid de ge
dachten om te zetten in concrete maatregelen. In 
Europa vormden met name Zwitserland, Duits
land en de Scandinavische landen de avant-garde 
op het gebied van de eugenetica. In dit artikel zal 
ik vooral het Zwitserse experiment met de euge
netica meer in detail bespreken, en laten zien 
hoe sterk deze ervaring (net als die in Scandina
vische landen) met sociaal-democratische idea
len vervlochten was. Zwitserse wetenschappers 
leverden een belangrijke bijdrage aan de interna
tionale eugenetica, en een aantal eugenetische 
praktijken en beleidsideeën werd voor het eerst 
toegepast in Zwitserland.

DE Z W IT S E R S E  R A SS E N H Y G IË N E

In Zwitserland werden de termen rassenhygiëne 
en eugenetica afwisselend gebruikt. Onder de 
voornaamste Zwitserse ‘degeneratie-experts’ 
vond men de psychiater Auguste Forel (1848- 
1931), een van de voornaamste pioniers van de 
eugenetica, zowel nationaal als internationaal. 
Naast psychiater was Forel ook prominent seksu- 
oloog. Op het Congres tot Hervorming van de 
Seksualiteit in Londen in 1929 werd hij geciteerd 
als een van de grondleggers van de seksuologie, 
samen met de Britse seksuoloog Havelock Ellis 
en de Duitse arts Iwan Bloch. Zijn bekendste 
boek. La Quesnon Sexuelle (1906), werd in veel ta

len vertaald. Hij was lid van de Adviesraad van de 
Internationale Federatie van Eugenetische Orga
nisaties en Erevoorzitter van de Wereld Liga van 
Seksuele Hervorming in 1930. Zijn groot prestige 
in Zwitserland blijkt ook uit het feit dat zijn por
tret tot voor kort op de bankbiljetten van 1000 
Zwitserse francs stond.

Forel bevorderde eugenetische ideeën vanuit 
een socialistisch perspectief. Naast zijn psychia
trische en seksuologische activiteiten was hij 
ook een belangrijk sociaal hervormer en lid van 
de Zwitserse sociaal-democratische partij (sinds 
1916). Forel voerde campagne voor seksuele op
voeding op scholen, voor het vrouwenkiesrecht, 
voor geheelonthouding, voor het pacifisme, etc. 
De wetenschap van de eugenetica zou de basis 
vormen voor sociale-, morele-, en rassenzuiver
heid, meende hij. In tegenstelling tot het ‘valse 
patriottisme’ van het militaristische en kapita
listische nationalisme was Forel voor het bou
wen van een sociale orde die gebaseerd zou zijn 
op het wetenschappelijke beheer van de voort
planting door de moderne staat, als morele plicht 
tegenover de toekomstige nationale gemeen
schap. Zoals Forel in 1916 schreef:

‘De regulering van de voortplanting door ge
schikte middelen is een morele taak. Het is 
nodig voor onze rassenhygiëne. Alleen dit, ge
combineerd met de eliminatie van narcoti
sche vergiften, zal het mogelijk maken om de 
groeiende degeneratie van ons ras stop te zet
ten, en ons een betere toekomst te brengen. 
Wij zijn dit verschuldigd aan de vooruitgang, 
het geluk en de gezondheid van toekomstige 
generaties,voor wier kwaliteit wij verant
woordelijk zijn.’S

Forel's visie kwam voort uit verontrusting over 
de gevaren van de erfelijlcheid en degeneratie. De 
natie werd bedreigd door erfelijke rassendegene- 
ratie die niet alleen lichamelijke, maar ook mo
rele vormen aan zou nemen. Individuen met 
minderwaardige erfelijke eigenschappen bevor
derden de degeneratie, maar waren ook slachtof
fers. Volgens Forel was het niet eerlijk om men-

21
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sen verantwoordelijk te houden voor hun min
derwaardige eigenschappen. De moderne sociale 
staat zou zich trouwens niet zozeer moeten rich
ten op het opvangen van onmaatschappelijken, 
zoals in het verleden, maar eerder op het eugene
tisch voorkomen van degeneratie, zoals Forel 
schreef in zijn brochure Het Ware Socialisme Van 
de Toekomst.^

Forel’s campagne combineerde het argument 
dat erfelijke eigenschappen de sociale orde be
dreigen met een traditioneel sociaal-democra- 
tisch geloof in de hervormende kracht van het 
onderwijs. Een ‘gezonde rassenselectie’ zou de 
collectieve erfelijke kwaliteiten van de natie kun
nen verbeteren, tezamen met actieve onderwijs- 
campagnes gebaseerd op Wetenschap en Rede. 
Zoals Forel in 1916 schreef:

'Laat de wetenschap ons seksleven op een 
vrije en open manier verbeteren; dan zal de 
hypocrisie van normale mensen ophouden, 
en die van abnormale mensen zal op tijd er
kend worden, en wordt schade voorkomen’.̂

Vanwege het belang van de seksuele selectie voor 
de voortplanting werd het belang van onderwijs 
in seksualiteit sterk naar voren gebracht in Fore- 
1’s visie op de toekomst van de natie. Het was 
uiterst belangrijk om jonge mensen te onderwij
zen over de gevolgen van seksuele omgang met 
minderwaardige partners, en over de noodzaak 
informatie te verzamelen over de erfelijke 
achtergrond van de potentiële partner.

‘Iedere verloofde heeft het recht, en, in het be
lang van de toekomstige kinderen, de heilige 
plicht om de seksuele antecedenten te kennen 
van de toekomstige partner’.̂

Forel was ambivalent over de positie van de 
vrouw. Aan de ene kant vocht hij voor politieke 
gelijkstelling mssen man en vrouw, en in het bij
zonder voor het kiesrecht van vrouwen — een 
erg progressieve houding in een land als Zwitser
land, dat vrouwen het kiesrecht pas in 1971 toe
kende. Aan de andere kant zag hij het voortplan

ten van de natie als de voornaamste taak van 
vrouwelijke burgers. Het eugenetisch onderwijs 
en de staatsregulering van de voortplanting 
richtten zich daarom vooral op vrouwen. Vrou
welijke burgers waren voor Forel tegelijkertijd 
politieke subjecten en seksuele objecten.

De eugenetische maatregelen richtten zich 
vooral op de categorieën die Forel als het grootste 
gevaar zag voor de erfelijke bedreiging van de na
tie: misdadigers, prostituees, alcoholisten, ‘im
morele’ individuen, geesteszieken, mensen die 
aan hemofilie of tbc lijden, drugsverslaafden, 
zigeuners, landlopers... alsmede de ‘minder
waardige’ rassen die het nationale, witte ras be
dreigden, zoals ‘Joden, negers en Chinezen’. ‘Hoe 
kan ons Arische ras en zijn beschaving zich be
schermen tegen het gevaar van passieve invasie 
en exterminatie door de verontrustende vrucht
baarheid van andere menselijke rassen?’, schreef 
Forel in 1906. ‘Men moet blind zijn om dit gevaar 
niet te erkennen. (...) Tot welk punt kan het Mon
goolse, of zelfs het Joodse ras zich mengen met 
onze Arische of Indogermaanse rassen zonder 
deze langzaam te overwoekeren en te doen ver
dwijnen?(...) Het verband met de seksuele vraag 
is niet moeilijk te begrijpen’.s

Forel volgde de destijds onder seksuologen 
gebraikelijke opvatting dat de seksualiteit van 
'andere’ rassen minder in toom werd gehouden 
door de beschaving, en daardoor meer intens 
was dan die van het blanke ras. Volgens Forel 
ging de ‘geestelijke minderwaardigheid’ van 
‘zwarten’ samen met hun ’intense, ongeremde 
seksuele passie’. De vermeend hogere voortplan
ting van deze andere rassen was een reden voor 
ongerustheid. Dit idee vinden we trouwens 
terug bij extreem-rechtse groeperingen zoals het 
Franse Front National, die verontrust zeggen te 
zijn door de vermeend hogere voortplanting van 
niet-westerse immigranten en de daardoor ge
vreesde overwoekering van de autochtone bevol
king.

Maar evenmin als de Scandinavische landen 
had Zwitserland koloniën en mede daardoor was 
het aantal niet-blanke inwoners miniem. De 
eugenetische preoccupatie met minderwaardi-
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gen richtte zich daarom op groepen binnen de 
eigen bevolking. De eugenetici vonden dat de so
ciale en politieke orde van de natie werd be
dreigd door mensen die om verschillende rede
nen niet in deze moderne orde pasten: de ‘unor- 
dentliche' burgers en non-burgers, zoals ‘vage
bonden’ (Jenitsche zigeuners en anderen), 
geesteszieken, lichamelijk gehandicapten, onge
huwde moeders (die zichtbaar een gebrek aan 
morele waarden vertoond hadden), homoseksu
elen, Joden, etc. De eugenetische visie op de na
tionale orde had als doel het elimineren van deze 
'problemen'. De rationele planning van de repro
ductieve seksualiteit door de staat was hiervoor 
een centraal mechanisme.

De meest radicale maatregel om de erfelijke 
kwaliteiten van de toekomstige natie te bescher
men was sterilisatie, al dan niet onder dwang. In 
zijn politieke activiteiten als socialistisch hervor
mer drong Forel erop aan dat de Staat de gedege
nereerde categorieën burgers (vooral de vrou
wen) zou steriliseren, als rationele maatregel om 
hun voortplanting te voorkomen — een taak die 
des te urgenter was omdat hij dacht dat zowel 
'andere’ rassen als vrouwen in het algemeen, 
minder seksuele zelfbeheersing hadden. Dit was 
een taak die de moderne sociaal-democratische 
staat op zich moest nemen, vond Forel:

‘In het verleden, in de goede oude tijd, werden 
incapabele en ontoereikende individuen an
ders behandeld dan vandaag. Enorme aantal
len pathologische hersenen, die de samenle
ving zouden verzwalcken, werden eenvoudig 
geëxecuteerd, opgehangen of onthoofd; het 
proces was kort en in die mate succesvol, dat 
deze mensen zich niet meer konden voort
planten of de samenleving konden besmetten 
met hun gedegenereerde bacillen.’

Vanwege de afwezigheid van natuurlijke selectie 
door strijd en door de executie van gedegene
reerde individuen zou volgens Forel de moderne 
sociale staat 'kunstmatige sterilisatie’ moeten 
toepassen om ‘het aantal minderwaardige indi
viduen te verminderen’. Toen Forel in 1879 direc

teur werd van de wereldberoemde psychiatri
sche kliniek Burghölzli in Zürich, gaf dit hem de 
mogelijkheid om zijn ideeën in de praktijk te 
brengen. Forel was dan ook de eerste die in Eu
ropa in 1892 eugenetische sterilisaties uitvoerde.

VAN W ET EN SC H A P  TOT BELEID

Het was de verzorgingsstaat, die zich in het be
gin van de twintigste eeuw ontwikkelde, die het 
instimtionele kader zou bieden om de eugeneti
sche visie om te zetten in een grootschalig soci
aal experiment. Met als extra motief: bezuini
ging. Want de ‘minderwaardigen’ zouden gauw 
de voornaamste cliënten worden van de nieuwe 
sociale voorzieningen. Het beperken van hun 
toekomstige aantal werd aldus als een rationele 
kostenbeperkingsmaatregel voorgesteld.

De toen nieuwe wetenschappen psychiatrie 
en seksuologie speelden een belangrijke rol bij 
dit nieuwe sociale beleid. Wetenschappelijke ex
pertise werd gebruikt om eugenetisch beleid te 
legitimeren. Tegelijkertijd legitimeerde dit hun 
eigen bestaan als autonome wetenschappelijke 
disciplines. Eugenetici riepen op tot wetenschap
pelijk gefundeerde eugenetische interventie 
door de staat. Forel, bijvoorbeeld, riep op tot een 
‘intelligente, wetenschappelijke (niet dogmati
sche) sociaal-democratie’ om ‘het eugenetische 
probleem op te lossen’.*® Degeneratie-experts 
waren actief betrokken bij de beleidsontwikke
ling, bijvoorbeeld door benoemingen in com
missies van externe deskundigen. Psychiaters 
speelden ook een belangrijke rol in de toepas
sing van eugenetische maatregelen.

Kandidaten voor het Zwitserse burgerschap 23
moesten bijvoorbeeld aan bepaalde nationale 
eisen wat betreft de lengte van hun verblij f in het 
land voldoen, maar plaatselijke autoriteiten die 
de naturalisatie uitvoerden konden daar andere 
criteria aan toevoegen. Sommige cantons eisten 
psychiatrisch onderzoek van kandidaten, zoals 
het canton Basel waar dat onderzoek gepaard 
ging met het opsporen van mogelijke erfelijk ge
degenereerde trekken. In datzelfde canton werd 
trouwens ook de huwelijkstoestemming soms
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afhankelijk gemaakt van het verlenen van ‘vrij
willige’ toestemming tot sterilisatie.”

Eugenetische ideeën beïnvloedden aldus het 
Zwitserse gezondheids- en sociaal beleid, zowel 
voor als na de Tweede Wereldoorlog (waar Zwit
serland overigens buiten stond als neutraal 
land). Voorbeelden van eugenetische maatrege
len zijn gedwongen sterilisaties, gelegitimeerd 
door de onderschikking van het individueel be
lang aan het collectieve belang van de natie; 
maar ook educatieve programma’s, gedwongen 
opname in psychiatrische klinieken, en andere 
maatregelen tegenover groepen zoals zwervers, 
Jenitsch (zigeuners) en Joden.

G E D W O N G EN  S T E R IL IS A T IE S

Zwitserland was in 1912 het eerste Europese land 
dat eugenetisch gemotiveerde wetgeving van 
huwelijksverboden voor geesteszieken introdu
ceerde.*^ In 1928 aanvaardde het Zwitserse can- 
ton Vaud, beïnvloed door Forel’s ideeën, de eerste 
eugenetische sterilisatiewet in Europa. In 1929 
volgde Denemarken, in 1933 Duitsland, in 1934 
Zweden en Noorwegen en in 1935 Finland. Bui
ten Europa werd de eerste eugenetische sterilisa
tiewet in de Amerikaanse staat Indiana van 
kracht (1907), en in de dertiger jaren had bijna 
twee derde van de vs vergelijkbare wetgeving die 
vooral werd toegepast op mensen in inrichtin
gen zoals geesteszieken en misdadigers.

In Zwitserland was de toepassing van ge
dwongen sterilisaties van minderwaardigen al 
lang praktijk voor dat een wet werd aangeno
men, vooral bij mensen die opgesloten zaten in 

24 universitaire psychiatrische klinieken waar 
eugenetische ideologen de scepter zwaaiden.
Een belangrijk argument om de nieuwe wet te 
verdedigen was het beperken van deze wijdver
spreide ongeregelde praktijk.

De Zwitserse wet van het canton Vaud was of
ficieel vooral voor geesteszieken bestemd. In de 
praktijk vielen ook ‘immorele’ individuen, onge
huwde moeders, delinquenten en zwervers er
onder. Deze wet was van 1928 tot 1985 van 
kracht, en de laatste eugenetische sterilisatie

vond in 1977 plaats. Net als in andere landen 
werd verreweg het merendeel van deze sterilisa
ties op vrouwen toegepast. Het ging meestal om 
sociaal zwakke, ongehuwde vrouwen uit de 
onderklasse, ‘asociaal’, en met ‘lage intelligentie’. 
Het disciplineren van vrouwelijke seksualiteit 
blijkt een centraal motief geweest te zijn. De 
meeste van deze vrouwen waren met de plaatse
lijke autoriteiten en psychiaters in aanraking ge
komen vanwege buitenechtelijke zwangerschap 
of immorele seksuele activiteiten, zoals prostim- 
tie. Argumenten als ‘immoreel’ o f‘nymfomaan’ 
werden vaak gebruikt voor sterilisatie. Het 
meest gebruikte argument bij vrouwen was ‘sek
sueel ongeremd’, wat de vrouw belemmerde haar 
economische en sociale rol als moeder te vervul
len. Bovendien dachten psychiaters toentertijd 
ook dat vrouwen veel eerder zwakzinnige trek
ken vertoonden dan mannen.

De Zwitserse verzorgingsstaat combineerde 
dergelijke praktijken met preventief onderwijs
beleid. Dankzij de campagnes van Forel en an
dere sociale hervormers werden eugenetische 
seksuele opvoeding en huwelijksadvies deel van 
het onderwijscurriculum. Zo ontving bijvoor
beeld ieder Duitszwitsers schoolkind in 1939 een 
brochure over de gevaren van voortplanting met 
gedegenereerde individuen, die hen leerde dat 
het hun vaderlandse plicht tegenover de maat
schappij was om dit te vermijden. De schoolkin
deren werden aangespoord met de volgende 
woorden:

‘Kies je echtgenoot uit een lichamelijk en
moreel gezonde, geestelijk bovenwaardige
familie! Jullie zijn dit verschuldigd tegenover
je eigen kinderen, zowel als tegenover het
vaderland’.*̂

Verder werd ook een ‘Centraal Bureau voor Hu
welijks- en Seksueel Advies’ in 1932 opgericht, 
dat tentoonstellingen en lezingen organiseerde 
over thema’s zoals de ‘erfelijke verantwoordelijk
heid’ en ‘psychiatrisch-eugenetisch advies voor 
huwelijkskandidaten’ in de dertiger jaren, en 
‘het voorkomen van erfelijk zieke nakomelingen’
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in 1949. Andere praktijken met eugenetische 
motieven van de Zwitserse staat betroffen het be
ruchte zigeunerbeleid, waaronder kinderen van 
'zwerver-’ en ‘zigeuner-’ ouders werden wegge
nomen en in staatsweeshuizen geplaatst. Dit be
leid werd van 1926 tot 1973 toegepast onder toe
zicht van het federale bureau ‘Pro Juventute: Hüfs- 
werkfuer die Kinder der Landstrasse', dat later werd 
ontbonden als gevolg van heftige controverses 
rondom dit beleid in de jaren tachtig. Nationale, 
federale maatregelen zoals de wetgeving van hu
welijksverboden voor geesteszieken of joodse 
burgers gingen in Zwitserland samen met legis
latieve en administratieve maatregelen door can- 
tonale en plaatselijke autoriteiten, en naast de 
overheid door psychiatrische instellingen. Wat 
hierbij opvalt is ook hoe recent sommige euge
netische maatregelen nog werden toegepast — 
nog tientallen jaren na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, die de eugenetica een slechte 
naam hadden bezorgd.

E U G E N E T IC A  EN DE SO CIALE ORDE

Maar Zwitserland was zeker geen uitzondering 
op dit gebied. In Z w ed en ,w aar het eugenetisch 
beleid nog veel duidelijker met het opbouwen 
van de sociaal-democratische verzorgingsstaat 
was vervlochten, werden bijvoorbeeld van 1934 
tot 1976 maarliefst 63.000 burgers gesteriliseerd 
op basis van eugenetische motieven.'S Hoewel 
Zwitserland en de Scandinavische landen de Eu
ropese pioniers waren van eugenetische staats- 
politiek, volgden andere landen al snel. Eugene
tische wetenschap werd in het Europa van voor 
de Tweede Wereldoorlog als respectabele stan
daard wetenschap beschouwd. Tegenwoordig 
wordt de eugenetica vooral geassocieerd met ex- 
treem-rechtse politieke stromingen, en in het 
bijzonder met de grootschalige sociale experi
menten met gedwongen sterilisaties en ‘eutha
nasie’ van ‘minderwaardigen’ door nazi-Duits- 
land tijdens de Tweede Wereldoorlog. In feite 
waren eugenetische ideeën echter te vinden in 
alle politieke richtingen, inclusief bij socialisti
sche en anarchistische denkers. De grote sociaal

democratische moederpartij, de Duitse s p d , die 
banden had met zowel de Zweedse als de Zwit
serse partijen, speelde een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van sociaal-democratische versies 
van de eugenetica onder de Republiek van Wei- 
mar, lang voor de nazi’s de eugenetica in haar 
meest radicale vorm toepasten. De voorkeur 
werd daarbij gegeven aan negatieve eugenetica 
(het voorkomen van ‘minderwaardige’ geboor
tes) boven positieve eugenetica (het aanmoedi-

De sodaal-democmtische 
experimenten met de eugenetica 
laten ons zien hoe voor de 
verzorgingsstaat zorg en 
bescherming van sociale 

zwakkeren gepaard is gegaan met 
disciplinering en regulering van 

deze groepen

gen van voortplanting door ‘meerderwaardi- 
gen'). Zo hadden de s p d - politici Wolfgang Heine 
en Alfred Grotjahn (welke laatste overigens ook 
de eerste leerstoel in ‘sociale hygiëne’ in Berlijn 
kreeg toegewezen) i n  Pruisen, dat door de s p d  

geregeerd werd, in de twintiger jaren de eerste 
eugenetische beleidsmaatregelen zoals sterilisa
tie van gehandicapten ingevoerd.

Net als in Zwitserland speelden in Duitsland 
sociaal-democratische wetenschappers, in het 2 5 
bijzonder seksuologen, een belangrijke rol. Zo 
was Magnus Hirschfeld, een beroemde pionier 
op het gebied van de seksuele hervorming, tege- 
lijkertijd een eugeneticus die ondanks zijn eigen 
homoseksualiteit veel energie stak in het voor
komen van de voortplanting door homoseksue
len, die volgens hem alleen maar zwakzinnige 
kinderen zouden krijgen gezien hun minder
waardige genen. Terwijl sociaal-democratische 
eugenetici, inclusief Hirschfeld, later ofwel zelf

S^D 9 [ 2003



Veronique Mottier Sociaal-democratie en eugenetica

slachtoffer werden van de nazi’s, ofwel Duitsland 
moesten ontvluchten, waren ze op zich niet te
gen nazibeleid zoals gedwongen eugenetische 
sterilisatie, waarover Hirschfeld schreef dat het 
'een interessant experiment is ,... maar het zal 
nog lange tijd duren voor we de resultaten goed 
kunnen beoordelen’. Het meningsverschil met 
nazi-eugenetici was eerder over het ‘fanatieke’ en 
daarom onwetenschappelijke karakter van de 
nazi-eugenetica, en in het bijzonder over wie er 
in de categorie minderwaardigen geplaatst 
moesten worden: sociaal-democraten zoals 
Hirschfeld keurden de nazi-obsessie met vooral 
de Joden af (en klaagden dat daardoor alcoholici 
en drugsverslaafden minder energiek aangepakt 
werden). Wat Hirschfeld overigens niet belem
merde om het sociaal-democratisch/eugeneti- 
sche Huwelijks- en Seksueel Advies dat hijzelf 
ontwikkeld had in het begin van de jaren dertig 
(net als zijn vriend en mentor Auguste Forel dit 
in Zwitserland had helpen opzetten) trots als 
voorganger van de nazi-eugenetica te presente
ren. Het Internationale Medische Bulletin*® dat 
door uit Duitsland gevluchte Joodse en sociaal
democratische artsen in Praag werd uitgegeven, 
viel de nazisterilisatiewet van 1933 trouwens aan 
op politieke, niet op ethische gronden: 'een der
gelijke wet wordt misbruikt als machtsinstru
ment in een kapitalistische staat... alleen na af
loop van de sociale revolutie zullen de weten
schappelijke en sociale condities voor "ware” eu
genetica kunnen worden gecreëerd’.*̂

Dat wil echter niet zeggen dat alle Duitse soci
aal-democraten de eugenetica ondersteunden. In 
feite woedden er bittere debatten binnen de s p d  

2 6 over het benadrukken van de invloed van de erfe
lijkheid dan wel van de omgeving op sociale on
gelijkheid. Eugenetisch gezondheidsbeleid werd 
binnen de s p d  vooral ondersteund door de natio
nalistische Noske-Groep, en de ineenstorting 
van de Socialistische Internationale en de over
winning van het nationalisme sinds het begin 
van de Eerste Wereldoorlog hangen ongetwijfeld 
samen met het vermengen van nationale en soci
ale orde die voor veel eugenetische sociaal-demo
craten zo centraal was. Een andere factor die eu

genetische en sociaal-democratische ideeën in 
zekere mate bij elkaar bracht was de marxisti
sche erfenis van een geloof in de macht van de 
wetenschappelijke verklaringen van de sociale 
orde — hoewel Marx en Engels zelf namralisti- 
sche verklaringen verwierpen. In Groot-Brittan- 
nië en de Verenigde Staten bestond trouwens in 
de dertiger jaren een beweging die 'Bolsjevisti- 
sche Eugenetica’ heette, en die in de Sovjet-Unie 
een land zag dat als enige in staat zou zijn om 
een wetenschappelijke positie in te nemen 
tegenover het verbeteren van de gemeenschap.

Socialistische versies van eugenetica waren al
dus deel van het gedachtegoed van de Europese 
sociaal-democratie. In Frankrijk bevorderden so
cialisten als Vacher de Lapouge, veelvuldig kandi
daat voor de Parti Socialiste Ouvrier, het idee dat 
meerderwaardige burgers naast een ‘service mili
taire’ ook een ‘service sexuel’ moesten leveren aan 
de natie. In Engeland waren sinds de jaren 1880 
socialisten als Karl Pearson, die in 1911 de eerste 
leerstoel in de eugenetica aan de University of 
bondon kreeg, maar ook de latere leiders van de 
socialistische Fabian Society, Eleanor Marx, Have- 
lock Ellis, George Bernhard Shaw, Benjamin Kidd, 
en Sidney en Beatrice Webb enthousiaste aanhan
gers. Voor de Fabians stond het socialisme in 
dienst van het nationalisme: de natie zou ver
sterkt moeten worden door een op eugenetica ge
baseerde sociale controle van het proletariaat, 
waardoor de interne cohesie van de natie tot 
stand zou komen, en ze haar energie kon steken 
in het verzekeren van de ‘sociaal-imperialistische’ 
rol van Groot-Brittannië. Zoals Harold Laski 
schreef: ‘de verschillen in vruchtbaarheid tussen 
de gezonde en de pathologische groepen zullen 
ertoe leiden dat de betere burgers door de zwakke
ren in groei worden ingehaald. Als natie worden 
wij geconfronteerd met rassenzelfmoord’.*̂  Pear
son voegde daaraan toe dat het idee van het over
leven van de sterkste, dat uit het eerdere sociaal- 
darwinisme kwam, ten onrechte op individuen 
was betrokken. Volgens Pearson ging het erom 
om juist het nationale collectief, niet een indivi
duele burger, zo sterk mogelijk te maken — een 
idee dat vele andere sociaal-democraten deelden.
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HET K O S T E N A R G U M E N T

Vrouwenorganisaties in de verscheidene landen 
waren verdeeld: vele ondersteunden eugeneti
sche ideeën, maar niet alle. De meeste weerstand 
kwam uit kerkelijke hoek (terwijl protestantse 
kringen over het algemeen weinig bezwaar had
den tegen eugenetica, was vooral de katholieke 
kerk streng tegen omdat voor haar ieder leven, 
hoe zwak of beschadigd ook, het leven waard is) 
en van liberale politieke partijen, vanwege hun 
oppositie tegen staatsinterventie in het dage
lijkse leven. Het is overigens ook de sterke in
vloed van het liberalisme dat verldaart waarom 
in Groot-Brittannië, het geboorteland van euge
netische doctrines, de omzetting in concreet be
leid nauwelijks plaatsvond.

Hoewel eugenetische ideeën zoals gezegd 
over het hele politieke spectrum te vinden wa
ren, waren in Zwitserland met name de sociaal
democraten uitzonderlijk actief in het omzetten 
van deze ideeën in staatsbeleid; via een combina
tie van ‘negatieve’ eugenetica zoals gedwongen 
sterilisatie en huwelijksverboden, met ‘positief’ 
beleid op het gebied van onderwijs, seksuele 
voorlichting en huwelijksadvies. Het was vooral 
de opkomst van de verzorgingsstaat die in het 
geval van Zwitserland en sterker nog in het geval 
van Zweden een institutioneel kader gaf aan de 
poging om de eugenetische toekomstdroom te 
verwerkelijken. Het eugenetisch beperken van 
de toekomstige hoeveelheid marginale bevol
kingsgroepen die financieel afhankelijk zouden 
zijn van de nieuwe sociale voorzieningen werd 
in deze context als een bijzonder rationele vorm 
van staats-bezuiniging gezien. Hoewel niet alle 
beleidsmakers het eens waren met de eugeneti
sche nadruk op erfelijkheid, en het negeren van 
de invloed van de omgeving, ondersteunden zij 
desondanks vaak de eugenetisch gemotiveerde 
sterilisaties uit kostenoverwegingen: sterilisatie 
kost de staat uiteindelijk veel minder dan het ja
renlang onderhouden van ‘minderwaardigen’. 
Vergeleken met huidige publieke debatten over 
onderwerpen zoals de euthanasie of de genetica, 
waar verwijzing naar de kosten van het in leven

houden van mensen die dure hulp nodig hebben 
met zeer veel taboe omgeven is en in plaats daar
van het accent op ethische vragen valt, is de 
openheid waarmee zowel de sociaal-democraten 
als andere politici het kosten-argument op tafel 
legden opmerkelijk.

De sociaal-democratische experimenten met de 
eugenetica laten ons zien hoe voor de moderne 
verzorgingsstaat zorg en bescherming van soci
ale zwakkeren gepaard is gegaan met toezicht, 
disciplinering en reguleringspraktijken ten op
zichte van deze zelfde groepen. Wij kunnen ook 
de provocatieve vraag stellen of het sociaal-de- 
mocratisch ideaal van een hechte, solidaire maat
schappij waar het individuele belang onderge
schikt is aan de collectiviteit niet juist bijzonder 
zou open staan voor uitsluitingspraktijken zoals 
die van de eugenetica. Kan het zijn dat, hoe hech
ter wij de banden binnen de gemeenschap sme
den, hoe sterker sommige groepen buiten die 
grenzen gesloten worden? Het sociaal-democra
tische geloof in staatsinterventie alsmede in de 
hervormende kracht van het onderwijs, gepaard 
aan de legitimiteit van de eugenetische weten
schap, boden de ideologische basis voor het mo
del van de moderne ‘Tuiniersstaat’.D dat wil zeg
gen, de staat die de taak op zich neemt om het 
onkruid uit de nationale min te verwijderen.

COLLECTIEVE VRA GEN STELLEN

Zoals we gezien hebben stond daarbij het argu
ment dat veel sociale problemen het resultaat 
waren van biologische, erfelijke factoren, of in 
ieder geval van een wisselwerking mssen erfe- 27 
lijke en sociale condities, centraal. Hoe is dat van
daag? Eugenetische argumenten zijn tegenwoor
dig in diskrediet geraakt. Maar dat wil niet zeg
gen dat de huidige verzorgingsstaat geen sociale 
disciplinering meer uitoefent. Alleen wordt die 
niet meer zozeer door een beroep op ‘nature' 
maar eerder op 'nuiture’gelegitimeerd, met ‘cul- 
murverschillen’ als voornaamste huidige variant 
op het ‘nurmre’ argument: sociaal-democraten 
suggereren bijvoorbeeld (overigens zij niet al-
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leen) dat het probleem van de leerachterstand 
van allochtonen moet worden aangepakt door 
testen van kleuters of peuters, om dezen dichter 
bij de gewenste sociale norm te krijgen — een 
‘bijtrelcken’ van de sociaal zwakkeren van de ge
meenschap dat in het publiek belang is, gezien 
de demografische tijdbom. Maar als we steeds 
dichter bij de geboorte beginnen met het corri
geren in de richting van de sociale norm, met alle 
problemen en kosten die daarmee gepaard gaan, 
waarom zouden we niet anticiperen op die ge
boorte? Zou dat niet veel eenvoudiger en veel 
goedkoper voor de collectiviteit zijn? Hoewel 
geen politicus het zou durven om eugenetische 
argumenten te gebruiken, komen erfelijke over
wegingen recent juist weer sterk terug als gevolg 
van ontwikkelingen in de genetica en de biotech
nologie. De huidige debatten over dit onderwerp

gaan in Nederland vooral over zaken als het voor
spellend genetisch onderzoek en de individuele 
verantwoordelijkheid van moeders om wel of 
niet te testen, maar dit soort collectieve vragen 
wordt tot nog toe hier vermeden. Nu we de na
tuur dankzij de nieuwe biotechnologie naar onze 
hand kunnen zetten, kunnen we ons afvragen of 
het nog rationeel is om bepaalde overwegingen 
in de taboe-sfeer te houden. Daarom moet de so
ciaal-democratie goed nadenken over de moge
lijkheden en risico’s die de moderne biotechno
logie op dit gebied biedt. Nog belangrijker is het 
om ons af te vragen of sociale disciplinering be
ter is dan anticipatie, en waarom? Het lijkt me 
dat de sociaal-democratie toekomstige ontwik
kelingen in de genetica voor moet zijn door een 
antwoord op deze vraag te vinden.
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Mauer im Kopf
De kloof tussen Ossis en Wessis
Een opmerkelijk fenomeen bij onze grote oosterburen is dat ruim dertien 

jaar na de val van de Muur de voormalige inwoners van de DDRzich nog altijd 

vreemden in eigen land voelen. Zowel sociaal-economisch als cultureel blijkt 

het uiterst lastig de kloof tussen ‘Jammerossis’ en ‘Besserwessis’ te dichten, 

zo stelt Simon Groen vast.

SIMON G ROEN

Al vrij snel na de totstandkoming van de Duitse 
Eenheid op 3 oktober 1990 overstemden klachten 
van Oost-Duitsers over hun positie in de Bonds
republiek de aanvankelijke euforie. Uit enquêtes 
in de eerste helft van de j aren negentig bleek dat 
tweederde van de inwoners van de voormalige 
DDR zich tweederangsburger voelde. West- 
Duitse sceptici vonden het maar vreemd dat er zo 
werd geklaagd. Via een solidariteitstoeslag droeg 
de West-Duitse bevolking bij aan de Duitse Een
wording en wat kreeg zij ervoor temg? Hadden 
Oost-Duitsers zelf niet aangedrongen op een zo 
snel mogelijke vereniging van beide Duitslan- 
den, nadat zij moedig de straat op waren gegaan 
om de Muur te beslechten? Moesten zij niet 
vooral van alle nieuwe mogelijkheden, waar 
West-Duitsers zo hard voor hadden gewerkt in de 
jaren vijftig en zestig, gebmik maken?

Veel Oost-Duitsers kwamen tot de conclusie 
dat van de bloeiende landschappen die Helmut 
Kohl hen had beloofd weinig terecht was geko-

Over de auteur Simon Groen is antropoloog.
De beuindingen uitzijn onderzoekzijn weergegeven 
in ‘The Presente of the Pastamong ‘Ossis' in Berlin- 
Friedrichshain’ (2002)

men. Velen hadden hun werk en, erger nog, alle 
zekerheden die zij hadden gekend in de d d r  ver
loren. Voor het eerst werden de burgers uit de 
DDR geconfronteerd met (hoge) werkloosheid en 
ook met dakloosheid, een tot dan toe vrijwel on
bekend fenomeen. Door de economische proble
men kwam een aantal Oost-Duitsers in nog gro
tere problemen omdat zij naar de fles grepen. 
Psychotherapeuten kregen handenvol werk. Al 
vrij snel na de Wende kregen Oost-Duitsers te ho
ren dat zij een Mauer im Kopf hadden en dat die 
muur eerst maar eens overwonnen moest wor
den. Dan zou het wel goed komen.

West-Duitsers konden over het algemeen 
maar weinig begrip opbrengen voor de Oost- 
Duitsers die zeiden dat niet alles zo slecht was 
geweest in de d d r . Zij moesten maar snel af van 
hun Ostalgie, de hang naar de zekerheden van 
voor de val van de Muur. Over en weer maakten 
luidmchtige Oost- en West-Duitsers elkaar ver
wijten, waarvan de meest hardnekkige door ve
len werden opgepikt en op die manier ontstond 
een negatieve beeldvorming van elkaar. Dit had 
een selectieve herwaardering van het leven in de 
DDR tot gevolg (de allesomvattende controle van 
de Stasi daar gelaten).
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DE GEVOLGEN VAN DE W EN D E

Bondskanselier HelmutKohl had in 1990 met 
een tienpuntenplan de route uitgestippeld voor 
de vereniging van Oost- en West-Duitsland. Nie
mand zou het slechter krijgen, zo beloofde hij. 
Hij stelde onder andere vrij reisverkeer tussen 
Oost- en West-Duitsland, vrije verkiezingen, het 
stichten van een federatie van Oost- en West- 
Duitsland en een invoeging in de Europese een
wording voor. De reacties in het buitenland lie
pen sterk uiteen. De Verenigde Staten reageer
den vanaf het begin positief, maar Margaret 
Thatcher en Ruud Lubbers zagen in een groot 
verenigd Duitsland een gevaar voor Europa. Het 
voor Duitsland altij d belangrijke Frankrijk was 
ook niet direct een voorstander, maar Mitterand 
vond dat het volk moest beslissen. Kohl leek wei
nig oog te hebben voor initiatieven vanuit Oost- 
Duitsland, maar daar viel niet veel tegenin te 
brengen. Kohl had te maken met de wankele po
sitie van Gorbatsjov en de mogelijke dramati
sche gevolgen van zijn val in de Sovjet-Unie. Bo
vendien bleek een meerderheid van het Oost- 
Duitse volk voor een vereniging met West- 
Duitsland. Tegelijkertijd waren de grote vluchte
lingenstromen nauwelijks in de hand te houden. 
Daarbij leken de oppositiegroeperingen weinig 
besluitvaardig. Jarenlang hadden zij zich afgezet 
tegen het sed-regime, maar hoe gestalte te geven 
aan bijvoorbeeld een democratisch socialisme 
leek niet eenvoudig, zeker gezien het economi
sche en morele bankroet van de d d r .

Voor de overgang van de Oost-Duitse econo
mie naar een vrije markteconomie werd een 

3 o aparte organisatie in het leven geroepen: de Treu- 
hand-Anstak, in de volksmond kortweg de Treu- 
hand genoemd. Officieel had de Treuhand drie 
taken: de organisatorische omwenteling van de 
volkseigen bedrijven in Oost-Duitsland, het in 
particulier eigendom terugbrengen van staats
eigendommen aan vroeger eigenaren en het 
onderzoeken van de mogelijkheden van de derde 
weg russen kapitalisme en socialisme. In de 
praktijk bekeek de Treuhand welke Oost-Duitse 
bedrijven moesten worden gesloten en het werd

daarom ook wel een liquidatieorganisatie ge
noemd, vooral door Oost-Duitsers zelf. Opval
lend is dat de Treuhand zonder parlementair toe
zicht opereerde. Er kwam veel kritiek op de Treu
hand met wellicht als hoogtepunt de reacties op 
de roman 'Ein weites Feld’ van Günther Grass. 
Hoofdpersoon in dat boek is de 7 o-jarige dossier- 
bode Theo Wuttke die voor Treuhand werkt.
Grass laat in deze roman de corruptie en het ver
dwenen belastinggeld in de organisatie van de 
Treuhand aan bod komen. Op de cover van Der 
Spiegel verscheen kort daarop de bekendste 
Duitse literamurcriticus Marcel Reich-Ranicki, 
die het boek verscheurde. Grass reageerde laco
niek op de actie van Reich-Ranicki. Hij zei dat hij 
de foto alleen maar kon verklaren vanuit de on
zekerheid die bij West-Duitsers na de val van de 
Muur was ontstaan.

K O L O N I S E R I N G  VAN DE IN D U S T R IE

De Treuhand sloot een derde van de Oost-Duitse 
industrie en het overige deel werd voor i Deut- 
schmark verkocht aan West-Duitse concerns en 
speculanten. In 1997 bedroeg de industriële pro
ductie nog 45,6 % van wat er in 19 8 9 werd gepro
duceerd. De grote staalfabrieken van de deelstaat 
Brandenburg werden vernietigd. Het exportsuc- 
cesnummer Orwo Film werd opgedoekt. Het 
West-Duitse Krupp-Stahl kocht voor een habbe- 
krats de grote walserij in Oranienburg met hulp 
van staatssubsidies. Een Berlijnse fabriek van 
verwarmingsinstallaties die werk verschafte aan 
1850 werknemers werd het faillissement inge
dreven. Het aantal banen daalde in enkele jaren 
van 9,7 miljoen naar 6 miljoen. Inmiddels is de 
Oost-Duitse industrie voor 9 o % in West-Duitse 
handen. Verbolgen Oost-Duitsers spraken van 
een kolonisering van hun industrie. Ook de 
landbouw kreeg met zware klappen te maken. 
Sinds de muntunie op 1 maart 1990 konden 
Oost-Duitse landbouwbedrijven het niet meer 
bolwerken tegen West-Duitse handelsketens.
De boeren kregen voor hun landbouwproducten 
nog slechts de helft van hun vroegere prijs. Veel 
boeren verloren hun werk of ze gaven er zelfs de
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brui aan. Van de 850.000 landbouwers zijn er nu 
nog 170.000 over. Delandbouwoppervlakte ver
minderde met 20%, de veestapel daalde met 50% 
bij de runderen, met 65% bij de varkens en met 
70% bij de schapen.

Ook de werkloosheidscijfers spreken boekde
len. In 1992 bedroeg het werkloosheidspercen
tage in heel Duitsland 8,5 %. In West-Duitsland 
was 6,6 % van de beroepsbevolking werkloos, in 
Oost-Duitslandwas dat 14,8%. In I994kende 
Duitsland een werkloosheidspercentage van 
10,6%. Het percentage werkloze West-Duitsers 
was gestegen tot 9,2%, het percentage steeg in 
Oost-Duitsland tot 16%. In 1997 steeg het werk
loosheidspercentage in de Bondsrepubliek tot 
recordhoogte: 12,7%, 11% van de West-Duitse be
roepsbevolking tegen 19,5% van de Oost-Duitse 
beroepsbevolking. In de jaren daarna daalde het 
percentage aan West-Duitse kant tot iets meer 
dan 8%, terwijl het percentage aan Oost-Duitse 
zijde relatief weinig daalde tot ruim 18 %. Mo
menteel schommelen de werkloosheidscijfers 
rond de 1 o % in heel Duitsland, terwijl in het 
oosten van het land dat percentage schommelt 
rond de 18,5%. Dit zijn gemiddelde cijfers. In een 
stad als Berlijn is het verschil in werkloosheids
cijfers russen Oost- en West-Duitsers niet zo 
groot, maar in kleinere steden in een deelstaat 
als Mecklenburg-Vorpommern is soms één op de 
drie Oost-Duitsers (langdurig) werkloos.

De hoge werkloosheid — als voornaamste mo
tief — veroorzaakte een grote migratiestroom 
van Oost-Duitsers naar West-Duitsland. Van 1989 
tot 1997 migreerden meer dan 1 miljoen Oost- 
Duitsers naar West-Duitse deelstaten. Vanaf 1998 
namen het aantal verhuizingen van Oost- naar 
West-Duitsland weer toe. Het waren vooral goed 
opgeleide en gemotiveerde jongeren die meer 
kansen zagen in West-Duitsland. Dat had een ver
lies aan arbeidskapitaal in Oost-Duitsland tot ge
volg. Het was alsof de toekomst uit het oosten ver
trok. In 2000 migreerden ongeveer 214.000 Oost- 
Duitsers naar West-Duitsland, terwijl 153.000 
West-Duitsers naar Oost-Duitsland vertrokken. 
De laatste groep bestaat voornamelijk uit West- 
Duitse migranten die in Oost-Duitsland gaan

werken en uit gepensioneerden die de laatste ja
ren van hun leven in hun voormalige vaderland 
willen doorbrengen. De toenemende stroom van 
Oost-Duitsers naar West-Duitsland is een grote 
zorg voor de Duitse regering. Het gemigt niet be
paald van een groot vertrouwen in de economi
sche ontwikkeling van Oost-Duitsland.

In de vroege jaren negentig ontstond er een 
groeiende kloof russen Oost- en West-Duitsers, 
wat onder andere erin resulteerde dat zij elkaar

In korte tijd werd het beeld van 
de laffe, achterlijke, luie en 
inefficiënte 'Ossi’ verspreid in 
Duitsland. Dit geldt ook voor de 
constructie van de ‘Wessi’ als een 
genadeloze egoïst

'Ossis’ en ‘ Wessis’ — met weinig vleiende con
notaties — gingen noemen. Als gevolg van de 
klachten van een groot gedeelte van de Oost- 
Duitse bevolking en het onbegrip met een nei
ging tot arrogantie bij menig West-Duitser werd 
zelfs gesproken van ‘Jammerossis’ en ‘Besserwes- 
sis’. Uit de neue Bundesldnder klonk verontwaardi
ging over de ongelijke lonen voor hetzelfde 
werk. Bovendien waren de voor West-Duitse be
grippen extreem lage huren in het voormalige 
Oostblokland vermenigvuldigd tot soms het 
tienvoudige. Werkloosheid en dakloosheid wa
ren vreemd voor Oost-Duitsers. Daarbij kwam 31
dat velen, ook hoog opgeleiden, niet alleen hun 
baan verloren, maar ook weinig uitzicht hadden 
op werk. ‘Hastde noch Arbeit’, heb je nog werk, 
was het eerste wat menig Oost-Duitser de ander 
vroeg. De gewonnen vrijheid van meningsuiting 
en onbeperkte reisvrijheid bleken bitter weinig 
waard, omdat er weinig viel in te brengen tegen 
de ‘Wessi’ en het geld bij velen ontbrak om op va
kantie te gaan. De kort na de Fluwelen Revolutie 
in het vooruitzicht gestelde mogelijkheden ble-
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ken minstens zo onbereikbaar als ten tijde van 
de DDR. Sommige West-Duitse opinieleiders 
vonden dat de ‘Ossis’ niet zo moesten zeuren. Zij 
waren van mening dat het leeuwendeel van de 
Oost-Duitsers beter af was dan voor de Wende. 
Bovendien waren de mogelijlcheden wel degelijk 
aanwezig als je er maar hard genoeg voor wilde 
werken.

De Hamburgse socioloog Thomas Roethe 
stelde dat ‘Ossis’ eerst maar eens moesten leren 
werken voor hun pleziertjes en dat ze niet zo 
passief moesten zijn. De titel van zijn boek, Leben 
wie bei Kohl, arbeiten wie bei Honeckerjiggg) is 
veelzeggend. Het is een verwijt aan Oost-Duit- 
sers die kunnen genieten van de welvaart in het 
Westen onder de toenmalige bondskanselier 
Helmut Kohl, maar die zo inefficiënt werken als 
onder de SED-partijsecretaris Erich Honecker.
Hij benadrukt dat de verborgen werkloosheid in 
de DDR erg hoog was en dat veel baantjes hele
maal niet ter zake deden. Bovendien hoefde men

indeoDRniet hard te werken, omdat de baan 
toch niet op het spel stond. Roethe’s visie is wel 
erg kort door de bocht. Verborgen werkloosheid 
was er inderdaad en de implosie van de socia
listische economie heeft zeker te maken met de 
weinig flexibele houding van de regering, maar 
er werd ook hard gewerkt, bijvoorbeeld in de ge
zondheidszorg en in het onderwijs. Daar vallen 
altijd kanttekeningen bij te maken, het onder
wijs was doorspekt van de socialistische ideolo
gie, maar op de lagere scholen was er wel veel 
aandacht voor het individuele kind. In de ge
zondheidszorg lag de nadruk op preventie, iets 
waar de gezondheidszorg in het Westen na de 
Wende steeds meer de nadmkop is gaan leggen. 
Bovendien waren artsen in de eerste plaats arts 
en niet manager. Huisartsen van tegenwoordig 
moeten vooral laten zien dat ze veel behandel
methodes beheersen om mee te gaan in de 
markt, terwijl behandelmethodes gebaat zouden 
zijn bij veel specifieke kennis. Het behoeft wei-

Inkomensverdeling Oost- en West-Duitsland

Een van de eerste klachten van Oost-Duitsers na de 
Duitse Eenwordingwas dat zij voor hetzelfde werk 
minder betaald kregen dan hun West-Duitse colle
ga’s. Net na de Wende verdienden zij gemiddeld 
zo’n 6o% van het loon van West-Duitse arbeids
krachten. Inmiddels is dat percentage gestegen tot 
gemiddeld 9 1% . Per bedrijfstak lopen de verschil
len sterk uiteen. De vaste lasten perOost-Duitse 
werknemerzijn enorm gestegen. De gelijkschake
ling met West-Duitse normen is drastisch doorge- 

32 voerd. Te denken valt aan verzekeringspremies en 
huurverhogingen. Daar staat tegenover dat de hu
ren in Oost-Duitsland veelal nog lagerzijn dan in 
West-Duitsland, maar de woningen zijn doorgaans 
in een minder goede staat. Onlangs besloot het 
Hooggerechtshof dat de inkomensverschillen tus
sen Oost- en West-Duitsland rechtmatig zijn gezien 
de huidige economische ontwikkelingen. Het is wel 
de bedoeling dat de lonen uiteindelijk gelijk ge
steld zullen worden. Maar wanneer?

In onderstaande tabel zijn cijfers van het Statis-

tisches Bundesamt Deutsch land tegenover elkaar 
gezet. Het gaat hierom een geografische scheiding. 
Er wordt geen rekening gehouden met migratie
stromen. Oost-Duitsers die in West-Berlijn wonen 
worden bij West-Duitsland gerekend.

Brutomaandloon gemiddelde werknemer in 2002 
Duitsland West-Duitsland* Oost-Duitsland**
man vrouw man vrouw man vrouw
3.946 2.789 4.015 2.873 3.102 2.265

Uurloon gemiddelde slager in 2002 
Duitsland West-Duitsland Oost-Duitsland
11,44 12.05 7.65

Uurloon gemiddelde bakker in 2002 
Duitsland West-Duitsland Oost-Duitsland
11,27 11.82 7.47

* InclusiefWest-Berlijn 
** InclusiefOost-Berlijn
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nig uitleg dat het schrijnende gebrek aan huis- 
en tandartsen van nu bij 'Ossis’ geen genade 
vindt.

Wolf Wagner, hoogleraar sociale wetenschap
pen in Erfurt, toonde in Kulturschock Deutschland 
(1999) aan dat de constructie van de ‘Ossi’ en de 
‘ Wessi’ volstrekt willekeurig tot stand is geko
men. Vermoedens over het leven in het socia
lisme gecombineerd met kennis over de d d r  als 
dictatuur met de lange arm van de Stasi vormden 
een gefragmenteerde en verwarrende voor
onderstelling. In korte tij d werd het beeld van de 
laffe, achterlijke, luie en inefficiënte ‘Ossi’ ver
spreid in Duitsland. Aangezien er altijd wel men
sen zijn die in dat beeld passen kreeg de voor
onderstelling al snel de status van algemeen oor
deel. Dit geldt ook voor de constructie van de 
‘Wessi’: het kapitalisme is een niets- of niemand- 
ontziende concurrentiemaatschappij en dus is 
de ‘Wessi’ een genadeloze egoïst. Elke keer dat op 
tv of radio, in de krant of in het dagelijks leven 
een West-Duitser zich hooghartig over Oost- 
Duitsers uitlaat, zien ‘Ossis’ dat beeld bevestigd.

P R I N C I P I Ë L E  B E ZWARE N OPZI J  GEZET

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de 
‘Ossi’ in werkelijkheid niet bestaat. Oost-Duit- 
sers zijn net zo verschillend van elkaar als West- 
Duitsers en Nederlanders dat zijn. Hoewel de 
Oost-Duitse samenleving in de ideologie van het 
real existterende Sozialismus zoveel mogelijk ge
lijkgeschakeld werd, was de bevolking zeer 
heterogeen. Professoren woonden weliswaar 
soms in dezelfde appartementen als arbeiders en 
de salarissen verschilden in vergelijking met het 
Westen vele malen minder van elkaar, toch wa
ren er ook toen al grote verschillen. In de vele 
discussies die sinds de Wende zijn gevoerd wordt 
dat nogal eens vergeten. Ook de reakties op het 
SED-regime liepen zeer uiteen. Zo waren er men
sen die heilig geloofden in het socialisme. Een 
aantal van hen waren het eens met de uitgangs
punten van kleine verschillen in inkomens, 
maar anderen gingen veel verder in het volgen 
van de partij. Zij keurden zelfs de harde lijn tegen

de tegenstanders van de regering goed. Dan wa
ren er burgers die de Tweede Wereldoorlog had
den meegemaakt en die niets liever wilden dan 
nooit meer oorlog. Zij geloofden in het alom ge
predikte antifascisme en in de utopische voor
stellingen van het socialisme. Zoals in elke 
samenleving waren er ook oppormnisten die 
met de wind van het socialisme meewaaiden.
Onder de tegenstanders liepen de meningen ook 
zeer uiteen. Een flink aantal probeerde naar het 
Westen te gaan en zoals we weten is dat soms 
ook gelukt. Anderen wilden wel, maar zij waren 
bang voor de gevolgen voor hun familie. Zij ko
zen eieren voor hun geld en probeerden ervan te 
maken wat ervan te maken viel. De dapperen wa
ren actief in heimelijk georganiseerde bijeen
komsten. De mogelijkheden daartoe waren af
hankelijk van de verschillende periodes in de 
DDR. Tegen het eind van de jaren tachtig werd 
het steeds meer mogelijk om je stem te laten ho
ren, al bleef ook dat soms niet zonder gevolgen.

Historici zijn het er in grote lijnen over eens 
dat de omslag in de bereidheid om de straat op te 
gaan plaatsvond op 7 oktober 1989 in Leipzig. Bij 
een grote demonstratie, die vanuit de kerk door 
verzamelde oppositionele activisten werd geor
ganiseerd, bleef geweld van de kant van de poli
tie uit. Hier putte het deel van de bevolking in de 
hele DDR,  maar vooral in Leipzig en in Berlijn, 
dat de straat op wilde gaan, moed uit. Uit het feit 
dat in de aanloop naar de demonstratie in de zie
kenhuizen vele extra bedden waren neergezet en 
extra bloedzakken waren aangesleept, blijkt dat 
het ook heel anders had kunnen gaan. Zelfs kort 
na de val van de Muur was de verhoogde staat 
van paraatheid in de Russische kazernes een we- 33
zenlijke dreiging, die godzijdank geen werkelijk
heid werd.

Het grootste deel van de bevolking zocht zijn 
heil in het privé-leven. Onder de gegeven om
standigheden zochten velen naar manieren om 
er het beste voor henzelf uit te halen. Zo bleven 
zij redelijk vrij van risico’s en kon zelfs gebouwd 
worden aan geluk. Als zij lid moesten worden 
van de Freie Deutsche Jugend (FDJ) om een be
paalde opleiding te volgen, dan deden ze dat zon-
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der de ideologie te onderschrijven. Het gebeurde 
ook dat mensen lid werden van de partij om 
maar te kunnen studeren. Principiële bezwaren 
werden opzij gezet om het gemakkelijker te ma
ken voor de toekomst van henzelf en hun kinde
ren. Dat wil niet zeggen dat iedereen die stu
deerde stilletjes tegen de partij was. Gedreven 
academici gingen soms heel ver om hun doel te 
bereiken. Anderen keurden dergelijk gedrag 
scherp af. Kortom, de Oost-Duitse samenleving 
had veel meer lagen dan vaak wordt aangeno
men. Dat geldt natuurlijk ook voor de Oost-Duit- 
sers in het hedendaagse Duitsland.

C R I T I C I  VAN HET K AP I T A L I S M E

Door de malaise in Oost-Duitsland kwam kritiek 
op alles wat het Westen symboliseerde. Draaide 
in de DDR alles om het socialisme en de sterke 
greep van de Sozialistische Einheitspartei Deut- 
schlands (sed ) op het dagelijks leven, veel ‘Ossis’ 
vonden dat in de kapitalistische Bondsrepubliek 
alles draaide om geld. Ze waren terechtgekomen 
in de heerschappij van het geld, de Hemchaft des 
Geldes. De toegang tot de vrijheden die duizen
den Oost-Duitsers de straat op had gedreven in 
de herfst van 1989 had een hoog prijskaartje. 
Weliswaar was het aanbod in de supermarkten 
veel groter dan in de D D r , de meeste producten 
waren onbetaalbaar. In het oostelijke deel van 
Berlijn werden veel woningen gesaneerd, 
waardoor de meeste Oost-Duitsers zich de huren 
niet meer konden veroorloven. Waren de huren 
ten tijde van de d d r  naar westerse begrippen on
realistisch laag, nu waren de vaste woonlasten zo 

34 hoog geworden dat ze niet meer in verhouding
stonden tot de lonen en uitkeringen. Het verlies 
van werk is, zoals eerder gememoreerd, voor 
velen een bittere pil. Een aantal van hen is 
hoger opgeleid en heeft een academisch denk
en werkniveau, maar heeft desalniettemin geen 
rooskleurige vooruitzichten. Zo kan het voor
komen dat juristen nu werken in tijdelijke, 
meestal weinig verheffende banen, zogenaamde 
Arbeitsbeschaffungsmajinahmen (ABM). Als 
er weer een jaar om is, moeten zij maar afwach

ten of voor hen een nieuwe ABM-baan beschik
baar is.

Naast economische factoren waren het vooral 
sociaal-culturele oorzaken die ‘Ossis’ deden kla
gen over het democratisch kapitalisme. Ze waren 
niet gewend aan de normen en waarden die een 
vrije markteconomie met zich mee brengt. In 
hun ogen bracht het kapitalisme het slechtste in 
de mens naar voren. Geld is zo belangrijk, dat an
dere zaken er niet meer toe doen. Iedereen is zo 
belust op het hebben van zoveel mogelijk geld, 
dat egoïsme en arrogantie de boventoon voeren. 
In het kapitalisme, dat voor menig ‘Ossi’ gelijk 
stond aan de wereld waarin zij nu leefden, is het 
heel normaal om je ellebogen te gebruiken in de 
zucht naar meer. Het kapitalisme staat gelijk aan 
eenEIlebo^en^esellschajf, waarbij je desnoods ten 
koste van anderen jezelf verrijkt. Dat het normaal 
zou zijn om jezelf naar voren te werken en daar
bij geen acht te slaan op anderen, ervaren veel 
Oost-Duitsers helemaal niet als normaal. Dat de
gene die het hardst schreeuwt, het meeste krijgt, 
is een ander voorbeeld van kritiek van Oost- 
Duitsers. Tegelijkertijd ervaren met name oudere 
Oost-Duitsers dat de Westerse samenleving een 
smk onveiliger is dan vooraf gedacht. }e kunt zo
maar met zinloos geweld te maken krijgen, iets 
wat in de D D R toch veel minder voorkwam, is 
hun ervaring. Je moet extreem goed op je spullen 
letten, want voor je het weet is je portemonnee 
verdwenen. Er kwamen de klagende Oost- 
Duitsers genoeg voorbeelden ter ore om dit beeld 
van de ellebogenmaatschappij te versterken.

In de ellebogenmaatschappij gaat het vooral 
om het vergroten van het prestige, zo hoorde ik 
menig Oost-Duitser verklaren. De inhoud is 
daarbij ondergeschikt aan de vorm. Zo vertelde 
de 29-jarige Odette mij dat ze op haar eerste bus
reis naar het (niet-socialistische) buitenland met 
een West-Duitse man aan de praat raakte. Hij 
vertelde honderd uit over zijn reizen naar talloze 
landen waaronder China. Hij somde alles op wat 
hij had gezien en meegemaakt. Toen zij door
vroeg over wat hij over China had geleerd, bleek 
dat bitter weinig te zij n en dat hem dat helemaal 
niet interesseerde. Hij ging verder met zijn op-
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somming over andere reizen, waarbij bleek dat 
hij indrak wilde maken met de hoeveelheid aan 
reizen en exotische dingen die hij had gezien. Op 
elke vraag naar meer informatie over het land 
waar hij geweest was, bleef hij het antwoord 
schuldig. Het leek ondergeschikt te zijn aan zijn 
talloze ervaringen die in zijn ogen volledig wa
ren: ‘seen it, done it, been there’. Thomas (40), die 
kort voor de val van de Muur met toestemming 
naar het West-Berlijnse stadsdeel Kreuzberg mi
greerde, vertelde dat hij problemen ondervond 
in de contacten met West-Duitsers in zijn omge
ving. Als hij een café binnenging en een gesprek 
aanknoopte dan ging dat goed totdat hem werd 
gevraagd waarbij werkte. Omdat hij blij was met 
zijn eerste baan in het westen, waarmee hij in 
het onderhoud van zijn gezin kon voorzien, ant
woordde hij zonder schroom dat hij bij de BVG, 
het Berlijnse gemeentevervoerbedrijf, werkte. 
Het gesprek stokte onmiddellijk. Een baan bij de 
BVG had totaal geen stams en dat bleek een niet 
te nemen hindernis voor zijn gesprekspartner. 
Voordat Thomas kenbaar had gemaakt waar hij 
werkte, was het gesprek vol enthousiasme ver
lopen. Na de ‘onthulling' rondde de West-Duitser 
het gesprek snel af en zag Thomas de man nooit 
meer terug.

BOT SE NDE N O R M E N  EN W A A R D E N

De kritiek van veel Oost-Duitsers op het heden
daags democratisch kapitalisme zou niet mis
staan in het normen- en waardendebat waar nu 
in Nederland zo veel over gesproken wordt. The
ma’s als veiligheid, respect voor elkaar en nor
men voor watje doet en watje laat worden door 
het leeuwendeel van de ‘Ossis’ in de mond geno
men als het gaat om normen en waarden die zij 
in het huidige Duitsland als zeer negatief erva
ren. Menigeen vraagt zich verwonderd af of dit 
nu de democratie is waarvoor zij hun nek heb
ben geriskeerd door de straat op te gaan. Zij heb
ben net zo weinig te zeggen als in de D d  r  en om
dat zij minder te zeggen hebben dan hun West- 
Duitse landgenoten ervaren zij de Bondsrepu
bliek als ondemocratisch. De Oost-Duitsers die

politieke carrière hebben gemaakt, CDU-partij- 
voorzitter Angela Merkel is wellicht het bekend
ste voorbeeld, worden als typisch West-Duits ge
zien. Zij vinden weinig genade bij een groot deel 
van de Oost-Duitse bevolking. Nog steeds krijgt 
de PDS, de postcommunistische partij veel stem
men uit het Oosten, al heeft de partij bij de laat
ste verkiezingen op 22 september 20 02 veel ver
loren. De oorzaken voor dat verlies zijn talrijk, 
maar zeker niet onbelangrijk is het dat de PDS na

De kritiek van veel Oost-Duitsers 
op het hedendaags democratisch 

kapitalisme zou niet misstaan in 
het Nederlandse normen- en 
waardendebat

de verkiezingen in 19 9 8 in enkele gebieden, 
waaronder in Berlijn, regeringspartij is gewor
den. De economische en de sociaal-culmrele situ
atie is er voor Oost-Duitsers niet beter op gewor
den, integendeel, en dat heeft de teleurstelling 
groot gemaakt. De werkloosheid is toegenomen, 
de investeringen in Oost-Duitsland hebben wei
nig voorspoed gebracht en de economische voor
uitzichten zijn op zijn zachtst gezegd niet erg 
rooskleurig. Die omstandigheden hebben een 
negatieve invloed op veiligheid in de samenle
ving, het begrip van West-Duitsers voor hun 
Oost-Duitse landgenoten en het gedrag ten op
zichte van elkaar in het dagelijks leven.

De ergernis zit soms in kleine dingen, zo te- 35 
kende ik op in gesprekken met Oost-Duitsers in 
het voormalige Oost-Berlijnse stadsdeel Fried- 
richshain, dat nu gefuseerd is met Kreuzberg.
Naar het theater gaan bijvoorbeeld. De 56-jarige 
Renate vertelde me dat het ten tijde van de d d r  

iets bijzonders was als je naar het theater ging. Je 
zorgde datje goed was geïnformeerd en je was 
ruim van tevoren aanwezig. Nu is het nog steeds 
iets bijzonders als je je een keer de dure kaartjes 
voor het toneelstuk kunt veroorloven. En dan zie
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36

je West-Duitsers die te laat binnen komen, kla
gen over het gebrek aan service en vooral naar 
een toneelstuk gaan om anderen over te vertel
len waar je al niet geweest bent. Hetzelfde geldt 
voor reizen. Des te meer en des te verder, des te 
hoger het prestige. Als j e dan vraagt wat ze wer
kelijk hebben gezien en ervaren, dan gaat de in
formatie niet veel verder dan wat oppervlakkige 
constateringen, vond Renate. Ook het prestige 
van het hebben van een goede baan, waarmee je 
indruk kan maken op je gesprekspartner, zonder 
dat het gaat om watje werkelijk doet, is moeilijk 
te accepteren voor een groot aantal Oost-Duit- 
sers. Laat staan de kleine kwaliteiten van het 
openhouden van een deur, het opstaan voor een 
oudere in het openbaar vervoer of het respecte
ren van de ander om wat hij of zij is, niet om wat 
hij of zij doet. De kleine dingen in het dagelijks 
leven worden groot en winnen aan betekenis bij 
de problemen die Oost-Duitsers ondervinden bij

het vinden van een baan of het gebrek aan res
pect en begrip tijdens alledaagse ontmoetingen.

De aanvankelijke euforie kort na de Duitse 
Eenwording heeft bij Oost-Duitsers al lang plaats 
gemaakt voor kritiek op de democratie en op het 
hedendaagse kapitalisme in de Bondsrepubliek, 
waarin mensen vele malen minder om elkaar ge
ven dan om zichzelf. Hoewel er ook voorbeelden 
zijn waarbij contact mssen Oost- en West-Duit- 
sers goed loopt — zo zijn er ook relaties opge
bloeid tussen ‘Ossis’ en ‘Wessis’ — lijkt de kloof 
over het algemeen onoverbrugbaar. Ruim der
tien jaar na de val van de Muur voelen ‘Ossis’ 
zich vreemden in eigen land. Zo lang het in 
Duitsland nog van groot belang is om Oost of 
West voor Duits, Duitser of Duitsland te zetten, 
met alle connotaties van dien en zowel op econo
misch als op sociaal-cultureel gebied, zal de kloof 
niet geslecht worden.
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Lang zullen ze leven 
in de media
Concurrerende media hebben behoefte aan scoops, concurrerende politici 
aan aandacht: zie daar de simpele achtergrond van het ontstaan van een 
politiek-publicitair complex. Paul Bordewijk analyseert de terreur van de 
medialogica onderde Haagse kaasstolp, aan de hand van een aantal recent 
verschenen studies over media en politiek (zie pagina 47).

P A U L  B O R D E W I J  l<

Het jaar 1989 markeert in meerdere opzichten 
een keerpunt in de Nederlandse politiek. Peper 
(p. 9) noemt de val van de Berlijnse Muur. Het 
was het meest markante moment in een ontwik
keling die grote delen van Oost-Europa zou be
vrijden van dictatuur, en de weg opende voor 
Amerika als alleenheerser op het wereldtoneel. In 
Nederland was echter al in 1986 de c p n  uit de 
Tweede Kamer verdwenen, wat naar mijn idee de 
Val van de Muur voor de ideologische ontwikke
ling in ons land slechts van ondergeschikt belang 
maakt. Relevanter is dat in 19 8 9 de PvdA na een 
lange periode van oppositie begon aan een peri
ode van ruim twaalf jaar regeringsverantwoorde
lijkheid, de op één na langste in de geschiedenis 
van de sociaal-democratie. Ondanks de verkie
zingsleuze Tijd voor een ander beleid zou dat andere 
beleid er in 19 8 9 niet komen, in plaats daarvan 
koos de PvdA een opstelling die het haar mogelijk 
maakte het beleid van de kabinetten Lubbers 1 en 
2 juist voort te zetten. Het leidde tot een onge-

Over de auteur Paul Bordeiuijk is zelfstandig publicist 
en aduiseur 

Noten Zie pagina4/

kende groei van de partijen links van de PvdA, 
van drie zetels in 1986 naar negentien in 2002.

De meest markante ontwiklceling van 1989 
wordt echter door Peper niet genoemd: op 1 ok
tober deed op Nederland gerichte commerciële 
omroep zijn intrede op de Nederlandse kabel, in 
de vorm van RTi-Véronique. Daarmee werd de si- 
matie doorbroken dat de omroep in Nederland 
beheerst werd door organisaties die uitzonden 
op basis van de waardering die hun programma 
als geheel opriep bij het deel van de bevolking 
waaruit zij hun leden recruteerden. In plaats 
daarvan moesten omroeporganisaties trachten 
bij elke afzonderlijke uitzending zo veel moge
lijk kijkers aan zich te binden, en gingen de kijk
cijfers bij de programmering een cruciale rol 
spelen. Dit was een lang gekoesterde wens van 
iedereen die commerciële ambities had inzake 
de omroep. Al in 1937 bepleitte Gerrit Fris, voor
zitter van de Bond van Exploitanten van Radio- 
centrales, die voor de oorlog de radiodistributie 
verzorgden, in De Radio-centrale dat de omroepen 
zich bij hun programmering meer gelegen zou
den laten liggen aan de gegevens over het aantal 
luisteraars. Bij de radiodistributie — een soort

3 7
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voorloper van de kabeltelevisie — bepaalde het 
aantal luisteraars hoeveel stroom er nodig was 
om een bepaalde zender door te geven, en zo 
konden Fris en zijn collega’s de omroepen nauw
keurig informeren over de belangstelling voor 
hun programma’s.

De komst van de commerciële omroep in 
Nederland in 1989 was een van die gevallen 
waarin via Europese regelgeving de liberale 
agenda zegevierde. Zogenaamd ging het erom 
meer grensoverschrijdende televisie mogelijk te 
maken, in feite werd Nederland gedwongen om 
een puur Nederlands commercieel programma 
op de kabel toe te laten, dat juist de belangstel
ling voor echte buitenlandse programma’s min
der deed worden.'

M E D I A LO G I C A

De komst van de commerciële televisie heeft 
grote gevolgen gehad voor de manier waarop be
richt wordt over de politiek, en daarmee ook op 
de politiek zelf. Op verzoek van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling (r m o ) hebben 
een aantal wetenschappers hier smdies naar ver
richt, die gepubliceerd zijn als bijlage bij het 
hierboven genoemde r m o  -advies. Van Vree e.a. 
schrijven over Het ontstaan van een poliriek-publi- 
citair complex 1960-2002. Zij constateren dat de 
politiek in die periode steeds meer werd onder
worpen aan wat zij noemen de medialogica (p. 
91). Zo werden televisiegenieke eigenschappen 
van lijsttrekkers steeds belangrijken 
‘Ook het uitgekiend doseren van publiciteit, 
vooral in campagnetijd, werd onontbeerlijk voor 

3 8 politieke partijen. De oude politieke afhankelijk
heden waren door journalisten dan wel afge
schud, er kwamen nieuwe voor in de plaats. Het 
getouwtrek met politici, voorlichters en ambte
naren om nieuws en de interpretatie daarvan 
leidde tot een informeel politiek-mediaal com
plex, dat vaak kortweg wordt aangeduid als “de 
Haagse kaasstolp’’’.

Media hebben behoeften aan scoops, politici 
aan aandacht. Zo wordt veel nieuws geprefabri
ceerd binnen de voorlichtingsapparaten. Als be

langrijke ontwikkeling noemen Van Vree e.a. de 
sterke groei van het aantal parlementaire jour
nalisten, die echter niet tot een grotere verschei
denheid aan opvattingen leidt. Er is juist een op
merkelijke overeenkomst mssen de agenda van 
de diverse media, waarbij de pikorde een grote 
rol speelt. Een recent voorbeeld daarvan is de 
Margarita-affaire; zolang alleen HP/De Tijd daaro
ver publiceerde, oogstte dat in andere media 
hoogstens scepsis, maar toen Margarita in Nova 
verscheen, kon geen krant meer om de affaire 
heen.

Omdat Haagse journalisten sterk geneigd zijn 
eikaars opvattingen als referentiekader te ne
men, worden ontwiklcelingen onder het electo
raat soms niet of te laat onderkend. In zijn bij
drage aan Haagse tegenstrijdigheden, eenjaarverder 
wijst Bart Tromp erop, dat in 2001 bij de strijd om 
het voorzitterschap van de PvdA waar hijzelf aan 
meedeed, iedereen in Den Haag ervan overmigd 
was dat Sharon Dijksma zou winnen omdat zij 
gesteund werd door Kok en Melkert. Die mis
kenning van de stemming binnen de PvdA zou 
zich later herhalen toen het om de kansen van 
Pim Fortuijn ging. Zo dringt het onder de Haagse 
kaasstolp ook nog steeds niet door dat de w a o  in 
financieel opzicht helemaal geen probleem is, en 
spreekt men daar algemeen over ‘investeringen’ 
wanneer men gewoon uitgaven bedoelt.

I SS UE S  Z I J N  GEEN NI EUWS

Wel is er mssen journalisten een concurrentie 
om onthullingen. Volgens Van Vree komt ont- 
hullingsj ournalistiek niet langer voort uit de 
taak die dejournalist heeft in de democratie, 
maar is het een middel ter overleving in een 
competitieve markt (p. 95). Van Vree ziet ook 
een vervaging van de grens mssen amusements
programma’s en acmaliteitenmbrieken. Politici 
treden steeds meer op in amusementsprogram
ma’s, terwijl de acmaliteitenmbrieken zich het 
hoofd breken hoe ze het nieuws kunnen ‘opleu-

foto De 500 meter hoge zendmast bij Lopik 
(Klaas Fopma/Hollandse Hoogte)
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ken’. Rob Trip nam het nieuws in n o v a  veel te 
serieus, en daarom mag nu Jeroen Pauw zijn ba
dinerende glimlachje op de geïnterviewden los
laten.

De medialogica heeft gevolgen voor het soort 
politiek nieuws dat de media brengen. Kleinnij- 
enhuis e.a. onderscheiden daarbij nieuws over 
standpunten van politici en partijen (issues), 
over steun en kritiek van politici in de richting 
van andere politici, en over succes en falen van 
politici (horse race). Daarbij constateerden zij dat 
de belangstelling voor issues geleidelijk afnam. 
Bij de verkiezingscampagne van 2002 had nog 
slechts 31% van de berichtgeving in de kranten 
en TV-journaals hierop betrekking, tegen 49 % op 
steun en kritiek en 20% op het slagen en falen 
van politici (p. 23). Erwaren daarbij duidelijk 
verschillen zichtbaar tussen de verschillende 
media. De televisiejournaals, inclusief dat van de 
NOS, besteedden slechts 23 % van de aandacht 
aan issues, terwijl dat voor de kranten rond de 
30% lag (p. 24). Deze geringe belangstelling voor 
standpunten van politici komt voort uit cynisme 
bij journalisten over de motieven van politici. 
Die worden geacht zich bij het innemen van 
standpunten te laten leiden door electorale of 
coalitie belangen, en dat zijn karretjes waar je  je 
als journalist niet voor laat spannen. Eigen op
vattingen van politici zijn voor de media pas 
interessant als ze zodanig conflicteren met par
tij- of coalitiestandpunten of met wat op dat mo
ment als politiek correct wordt beschouwd, dat 
ze in de rubriek ‘fouten’ thuis horen.

De interviewer die een politicus op dergelijke 
opvattingen weet te betrappen snelt naar de re- 

40 dactie, waar men nog voor het interview ver
schijnt een persbericht uitstuurt. Dan komt de 
hele voorlichtingsmachinerie in actie om te ver
klaren dat de politicus niet gezegd heeft wat hij 
gezegd heeft. Maar als het de krant even meezit 
is de politicus desondanks afgetreden voordat de 
lezer zijn omstreden uitspraken in de oorspron
kelijke context heeft kunnen lezen. De conse
quentie van de geringe belangstelling voor is
sues is dat in feite de politiek de sector van onze 
maatschappij is die het minst systematisch in

kranten gevolgd wordt. Kranten die bij alle top
sporten de uitslagen presenteren, elke dag weer 
alle beurskoersen, en recensies van alle be
roepstoneelvoorstellingen in Nederland, den
ken er niet aan elk Kamerdebat weer te geven, 
laat staan de uitslagen van de stemmingen. Wie 
wil weten of een voor het eigen vakgebied rele
vant wetsontwerp al is aangenomen, moet de 
website van de Tweede Kamer raadplegen.

Dit verklaart onder meer de geringe aandacht 
in de pers voor wat er op Europees niveau ge
beurt. Hoewel soms gesteld wordt dat meer dan 
de helft van onze wetgeving berust op Europese 
regels — veel Euro-zeloten vinden dat nog een 
goede ontwikkeling ook! — lezen we daar maar 
weinig over in de krant. Dat komt omdat met de 
discussies over die regels maar zelden machts
posities in het geding zijn. Europa wordt pas 
nieuws wanneer de Europese Commissie moet 
opstappen vanwege corruptie, of wanneer Euro
parlementariërs elkaar de huid vol schelden. Je 
kunt j e afvragen of het vroeger allemaal beter 
was, wat een uitgebreider onderzoek zou vragen 
dan in de aangehaalde smdies. De terugloop in 
de aandacht voor issues tijdens verkiezingscam
pagnes die doorKleinnijenhuis geconstateerd 
wordt, van34% in I994naar3i% in2002,roept 
de vraag op hoe dat over een langere periode ge
gaan is. Maar er is een tijd geweest, dat de n r c  

systematisch alle debatten in de Tweede Kamer 
versloeg. En zuilgebonden media konden zich 
minder permitteren om de issues van verwante 
partijen te negeren, waardoor anderen dan weer 
meer reden hadden om daarop te reageren. On
der Paars hebben de media geen aandacht ge
schonken aan de plannen die het c d  a  ontwik
kelde over de vernieuwingen in het belasting
stelsel, hoewel daar best interessante ideeën 
achter zaten.

DE K I J K C I J F E R S

Veel van deze medialogica heb ik de afgelopen 
tijd bevestigd gezien als deelnemer aan de redac
tievergaderingen van Buitenhof. Hoewel dat toch 
zo ongeveer het meest prestigieuze nieuws- en
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discussieprogramma is dat de Nederlandse om
roep te bieden heeft, begint ook daar elke redac
tievergadering met de kijkcijfers van de afge
lopen uitzending. Soms moet er uitgebreid 
onderhandeld worden met belangrijke politici 
die in de uitzending willen komen, maar dan 
ook wel wat te melden moeten hebben, en Bui
tenhof exclusiviteit moeten gunnen. Veel poli
tici discussiëren liever niet met iemand die lager 
in de pik-orde is dan zijzelf, omdat zij hun tegen
standers niet belangrijker willen maken. Zo wei
geren bewindspersonen van alle partijen om 
met Kamerleden van de oppositie in discussie te 
gaan. Voorlichtingsafdelingen spelen een be
langrijke rol: soms blijkt achteraf dat een ver
zoek om een interview ambtelijk is afgewezen 
zonder dat men het nodig vond daar met de be
windspersoon zelf over te overleggen.

Bij de keuze van de onderwerpen speelt een 
belangrijke rol of iets ‘nieuws’ is, en vooral of het 
dat a.s. zondag nog zal zijn. Een onderwerp waar
bij de kijkers geen referentiekader vindt in de 
acmaliteit, wordt al snel afgewezen als zijnde te 
moeilijk. Van groot belang is ook hoe evenmele 
gasten het op de televisie zullen doen. Bij politici 
is dat niet zo’n probleem, maar niet iedereen die 
op een belangrijke positie zit of iets interessants 
te vertellen heeft, doet het goed op de televisie. 
Dat kan ertoe leiden dat mensen niet worden 
uitgenodigd, maar ook dat er mensen in de uit
zending verschijnen bij wie achteraf moet wor
den geconcludeerd dat het gesprek mislukt is. 
Dat risico wordt groter naarmate Buitenhof pro
beert de door andere media platgetreden paden 
te verlaten.

W A N T R O U W E N  WORDT GEVOED

De ontwikkeling van de medialogica zoals Van 
Vree e.a. die in Nederland zien, ziet de Brusselse 
hoogleraar in de sociologie MarkElchardus ook 
in Vlaanderen. In De Dramademocratie consta
teert hij dat het succes van politici te veel af
hangt van hoe zij in de media worden opgevoerd 
(p. 21). Personen worden daarbij belangrijker 
dan partijen. Daarbij is alleen slecht nieuws

nieuws, en treedt de journalist op als speurder, 
verteller, rechter, politicus, filosoof, boetepredi- 
kant en wetenschapper tegelijkertijd. Volgens 
Elchardus was de crisis in België die in de tweede 
helft van de jaren ’go onder meer het gevolg was 
van de affaire Dutroux intens gemediatiseerd (p. 
14), en konden de witte comité’s uit die tijd via 
de pers hevige emoties mobiliseren (p. 25). Hij 
ziet de schandalen niet als oorzaak maar als het 
gevolg van de vertrouwenscrisis.

Die vertrouwenscrisis heeft Elchardus samen 
met Wendy Smits geanalyseerd in Anatomie en 
oorzaken van het wantrouwen. Naast de rol van de 
massamedia noemen zij als oorzaken de vergrij
zing, de secularisering, de kenniseconomie die 
velen buiten sluit, en de crisis in de verzorgings
staat (p. 73). Daarbij constateren zij een nieuwe 
breuklijn tussen degenen die het democratische 
mens- en maatschappijbeeld onderschrijven zo
als dat in het onderwij s wordt overgedragen, en 
mensen met weinig onderwijs die een veel ego- 
centrischer mensbeeld koesteren en wantrou
wend staan tegenover de heersende elite. Dit 
komt overeen met de tegenstelling mssen post- 
materialisten en populisten zoals ik die zelf on
langs geanalyseerd heb.^

In De Dramademocratie (p. 6 0) stelt Elchardus 
dat het wantrouwen om commerciële redenen 
wordt gevoed door de media, terwijl de publieke 
zenders juist veel meer aansluiten bij de nor
men en waarden die het onderwijs probeert over 
te dragen, dus bij het postmaterialisme.

F O R T U I J N EN DE M E D I A

Nooit duidelijker is het belang van de media 
voor de politiek gebleken dan bij de opkomst 
van Pim Formijn als lijsttrekker en beoogd pre
mier vorig jaar. De Formnisten maakten zich 
kwaad over de rol die de publieke omroep daar
bij gespeeld heeft, wat voor hen een reductie van 
het budget van de publieke omroep recht
vaardigde. Schoo (p. 16) constateert bij de media 
een afschuw van de ondraaglijke platheid van de 
neo-politici die Fortuijn om zich heen verza
meld had. Hij vraagt zich af waar de journa-
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listiek die normatieve inslag vandaan haalt (p. 
i8). De gevestigde partijen — Ad Melkert voorop 
— beschuldigden de media er daarentegen juist 
van de weg voor Fortuijn te hebben gebaand.
Paul Schnabel vergelijkt in zijn bijdrage aan 
Haagse tegenstrijdigheden (p. 58) de reacties in de 
media op de opkomst van Fortuijn met 'de ma
nier waarop de Franse pers bijna tweehonderd 
jaar eerder verslag deed van de gebeurtenissen 
na Napoleons ontsnapping van Elba’.

Wie hierbij gelijk heeft valt na te gaan aan de 
hand van het onderzoek waarover Kleinnijen- 
huijs e.a. rapporteren. Zij zijn in de eerste plaats 
nagegaan hoeveel aandacht de verschillende me
dia gedurende de verkiezingscampagne van 
2002 aan de verschillende politieke partijen ge
schonken hebben (p. 37). Daarbij blijkt dat PvdA 
en VVD meer aandacht gekregen hebben dan de 
LPF,  zij het dat de l p f  wel meer aandacht gekre
gen heeft dan de andere partijen. Telt men bij de 
aandacht voor de l p f  die voor Leefbaar Neder
land op, dat immers praktisch al zijn eerder ver
worven aanhang aan de l p f  heeft moeten af
staan, dan blijkt de combinatie l n / l p f  in totaal 
26 % van de aandacht gekregen te hebben, tegen 
de PvdA 29% en de v v d  24%. Daarbij was veel 
aandacht voor PvdA en v v d  niet gericht op de 
lijsttreMcer maar op een lid van het kabinet, ter
wijl de aandacht voor l n / l  p f veel meer uitging 
naar de lijsttrelcker (p. 81). Wanneer we kijken 
naar de aandacht voor personen (p. 8 6), dan won 
Fortuijn het glansrijk van alle andere politici, 
met 24%; op de tweede plaats kwam Minister 
van Justitie Korthals met 7,3%. Volgens Tromp 
(P- 39) ‘kreeg’ Fortuijn zelfs meer zendtijd dan 

42 alle andere lijsttreldcers bij elkaar. Fortuijn kreeg 
verreweg de meeste aandacht na de op hem ge
pleegde moord.

SL EC HT  N I E U WS

Het ging er uiteraard niet alleen om of men in 
het nieuws kwam, maar ook om de wijze 
waarop. Daarbij had de paarse coalitie de pech, 
dat er gedurende de verkiezingscampagne van 
2002 veel meer negatief nieuws te melden viel

dan in 19 9 8. Die verschillen hadden vooral be- 
trekldng op de bedrijfswinsten (o.a. k p n ), de im
migratie en integratieproblematiek, de infra- 
strucmur (n s ), de sociale zekerheid (w a o ) en de 
werkgelegenheid (p. 5 0). Opmerkelijk is dat de 
berichtgeving over de criminaliteitsbestrijding 
in 2002 minder negatief was dan in 1998.
Toch waren volgens Kleinnijenhuis e.a. de in de 
media gerapporteerde feiten in het voordeel 
van rechtse en extreemrechtse oppositiepartijen 
(P-5 2 ).

Daarbij is opmerkelijk dat dit slechte nieuws 
het meest prominent gebracht werd doorbet 
N o s -j ournaal, en veel minder door de j ournaals 
vanRTi4 en SB s 6 en door de kranten (p. 52). Dat 
juist de publieke omroep het slechte nieuws pro
minent bracht, wijkt af van wat Elchardus in 
Vlaanderen constateert. Maar de problemen 
voor de regeringspartijen beperkten zich niet tot 
de bovengenoemde ontwikkelingen. Er was ook 
nog de nasleep van de val van Srebrenica, die ze
ven jaar later in ieder geval in mijn ogen tot een 
weinig geloofwaardige ontslagaanvraag van het 
kabinet leidde. Kleinnijenhuis e.a. constateren 
ook dat er veel interne kritiek binnen de grote 
regeringspartij en was, en vooral binnen de PvdA 
(P-6 5 ).

De tactiek van PvdA en v v d  was er vooral op 
gericht elkaar te bekritiseren, om zo de meeste 
aandacht te krijgen. Dit ging ervan uit dat de 
werkelijke strijd tussen hun tweeën zou gaan, 
en dat het paarse beleid als zodanig toch eigen
lijk zo succesvol geweest was dat verdediging 
daarvan tegen de oppositie niet nodig was. In 
1998 was deze opzet geslaagd, maar nu waren de 
verdiensten van Paars minder evident, terwijl 
zich in de persoon van Fortuijn een nieuwe con
current meldde. Tromp wijst erop (p. 34), dat zo
wel PvdA als VVD weinig voelden voor Paars III, 
maar niet duidelijk maakten wat dan wel. ‘Daar
mee begonnen de regeringspartijen met terug
werkende kracht alvast de prestaties en reputa
tie van de paarse kabinetten naar beneden te ha
len, terwijl ze daarmee in de ogen van de kiezer 
nauw geassocieerd bleven en zonder dat deze 
een ander perspectief werd geboden.’
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Vanwege het vele slechte nieuws dat door de 
media gebracht werd, leggen Kleinnijenhuis e.a. 
de verantwoordelijkheid voor de opkomst van 
de LPF bij de media, en nog wel het meest bij het 
NOS -journaal, dat door de l p f juist beschuldigd 
werd van het demoniseren van Fortuijn, door 
deze te vergelijken met Janmaat. Opp. 51 schrij
ven Kleinnijenhuis e.a.:

‘Het beeld dat Pim Formyn^ schetste van de 
paarse puinhopen resoneerde met het beeld dat 
de media ervan gaven. We kunnen zelfs stellen 
dat de media het door Fortuyn geschetste zwart
gallige beeld van de prestaties van paars overna
men.’

Dit laatste beargumenteren zij dan met het 
feit dat na de publicatie van De puinhopen van 
achtjaarpaars de negatieve strekking van het 
nieuws zich versterkte, op de door Kleinnijen
huis e.a. gehanteerde schaal van -0,20 naar 
-0,25. Daarna hebben de kiezers dat beeld over
genomen (p. 97). Zelf vatten zij de resultaten van 
hun onderzoek op p. 13 6 als volgt samen:

‘In dit boek wordt aannemelijk gemaakt dat 
journalisten vanuit hun eigen medialogica.. de 
hype alleen maar hebben gestimuleerd, terwijl 
de media de waan van de dag juist zou [sic] moe
ten tegengaan.... Immers als paars zoveel puin
hopen had geproduceerd de afgelopen jaren naar 
de mening van dejoumalisten zelf, waarom had dat 
dan nog nooit de voorpagina’s gehaald.’

En zij constateren op p. 137:
‘Voor de uiteindelijke consequenties van het 

nieuws voelt niemand zich verantwoordelijk.... 
Zo groeit de journalistiek uit tot een machtige 
instimtie, waar niemand verantwoordelijk is 
voor de eindregie.’

Hier lijkt mij veel tegenin te brengen. Het feit 
dat onder de Haagse kaasstolp de positie van het 
paarse kabinet begin 2002 nog als ijzersterk 
werd beschouwd, en geen aandacht werd ge
schonken aan de verslechterende economische 
simatie, sloot niet uit dat kranten publiceerden 
over allerlei problemen die zich in de maat
schappij voordeden. Die werden alleen niet als 
tekenend voor paars gezien. Wat Formijn deed 
was een ketting rijgen van de kralen die hem in

de publiciteit aangereikt waren, maar dat is wat 
anders dan dat journalisten zich bij het beschrij
ven van de gang van zaken bij de Spoorwegen of 
bij KPN, bij de ineenstorting van de beurskoer
sen of bij de wachtlijsten in de zorg, zich door 
Formijn hadden laten leiden. Dat geldt zeker 
niet voor het n o s journaal, dat volgens Kleinnij
enhuis het meeste slechte nieuws bracht, maar 
waar toch eerder het door Schoo gesignaleerde 
dédain voor Formijn heerste dan dat men For
mijn naar de mond praatte.

Dat na de publicatie van Formijns boek er nog 
meer slecht nieuws gepubliceerd werd valt een
voudig te verklaren uit het feit dat het inmssen 
ook steeds slechter ging met de economie, waar
bij het eerder opvallend is dat in Den Haag het 
beeld van Paars als het kabinet dat de economi
sche crisis bedwongen had, daardoor niet werd 
aangetast. Nog in september 2002 merkte ik op 
een w b  s-bijeenkomst dat er nagenoeg consen
sus heerste dat Paars het op economisch terrein 
goed gedaan had. Ook het feit dat Formijns per
soon zoveel aandacht kreeg, vooral in de com
merciële media, valt gemakkelijk te verklaren. 
Mensen keken nu eenmaal graag naar Formijn 
met zijn kwajongensachtige manier van optre
den en zijn bereidheid problemen rond immi
gratie aan de orde te stellen waar anderen om- 
heenliepen uit angst voor onderbuikgeluiden. 
Met ‘Mens ga koken’ zei hij tegen Wouke van 
Scherrenburg wat iedereen dacht, en wat ze als 
ik het goed begrepen heb nu ook gaat doen.

De essentie van Fortuyns succes was dat hij 
inspeelde op de tegenstelling tussen populisme 
en postmaterialisme, daarbij als een behendig 
politiek ondernemer gebmikmakend van het 
feit dat onder paars het verschil mssen links en 
rechts niet langer zichtbaar was (zie Tromp p. 
37), terwijl de post-materialistische waardenori
ëntatie die in Dan Haag domineerde door arme 
en rijke kiezers met weinig opleiding niet 
onderschreven werd. Dat Formijn gebmik- 
maakte van slecht nieuws dat er in 2002 in over
vloed was, kan men de pers niet verwijten. De 
gedachte dat niemand daarbij de eindregie over 
de journalistiekhad, vind ik eigenlijk wel ge-
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mststellend. Er is Nederland geen mediatycoon 
die in staat is zijn kranten of Tv-stations op
dracht te geven iemand weg te schrijven of juist, 
zoals in Italië, de bestaande orde te verdedigen. 
Ook de directie van de p c m  heeft wat dat betreft 
geen macht. Laat dat vooral zo blijven.

V E R A N T W O O R D I N G  IS W E N S E L I J K

Toch is de r m o  van mening dat de medialogica 
vraagt om een antwoord van de kant van de 
overheid. Volgens de r m o  wordt door haast en 
concurrentie het publieke debat slordig en 
fixeert het zich op schandalen en de korte ter
mijn. De r m o  wil dat de overheid de plurifor
miteit van de media garandeert, de publieke ver
antwoording van de media bevordert, en de 
macht van burgers tegenover de media vergroot. 
Ik heb niet het gevoel dat men hiermee de echte 
problemen oplost. De echte problemen zijn in 
Nederland dat voor de toegang tot de media het 
televisiegeniekzijn steeds belangrijker wordt, 
en dat media elkaar als referentiepunt gebrui
ken voor de vraag hoeveel aandacht een zaak 
waard is en voor hun oordeel over gebeurtenis
sen en personen. Dat heeft niets te maken met 
persconcentraties: binnen en mssen kranten die 
in handen zijn van één uitgever zien we nog een 
redelijke mate van pluriformiteit, terwijl de toe
name van het aantal Tv-kanalen juist een grotere 
concurrentie heeft opgeleverd om dezelfde men
sen in de uitzending te krijgen.

Het is in de media een beetj e zoals op de 
beurs: koersen komen tot stand op basis van een 
groot aantal van elkaar onafhankelijke beslissin- 

44 gen van beleggers. Maar die beleggers apen wel
allemaal elkaar na, waardoor er grote koersstij
gingen en -dalingen optreden, terwijl de essen
tie van de transparantie die op de beurs wordt 
nagestreefd nu juist is dat te vermijden. Het 
enige dat daartegen helpt is dat beleggers zich 
realiseren dat juist degeen die zich weet te ont
rekken aan de consensus in staat is winst te ma
ken. Het ware beter geweest wanneer er in ons 
land geen commerciële omroep was gekomen, 
vanwege de kijkcijferterreur die deze ook over

de publieke omroep heeft gebracht, maar dat 
lijkt niet terug te draaien. Misschien dat een 
nieuw debat over de taak van de publieke om
roep en de ratio van financiering uit belasting
middelen binnen de publieke omroep een gro
tere pluriformiteit zou mogelijk maken. Of mis
schien breekt bij een toenemende vercommerci
alisering van het bestel net als in Amerika de 
abonnee-TV door, die een hele andere medialo
gica kent.

Publieke verantwoording door de media is 
wenselijk. TerechtheefthetNiOD bij zijn onder
zoek naar Srebrenica ook de rol van de media 
uitgebreid belicht. Maar ik zie er weinig in wan
neer de boven ons gestelde autoriteiten de taak 
op zich nemen om de media ter verantwoording 
te roepen. De wijze waarop in Engeland de b b  c 
onder vuur van de regering is komen te liggen 
omdat die omroep uiterst plausibele informatie 
had geopenbaard over de manier waarop Blair 
en de zijnen de informatie over de bewapening 
van Irak gemanipuleerd hebben, verdient geen 
navolging. Een jaarlijks media-politiek verant- 
woordingsdebat lijkt me een doodgeboren 
kindje. Dat debat zou gevoerd moeten gaan wor
den op de derde donderdag van juni, een dag na
dat de Tweede Kamer bewezen heeft ook niet tot 
een goed verantwoordingsdebat in staat te zijn. 
Het entameren van een debat over het functio
neren van de media moet vooral een zaak zijn 
van mensen uit het metier zelf, van wie er ge
noeg zelf ook in staat zijn de rol van de media in 
het politieke spektakel te analyseren.

Wie zich onheus behandeld voelt in de media 
kan nu naar de rechter stappen. Een media-om- 
budsman of een verzwaring van de rol van de 
Raad voor de Journalistiek kan geen kwaad, 
maar lost ook weinig op. Kan een WAo’er daar 
klagen dat kranten te weinig aandacht schenken 
aan de dalende instroom in de w a o  ? Bij Van 
Vree e.a. (p. 97) vinden we de gedachte dat de 
verenigingsstructuur van de omroepen nieuw 
leven moet worden ingeblazen, om zo de omroe
pen tot communiries te maken. Dit lijkt me 
achterhaald, zeker waar de v a r a  bezig is de ei
gen regionale organen op te heffen. Daar waar
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die structuur echt gefunctioneerd heeft — toen 
de vPRO-verenigingsraad vergaderde onder lei
ding van de 16-jarige Melle Daamen — werd dat 
toch vooral als een bedreiging voor de onafhan
kelijkheid van de programmamakers gezien.
Het doet ook denken aan de tijd dat er op PvdA- 
congressen werd gediscussieerd over de strips 
in Het Vrije Volk.

Dat neemt niet weg dat een stelsel met meer
dere niet-commerciële zendgemachtigden die 
op enigerlei wijze gelegitimeerd zijn door groe
pen uit de bevolking, verre te prefereren valt bo
ven een stelsel met één zendgemachtigde die 
zich moet baseren op een concessie van de rege
ring. Waar dat toe leidt leert de huidige crisis 
rond de B B c . Dat zoiets ook in Nederland kan ge
beuren, blijkt uit de relatie die Mat Herben — af
komstig uit een departementale voorlichtingsaf- 
deling — legde tussen zijn keuze voor bezuini
gingen bij de publieke omroep en het onrecht 
dat zijn partij zou zijn aangedaan.

S T A AT S RE C HT E L I J KE H E R V O R M I N G E N

Een andere vraag is of de manier waarop de poli
tiek thans functioneert een reden moet zijn voor 
staatsrechtelijke hervormingen, en met name 
voor een districtenstelsel. D6 6 heeft dat bedon
gen bij het hoofdlijnenakkoord dat ten grond
slag ligt aan het huidige kabinet, al moeten we 
nog afwachten wat daar binnen de randvoor
waarde dat er sprake moet blijven van evenre
dige vertegenwoordiging van terecht komt. Een 
krachtig pleidooi voor dergelijke hervormingen 
treffen we aan in de brochure van Peper.

Deze constateert (p. i8) dat door ons huidige 
lijstenstelsel volksvertegenwoordigers nauwe
lijks enige herkenbaarheid hebben. Het leidt er
toe dat er een steeds verfijndere specialisatie 
plaats vindt, waarbij Kamerleden worden mee
gezogen in het politiek-bureaucratische com
plex van de uitvoerende macht, wat tot een ver
traging van de besluitvorming leidt. Omdat Ka
merleden voor hun herverkiezing grotendeels 
afhankelijk zijn van hun partij, gaat de fractie
discipline overheersen en zijn Kamerleden niet

meer tot een onafhankelijk oordeel in staat (p. 
22-25).

Dit laatste is ongetwijfeld het geval. We her
inneren ons interviews met de CDA’er De Kok en 
de VVD ’er Blaauw, die achteraf spijt bemigden 
dat zij hadden meegewerkt aan resp. de uitzen
ding van Dutchbat naar Srebrenica en de aanleg 
van de Betuwelijn, omdat er vanuit de partijtop 
grote druk was uitgeoefend om de bewindslie
den uit de eigen partij geen nederlaag te bezor-

Degeringe belangstelling voor 
standpunten van politici komt 
voort uit cynisme hij journalisten 
over de motieven van politici

gen. Je zou verwachten dat Peper meer gechar
meerd is van Kamerleden zoals Rob van Gijzel, 
maar dat is nog maar de vraag. Peper klaagt ook 
over Kamerleden die om in de publiciteit te ko
men over van alles en nog wat vragen stellen, en 
vooral willen optreden in de media, ‘als zij de be
langstelling al kunnen wekken’ (p. 28). Daarom 
wil men ook zo graag in een parlementaire en
quêtecommissie. ‘Een grote publieke bekend
heid kan ertoe bijdragen dat de kans op herver
kiezing ... wordt vergroot. Vandaar de op en rond 
het Binnenhof altijd aanwezige mediathermiek 
waarvoor veel Kamerleden zo gevoelig zijn.’ Veel 
van Pepers klachten over het functioneren van 
de Tweede Kamer worden bevestigd in de terug
blik op zijnjaren als Kamerlid die Bert Middel 45 
schreef onder de titel Politiek handwerk,'  ̂in dit 
blad besproken door Wouter Gortzak. 5 Terecht 
constateert Gortzak dat Middels boek volledig 
het beeld bevestigt dat Van Westerloo in het bij
voegsel van NR c Handelsblad schetste van het be
staan in de PvdA-fractie, hoewel Middel zelf dat 
beeld juist bestrijdt.

We lezen bij Middel over de strijd om in het 
nieuws te komen, de concurrentie om woord
voerderschappen, en de parafenculmur die daar-
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van het gevolg is. ‘Zelfs de eigen fractiegenoten 
schromen niet om schriftelijke vragen te stellen 
die niet op hun maar jouwt terrein liggen.’ (p.
117). Ronduit gênant is het gekuip om moties en 
amendementen op je naam te krijgen (p. 112). 
Opmerkelijk zijn ook de deals die gesloten wor
den tussen woordvoerders van verschillende 
partijen op een bepaald terrein om ‘bij wijze van 
tegenprestatie’ of'als wisselgeld’ eikaars amen
dementen te steunen (p. 96 en 202). Zo kunnen 
Kameruitspraken tot stand komen waar maar 
één of twee Kamerleden echt achter staan, 
waarna het hele land is opgezadeld met weer een 
voorbeeld van zinloos beleid.

D I S T RI C T E NS TE LS E L

Toch klinkt Pepers kritiek enigszins brutaal voor 
iemand die nooit op welk niveau dan ook als 
volksvertegenwoordiger is opgetreden. Peper 
lijkt niet veel op te hebben met de plicht tot ver
antwoording die een functie in het openbaar be
stuur nu eenmaal met zich meebrengt. Daarom 
betekende dualisering van het gemeentebestuur 
bij hem vooral het verschuiven van macht van de 
gemeenteraad naar het College van B. en W., met 
het verzoek aan de raadsleden zich nog zo wei
nig mogelijk op het Stadhuis te laten zien. Pe
pers pleidooi voor een districtenstelsel is tegen
strijdig. Wanneer Kamerleden elkhun eigen ze
tel moeten bevechten, zullen ze nog meer be
hoefte hebben om zich in de kijker te spelen.
Om die reden verklaart Elchardus zich hier in De 
dramademocratie juist tegen (p. 152). Dit type 
maatregelen — zoals ook de verkozen burge- 

46 meester en het referendum — zijn erop gericht
de invloed van de publieke opinie te vergroten 
en die van de partijen te verldeinen. ‘Maar dat is 
nu net wat moet worden vermeden in een sima- 
tie waarin de invloed van de media zo groot is 
dat zij de volkssoevereiniteit bedreigt.’

Tegelijkertijd is het nog maar de vraag, of Ka
merleden bij een districtenstelsel ook meer be
wegingsvrijheid krijgen ten opzichte van de par
tijleiding, want dat hangt er helemaal van af hoe 
de kandidaatstelling wordt geregeld. Ik neem

niet aan dat Peper wil dat partijen zich daar voor
taan buiten houden. Kamerleden zouden dan al
leen nog op basis van hun persoonlijke popula
riteit gekozen worden, zodat we een heel parle
ment vol André Hazesen krijgen. De negen
tiende eeuw heeft geleerd dat een parlement 
zonder fracties onwerkbaar is, en het is dan toch 
ook aardig om van Kamerkandidaten te weten 
bij welke fractie zij zich willen gaan aansluiten.

D E C EN T R A LI S E R E N

Bij de kandidaatstelling onder een districtenstel
sel zal ongetwijfeld de mediaperformance nog 
een belangrijker rol gaan spelen dan bij het hui
dige stelsel, maar dat betekent niet dat loyaliteit 
aan de partijleiding dan minder een criterium 
wordt. Dat laatste bereikt men eerder door de 
kandidaatstelling te decentraliseren — zoals dat 
een tijd lang bij de PvdA gegaan is — dan met 
een districtenstelsel. Een alternatief is zittende 
Kamerleden altijd het recht te geven op een lage 
plaats op de lijst, zodat ze nog een kans maken 
om met voorkeursstemmen te worden gekozen, 
en daar campagne voor kunnen voeren. Dan 
moetje wel een kans geven om die voorkeurs
stemmen in het hele land te verzamelen, wat het 
makkelijkst is wanneer in het hele land dezelfde 
lij st wordt ingediend.

Intussen is het ook de vraag, of mensen die 
op basis van eigen autoriteit een fractie binnen 
komen, het daar zo geweldig zullen doen. Af en 
toe zie je dat een partij goede sier probeert te 
maken door iemand op de kandidatenlijst te zet
ten die buiten die partij bekendheid heeft gekre
gen, zoals het CDA in 1998 met Jacques de Milli- 
ano en de v v d  in 2002 met Ayaan Hirsi Ali. Dat 
leidt tot teleurstellingen, omdat het nieuwe Ka
merlid binnen de fractie niet begint met het ge
zag dat correspondeert met de landelijke be
kendheid waar hij of zij zijn of haar plaats op de 
lijst aan te danken heeft. Ik herinner mij ook een 
interview met Jacques Wallage toen hij na een 
lange periode als wethouder van Groningen, in 
de Tweede Kamer onderaan moest beginnen.
Dat viel niet mee. Toen het Algemeen Dagblad in
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2002 door een misverstand meldde dat Ronald 
Plasterk op de kandidatenlijst van de PvdA zou 
komen, kreeg hij van niet de minste Kamerleden 
te horen dat zij zich niet konden voorstellen dat 
hij dat echt zou willen. Ik denk niet dat dat bij 
een districtenstelsel zou veranderen.

Je moetje ook afvragen of een fractie van 
veertig leden niet hoe dan ook te groot is om 
goed te functioneren. Een goed plenair fractiede- 
bat kan bij zo’n omvang niet gevoerd worden, en 
het is eenvoudig onmogelijk dat al die veertig 
mensen voldoende landelijke bekendheid ver
werven, hoe goed ze op zichzelf ook zijn. Zo gaat 
veel energie verloren, en is het onvermijdelijk 
dat een groot aantal Kamerleden gefrustreerd 
raakt. In plaats van een districtenstelsel zou,je 
een andere invulling aan de evenredige ver
tegenwoordiging moeten geven. Waarom moet 
een partij die op grond van de verkiezingsuitslag 
recht heeft op 40 stemmen in de Tweede Kamer, 
ook door 40 verschillende kamerleden vertegen
woordigd worden? Waarom stellen we de om
vang van een fractie niet op maximaal 20 leden, 
waarbij sommige of alle leden meerdere stem
men kunnen uitbrengen, afhankelijk van de ver
kiezingsuitslag? Dat zou het veel gemakkelijker 
maken voor Kamerleden van grote partijen om

tot hun recht te komen, en het zou bij de huidige 
volatiliteit van de kiezer bovendien veel wacht
geld uitsparen. Maar ik vrees voor Zalm dat deze 
besparing niet binnen het regeeralckoord te rea
liseren valt.

Boekessay naar aanleiding van:
Bram Peper, Een dolend land — Over de politieke 
architectuur van Nederland, De Bezige Bij, Amster
dam 2002
Raad voor de Maatschappelijke Ontwilckeling, 
Medialogica — Over het krachtenveld tussen burgers, 
media en politiek, Sdu uitgevers, Den Haag, 
januari 2003
H. J. Schoo e.a., Haagse tegenstrijdigheden, eenjaar 
verder, Amsterdam University Press, Amsterdam 
2003
Jan Kleinnij enhuis e.a., De puinhopen van het 
nieuws — De rol van de media bij de Tweede-Kamer- 
verkiezingen van 2002, Kluwer, Alphen aan den 
Rijn 2003
Mark Elchardus, De Dramademocratie, Lannoo,
Tielt, tweede druk, 2002
Mark Elchardus en Wendy Smits, Anatomie en
oorzaken van het wantrouwen, VUBPress, Brussel
2002.

Noten

Meer hierover in Paul Borde
wijk, Goud in de grond — De ge
schiedenis van radiodistributie en 
kabeltelevisie toegespnstop Stads
kabel Leiden, verschijnt eind 
2003.

Paul Bordewijk, Elite kan maar 
geen referendum winnen, in 
Pluche, winter 2003.
Alle besproken auteurs confor
meren zich aan Formijns ge
woonte om zijn naam als ‘For- 
tuyn’ te schrijven. Tromp (p. 
40) noemt dit Formijns ar

tiestennaam, maar gebmikt 
hem zelf ook.

4. Bert Middel, Politiek handwerk, 
Meulenhoff 2003, Amsterdam.

5. Wouter Gortzak, De sores van 
het kamerwerk, S ecD mei/juni 
2003, p. 84:

4 7

Foutmelding
In het boekessay van Jan Breman over Europa’s koloniale eeuw 
van H.L. Wesseling is bij het ter perse gaan van nummer 7/8 op 
pag. 80 een fout geslopen. In het citaat van Orwell staat nu 
justifiable tyranny. Er moet staan:
It is not possible to be part of such a system without recognizing 
it as an unjustifiable tyranny.
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De apartheid van 
' Coetzee

Ehzabelh CosteJlo

Elizabeth Costello
J.M. Coetzee, Cossee, Amsterdam, 2003
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M I E K E  G R O E N

In ‘Dierenleven’ (1999) introduceerde deZuid- 
Afrikaanse schrijver Coetzee (Kaapstad 1940) 
het romanpersonage Elizabeth Costello. In een 
lezing aan Princeton University trok ze de men
selijke rede in twijfel en hield een fanatiek plei
dooi voor de rechten van dieren. Het nieuwste 
boek van Coetzee is opgedragen aan deze Eliza
beth Costello. Rond het werk van de bejaarde 
schrijfster is zelfs een kleine kritisch-weten- 
schappelijke kring ontstaan. In de fictieve 
essay’s van Coetzee wordt door Costello gefiloso
feerd en gedebatteerd over alles wat met goed en 
kwaad te maken heeft. Zij is overtuigd van het 
belang voor deze multiculturele tij d van de hu
maniora, omdat het daarbij gaat om lezen en 
interpreteren. Daarover verschilt ze van mening 
met haar onversneden katholieke zus Blanche, 
die het teruggrijpen op de oude Grieken na de 
komst van Jezus ziet als de klok terugzetten en 
vindt dat mensen door het ‘monster van de ratio’ 
de weg zijn kwijtgeraakt. Met het christendom 
zijn we toch al verlost! Costello is verbluft en 
hengelt uiteindelijk aan de hemelpoort om te 
worden toegelaten zonder geloofsverklaring: 
‘Mag ik erdoor?...geloven is niet mijn beroep... 
ik ben secretaresse van het onzichtbare’.

Over de auteur Mieke Groen is redactioneel mede
werker uan S&D

Toch heeft Elizabeth Costello ook zo haar 
vraagtekens bij klassiek denken. Niet bij de stel
ling van Pythagoras of bij de wet van Archime- 
des, maar bij uitgangspunten van het Griekse 
drama die thema zijn geworden van de wereldli
teratuur. In het essay 'realisme’ speculeert ze 
over de gedachte dat de westerse literamur een 
ziekte is geworden. Parasiteren op de klassieken, 
noemt ze het en doelt dan op steeds terugke
rende vrouwelijke romanpersonages in de 
wereldliteratuur, van J ames Joyce’s Molly Bloom 
tot Tolstoi’s Anna Karenina. En dus van Effi 
Briest van Theodor Fonatane tot Madame Bovary 
van Gustave Elaubert en Eline Veere van Louis 
Couperus. Allemaal omwille van hun bevrijding 
een stem gegeven, maar uiteindelijk ten dienste 
van een mannelijk wereldbeeld. Costello vindt 
het tijd dat de generaties na ons wat dit denken 
betreft met ‘iets nieuws’ komen.

Uit zijn autobiografie ‘Boyhood’ (1997) blijkt 
dat Coetzee wil leven zoals Augustinus: ‘Ik wil 
belijden wat ik over mijzelf weet’. In het land 
van de apartheid voelde hij zich als Engels spre
kende jongen met een Afrikaner achtergrond 
niet verbonden met een nationaliteit. Hij liet 
zich niet de les lezen over de de thema’s in zijn 
werk en het was voor velen een bewij s van een te 
afzijdige houding dat zijn boeken in Zuid-Afrika 
door de censuurraad niet werden verboden.
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Maar, weemoedig als hij is, uitte hij zich niet 
graag over de politieke en sociale situatie in zijn 
land. In het V P R O -programma ‘Van de Schoon
heid en de Troost' noemde hij apartheid in zijn 
van leven overvloeiend land on-Afrikaans, een 
aan Europa ontleend systeem en verklaarde hij 
niet voor de vuist weg over herinneringen te 
kunnen praten, omdat het dan maar verhaaltjes 
zijn. Het construeren of reconstrueren van de re
aliteit liet hij liever over aan zijn boeken, waarbij 
de pen een eigen leven leidt.

Wat de vorm betreft dus geen direkte afwij
zing van het apartheidsregime. In 1985 echter, 
midden in de tijd van ideologische spanningen, 
politieke polarisatie en opstanden stelden zijn 
collega-schrijver André Brink en hij een bloem
lezing samen van Zuid-Afrikaanse literamur; ‘A 
land apart: a South African reader’, vrij vertaald 
als ‘Ons geduld heeft zijn grenzen’. Met 
prachtige gedichten vanaf 1963, de heftigste ja- 
ren van de censuur en bloeitijd van de Zuid-Afri- 
kaanse poëzie. Over de ontreddering waaraan 
mensen onder dictatoriale omstandigheden lij
den:

Ik leef op de periferie van een bestaan dat ik niet 
ken (Elsajoubert). En:
De grote arend verheft/ zijn vleugels uit de 
droom//En de cocons van de jeugd worden 
gebroken//..lij zijn de eeuwige gramschap van 
de stamvaderen (Mazisi Kunene)

Baanbrekend
De Nederlandse uitgever lanceerde de Neder
landse vertaling van ‘Elizabeth Costello’ als 
wereldprimeur, en het Financieele Dagblad, dat 
gek genoeg de hand wist te leggen op de later te 
verschijnen Engelse vertaling, publiceerde nog 
voor het embargo was afgelopen al een recensie. 
Vanwaar die haast? Is Coetzee zo’n baanbrekend 
schrijver? Internationaal gerespecteerd is hij ze
ker. Als enige schrijver is hij nu voor de derde 
keer genomineerd voor de Bookerprize. Twee
maal eerder ontving hij die prij s, in 19 8 3 voor 
‘Life and Times of Michael K.’, in De Standaard ge

ïntroduceerd als een ‘Bildungsroman’ en in 1999 
voor ‘Disgrace’, in Nederland aangekondigd als 
‘Schande’, maar uiteindelijk gezien het verhaal 
toch toepasselijker vertaald als ‘In ongenade’.

Het boek dat in de pers werd ontvangen als 
een fin-de-siècle roman, speelt zich af in het 
Zuid-Afrika van na de apartheid, wanneer het 
land zich bevindt in een overgangsfase tussen 
oude en nog niet nieuwe sociale verhoudingen. 
Na een escapade met een studente weigert lite- 
ramurprofessor David Lurie voor het universi- 
teitstribunaal van Kaapstad door het stof te gaan. 
Hij bekent schuld, maar zegt geen spijt te heb
ben en beroept zich op het in de wetgeving on
bekende recht van het handelen volgens impul
sen en op het recht van iets dat tot bloei wil ko
men. Hij kan vertrekken. Zijn dochter troost 
hem met de woorden: omnisgens quaecumque se 
in se perficere vult, ofwel: streeft niet iedereen 
naar vervolmaking?

Niet iedereen was enthousiast over ‘In onge
nade’. Salmon Rushdie legde het boek in juli 
2002 in Vrij Nederland langs de meetlat van het 
realisme. Hij schreef een recensie onder de titel 
‘Het falen van Coetzees fictie’ en was van me
ning, dat Coetzee samenzweerde met zijn ro
manpersonage in iets dat ‘gerotzooi’ moet wor
den genoemd. Hij zou geen licht in de duisternis 
verschaffen, maar onderdeel zijn van de duister
nis die hij beschrijft. Misschien heeft het Coet
zee geraakt. Hoeveel aandacht mag je geven aan 
het kwaad, dat in elke periode eigen methodes 
heeft? Elizabeth Costello spreekt wat dit betreft 
duidelijke taal. In het essay ‘het probleem van 
het kwaad’ verwijt ze de schrijver van een boek 
over de holocaust, dat hij door het verhaal van de 
dodenkampen op te schrijven, de geest uit de 
fles laat. Ze noemt het een obsceen boek dat 
toont wat niet getoond mag worden. Beter vindt 
ze het de geest van het kwaad gevangen te hou
den, omdat deze zich onder de huid van alles en 
iedereen een weg zoektnaarhetlicht. Als je er 
niet over praat is het minder aanwezig. Is Coet
zee in de schemer van het leven wijzer gewor
den, ofkortzichtiger? M et‘Elizabeth Costello’ 
geeft hij te denken.

4 9
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De nieuwe superpolitiek

Macht und Gegenmacht im globaler) Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie
UIrich Beek, Suhrkamp, 2002

R O M  K E  V A N  D E R  V E E N
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Nationale staten zijn in toenemende mate on
geschikt om in het spel van de internationale 
krachten en ontwrikkelingen een rol van beteke
nis te kunnen spelen. Staten gedragen zich alsof 
zij nog steeds de regisseur zijn van het schouw
spel dat zich op het toneel voltrekt, maar het to
neel heeft zich verplaatst en steeds meer en an
dere actoren spelen een rol waar de regisseur 
geen invloed op heeft. Het ‘politieke’ verplaatst 
zich van het nationale toneel naar een veel min
der plaatsbaar en grijpbaar inter- of transnatio
naal toneel. In eerder werk introduceerde Beek 
in reactie op deze ontwikkelingen het begrip 
'subpolitik', de verplaatsing van de politiek naar 
beneden, weg van het niveau van de centrale 
staat.

In dit nieuwe boek richt Beek zich op de 
‘superpolitiek’ (een begrip dat hij overigens niet 
gebruikt): de politiek op het niveau boven de na
tionale staat. Door het wegvallen van grenzen — 
in fysieke zin, maar ook waar het de problemen 
betreft — ontstaat een nieuwe strijd om de 
macht waar we oude bekenden tegenkomen 
maar waar zich ook nieuwe spelers aandienen 
(internationale bedrijven, nieuwe —internatio-

Over de auteur Romke uan der Veen is hoogleraar 
bestuurssociologie UniuersiteitTwente en lid uan 
het WBS Curatorium

nale — burgerlijke bewegingen). De nieuwe su
perpolitiek voltrekt zich in een wereld die Beek 
ziet als een NV zonder meerderheidsaandeel
houders (‘ein GmbH ohne Mehrheitseigner’).
Op het toneel van de internationale politiek 
voltrekt zich veel meer een spel van macht en 
tegenmacht dan zich voorheen afspeelde op het 
toneel van de nationale politiek, waar we een 
machtiger, meer monopolistische, centrale staat 
kenden die ook de zwaardmacht had. In de 
nieuwe superpolitiek gaat het overigens veel 
minder om een strijd om de macht gebaseerd op 
geweld —waaruit nationale staten zijn ontstaan, 
maar om een strijd om de moraal, bijvoorbeeld 
de moraal van de universele mensenrechten.

De nieuwe superpolitiek vraagt niet alleen 
om een ‘herdenking’ van de nationale staat, 
maar ook om een ‘herdenking’ van het sociaal
wetenschappelijke discours over de staat. Het 
‘methodologisch nationalisme', gebaseerd op 
denken in termen van staatsmacht en nationale 
staten, is achterhaald en niet meer bij machte 
een antwoord te geven op moderne problemen. 
Evenmin is ze in staat deze problemen adequaat 
te concepmaliseren. Ze stelt staat en samenle
ving min of meer naast elkaar en ziet ze bijna als 
uitwisselbaar. Hierdoor kunnen vragen van on
gelijkheid, gerechtigheid of sociale mobiliteit al
leen binnen het raamwerk van een in een natio-
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nale staat geordenende en bestuurde samenle
ving gesteld en aangepakt worden. Mobiliteit 
die vanuit een kosmopolitische blik bij draagt 
aan meer stabiele internationale verhoudingen 
of aan een gelijkere verdeling van middelen, is 
vanuit een nationale blik een probleem en een 
aanslag op de nationale verdelingsarrangemen- 
ten. Nationale mobiliteit die bijdraagt aan een 
flexibele arbeidsmarkt wordt een immigratie
probleem wanneer zij grenzen gaat overschrij
den.

Transnationale interdependenties 
Tegenover methodologisch nationalisme staat 
dus methodologisch kosmopolitisme. Nationa
lisme draait om de vraag wie erbij hoort en wie 
niet (‘eine Drinnen-Draussen Logik’), bij het kos
mopolitisme gaat het om de erkenning van de 
ander (‘die Anerkennung der Andersheit des An
deren’). Al te gemakkelijk koppelt Beek het 
(neo)liberalisme aan het methodologisch natio
nalisme, terwijl het methodologisch kosmopoli
tisme minder duidelijke antwoorden geeft, 
maar wel meer vrijheidsgraden biedt. Een op de 
nationale staat gericht denken verwaarloost 
internationale problemen (ze is nauwelijks in 
staat internationale ongelijlcheden als een poli
tiek probleem te conceptualiseren) en maakt 
zich meer en meer irrelevant (‘die Zombie-Wis- 
senschaft des Nationalen’). Het kosmopolitisme 
krijgt een positievere pers bij Beek; ‘Der kosmo
politische Bliek verbinder folglich den Respekt 
vor der Würde der kulmrell Anderen met dem 
Interesse am überleben jedes Individuums’.

Beck’s beschouwingen over kosmopolitisme 
versus nationalisme, over macht en tegenmacht 
zijn interessant, uitdagend, polemisch en be
vooroordeeld. Bevoorooordeeld omdat Beck’s 
kosmopolitisme om voor mij onduidelijke rede
nen niet uitkomt op culmreel relativisme of op 
culturele botsingen, maar op een ‘Kampf für 
eine Menschheitskultur’. Tegelijkertijd stelt 
Beek indringend de belangrijke vraag hoe we po
litiek en wetenschappelijk na kunnen denken 
over de rol van de staat in een mondiaal tijdperk. 
Beek komt niet uit bij het verdwijnen van natio
nale staten en een pleidooi voor nieuwe vormen 
van internationaal bestuur. Hij schetst — overi
gens slechts in zeer vage lijnen — een meer ge
fragmenteerd systeem van internationale 
machtscentra, een spel van macht en tegen
macht, waarin nationale staten een belangrijke 
rol blijven spelen, mits ze in staat zijn uit hun 
benauwende nationalisme te breken en de 
nieuwe werkelijkheid van de maatschappelijke, 
economische en politieke mondialisering er
kennen. Op zijn Beckiaans: juist door erkenning 
van een zich geleidelijk vormend en doorlopend 
veranderend nieuw systeem van transnationale 
interdependenties zijn nationale staten bij 
machte hun nationale onafhankelijkheid over
eind te houden. Hoe hierin een evenwicht van 
nationale begrenzingen en belangen in stand te 
houden tegen de druk van mondiale afhankelijk
heden en ongelijkheden is niet alleen voor mij 
maar ook voor Beek nog een onbeantwoorde 
vraag.

5 1
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Respect in a world of inequality
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Begin 2001 spreekt de Amerikaanse socioloog Ri- 
diard Sennett in een profiel in The Guardian over 
zijn nieuwe boek met de werktitel ‘Socialism; An 
essay on honour and dishonour’. Het schrijfpro
ces t}rpeert hij als een terugkeer naar zijn wortels 
aan de linkerzij de van het politieke spectrum. 
Voorheen zat zijn teleurstelling in het hedonisti
sche anti-intellecmalisme van de counterculture 
van de jaren zestig hem teveel dwars om zich vol
uit te willen afficheren als links denker. Nu acht 
hij de tijd rijp voor een sociologische analyse van 
de positie van het socialisme na het commu
nisme, in het bijzonder'... de noties van afhanke
lijkheid en wederkerigheid in een kapitalistische 
context die in essentie is gericht op kwesties van 
individuele competentie.’ (The Guardian, 03-02- 
2001) Niet alleen bij liberalen en conservatieven 
herkent Sennett zo’n beperkte blik op de poten
ties en prestaties van individuen, maar ook bij 
het hem sympathieke Britse New Labour, waar 
een onmogelijk beeld van een soort‘New Labour 
Superman’ wordt gekoesterd. Sennetts doel: dit 
valse ideaal vervangen door een realistischer vi
sie op de levenskansen van personen in een soci
ale context die, onherroepelijk, wordt geken
merkt door ongelijkheid.

Over de auteur Mare Faber is wetenschappelijk 
medewerker uan de WBS

In 2003 komt het boek uit onder een andere 
titel dan voorzien: Respect in a world of inequality. 
Het schrappen van het begrip socialisme uit de 
titel lijkt verstandig, aangezien het boek niet zo
zeer een politieke of ideologische verhandeling 
is, als wel een essayistisch opgezette beschou
wing over een moeilijk grijpbaar thema: de 
historische verschijningsvormen van respect, al 
dan niet wederzijds, mssen personen en sociale 
klassen. Daarbij ligt het accent op contempo
raine westerse samenlevingen en in het bijzon
der op de rol van respect in het contact tussen 
hulpverleners en cliënten in de spreekkamers 
van de verzorgingsstaat. Sennetts methode 
combineert brede sociale theorie met uitvoerige 
reflectie op zijn eigen leven. Zijn belezenheid in 
de sociologie, psychotherapie, geschiedenis, an
tropologie en literatuur is indrukwekkend, maar 
het zijn vooral zijn eigen belevenissen die ‘Res
pect’ tot een bijzonder boek maken.

Richard Sennett, geboren in Chicago in 1943, 
was een red diaperbaby. Zijn vader en een oom 
vochten aan communistische zijde in de 
Spaanse burgeroorlog. Zijn moeder was actief in 
de arbeidersbeweging. Kort na de geboorte van 
Richard keerde vader Sennett terug naar Spanje 
om te gaan samenleven met een oude liefde uit 
de loopgraven. De jongen groeide op met zijn 
moeder, die zich gaandeweg zou opwerken tot
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een gevierd maatschappelijk werkster. De eerste 
jaren bewoonden zij een appartement in de soci
ale woningbouw van het Cabrini Green project 
in Chicago, toen nog een buurt met een zekere 
belofte. De appartementen voor welwillende 
kansarmen werden volgens een vaste verdeel
sleutel toegewezen aan blanken en zwanen, die 
door hulpverleners nadrukkelijk werden be
voogd. Later zou Cabrini afglijden tot een getto.

Vaardigheid als basis van zelfrespect 
De Sennetts onderscheidden zich van hun buren 
door hun meters boekenplanken en liefde voor 
Idassieke muziek. Al jong werd Richard gegre
pen door de cello, maar een carrière als professi
oneel musicus werd in 1964 onmogelijk ge
maakt door een mislukte operatie aan zijn lin
kerhand. De beschrijving van het verlies van zijn 
levensdoel incorporeert Sennettknap in een al
gemeen betoog over hoe het beheersen van een 
vaardigheid (crajf) de basis kan vormen van zelf
respect, wat echter niet automatisch leidt tot res
pect voor anderen. Ook op andere plaatsen be
nut hij zijn muzikale achtergrond. Zo analyseert 
hij een uitvoering van een klarinetkwintet van 
Brahms om te illustreren hoe mensen in de da
gelijkse omgang via rimelen en tradities hun ge
dragingen subtiel op elkaar aanpassen. Een 
anekdote over een ontmoeting met een jurylid 
van een beroemde Britse pianocompetitie 
onderstreept hoe in meritocratische samenle
vingen competities van talent worden georgani
seerd: niet afkomst of financieel vermogen be
paalt de rangorde van kandidaten, maar hun ‘po
tentieel’, hoe lastig traceerbaar dat soms ook is.

Na het debacle met zijn hand belandt Sennett 
min of meer bij toeval in de sociale wetenschap. 
Hij studeert aan Harvard, waarbij kennismaakt 
met de roerige jeugdculmur van de sixties, en do
ceert aan Yale en New York University. Hij maakt 
naam met 'The bidden injuries of class’ (1973), 
een smdie naar het zelf- en wereldbeeld van per
sonen uit de blanke arbeidersklasse. In 1974 
volgt Thefall of public man, over de toenemende 
aandacht voor particuliere besognes en de ge

vaarlijke gevolgen daarvan voor de publieke cul- 
mur. In 1998 verschijnt het beroemde essay The 
corrosion ofcharacter, in het Nederlands vertaald 
als De flexibele mens. Sennett hekelt de sociale 
fragmentatie die het nieuwe kapitalisme met 
zijn fusies, reorganisaties en nadruk op korte- 
termijnbelangen veroorzaakt, met als gevolg on
rust en treurnis in het leven van stuurloos ge
raakte werknemers.

In Respect pakt hij hetzelfde kernthema, in
dividuele ervaring en karaktervorming in een 
context van machtsverschillen, opnieuw op.
Maar in plaats van moderne, flexibele werkne
mers zijn nu mensen onderaan de maatschappe
lijke ladder het uitgangspunt, zij die niet in staat 
zijn mee te draaien, te voldoen aan de heersende 
normen, kortom: de 'verliezers’. Sennett consta
teert dat deze categorie mensen — naar believen 
in te vullen: uitkeringstreklcers, minimum
loners, niet-geïntegreerde allochtonen, andere 
sociaal zwakkeren — veelal verstoken blijft van 
het respect van beter gesimeerden. In een 
samenleving die is ingericht op basis van de ge
dachte dat ieder individu het aan zichzelf én aan 
de belastingbetaler verplicht is om zijn poten
tieel te verwezenlijken, bestaat weinig begrip 
voor achterblijvers. Personen die afhankelijk 
zijn van bij stand worden met achterdocht beje
gend en snel beschouwd als sociale parasieten.
Sennett betoogt dat dit een misstand is die ge
corrigeerd dient te worden.

Daarbij gaat hij ervan uit dat enige mate van 
sociale ongelijkheid onvermijdelijk is. Voorzo
ver ongelijkheid voortkomt uit de wijze waarop 
de samenleving is ingericht, dient ze uiteraard 
te worden bestreden. Maar voorzover ongelijk- 5 3
heid voortkomt uit verschillen in de aangeboren 
vermogens, talenten en intelligentie van indivi
duen, dient ze te worden geaccepteerd. Ook als 
gestreefd wordt naar het bieden van werk en 
kansen aan iedereen, zullen er mensen zijn die 
het niet redden. Het beroep dat zij op anderen 
doen is rechtmatig en zij verdienen respect als 
iedereen. Sennett breekt zich het hoofd over de 
vraag hoe dit respect gerealiseerd kan worden.
De sleutel ligt niet in de orthodoxe Idassenstrijd
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5 4

van het ‘Oude Links’ waar zijn ouders represen
tanten van waren, noch in de goede bedoelingen 
van zijn eigen generatie, het elitaire ‘Nieuwe 
Links' van de jaren zestig. Het antwoord vindt 
Sennett uiteindelijk in wat hij noemt de psycho
logie van de autonomie. Hulpverleners, instan
ties, politici en gevestigde burgers moeten ac
cepteren dat de visies en posities van cliënten, 
bijstandsgerechtigden, nieuwkomers en drop- 
outs voor hen altijd ten dele vreemd en niet te 
doorgronden zullen zijn. Wie accepteert dat hij 
de ander niet geheel begrijpt en tegelijkertijd 
zijn eigen impliciete aannames en onbewuste 
gedragingen durft te onderzoeken, praktiseert 
sociaal respect. Hij verleent de zwakltere partij 
waardigheid en sterkt tegelijkertijd het eigen ka
rakter.

Geen beleidsaanbevelingen 
De meer algemene winst ligt in een grotere 
samenhang binnen de samenleving. Sociaal res
pect helpt verschillen overbruggen en kweekt zo 
sociale cohesie. Het is een aanlokkelijk ideaal, 
ook in de Nederlandse actualiteit waar geregeld 
de vraag Idinkt ‘hoe de boel een beetje bij elkaar 
te houden’. Helaas houdt Sennett zich verre van 
beleidsaanbevelingen op een concreter niveau 
dan ‘rechtmatige afhankelijlcheid erkennen’ en 
‘bijstandsafhankelijken mee vorm laten geven 
aan hun levensomstandigheden’. Hij wil een pu
bliek debat over deze thema’s aanzwengelen, 
maar presenteert geen recepten. Sociaal respect 
kan in zijn ogen nu eenmaal niet worden afge
dwongen met regels en wetten, enkel uitonder
handeld tussen personen.

Dit verweer is acceptabel. Maar Sennetts be
toog is kwetsbaar voor fundamentelere kritiek: 
betekent het respecteren van eikaars autonomie 
dat we geen grenzen mogen stellen aan het ge
drag van anderen? In Nederland speelt deze 
vraag steeds vaker op sinds het debat over de 
multiculturele samenleving op scherp werd ge
zet. In een uitzending vanhetvpRO-televisie- 
programma Zomer,gasten op 17 augustus jongst
leden nam schrijver Hafid Bouazza als voorbeeld 
de controverse over politieke geschriften met 
een anti-joodse en anti-christelijke inslag die 
waren aangetroffen op islamitische scholen in 
een aantal steden. Bouazza constateert dat veel 
Nederlanders, met name mensen uit progres
sieve hoek, lang dit soort misstanden hebben 
goedgepraat onder het mom van ‘dat is de cul
tuur van die mensen’. Zo’n tolerante houding 
interpreteert hij als onverschilligheid. De ander 
serieus nemen zou in dit geval betekenen: de 
eigen, Nederlandse norm bóven die van de isla
mitische nieuwkomer stellen.

Hoe groot is het gevaar dat in de praktijk ach
ter het soort ‘sociaal respect’ dat Sennett propa
geert in feite de ‘onverschillige tolerantie’ schuil
gaat die Bouazza zo verafschuwt? Eén verschil is 
dat Sennetts aanpak niet alleen ruimte voor de 
ander, maar ook zelfreflectie veronderstelt. Dat is 
een geruststelling, maar het neemt niet weg dat 
Sennett een prangende vraag onbeantwoord laat 
en afziet van een heldere vertaling van zijn alge
mene visie naar de praktijk. Anders gezegd, het is 
spijtig dat hij de dimensie van de politiek zozeer 
buiten zijn betoog heeft gehouden dat de term 
‘socialisme’ wel uit de titel moest verdwijnen.

s & ' d 9 I 2003



A D V E R T E N T I  E

PASCAL B R U C K N E R

GIJ ZULT RI JK W O R D E N !
Misère u a n  d e  economische mens

Nu geloof en ideologie teloorgegaan 
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de economie. De Franse filosoof en 
romancier Pascal Bruckner trekt tegen 
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economische maniervan denken 
langzamerhand ons hele bestaan en 
maakt ze ‘rendementsdieren’ van ons; we 
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we eerst wat de ‘meerwaarde’ ervan zou 
kunnen zijn. Materieel bezit is steeds 
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welstand te garanderen moeten we elk 
ja a r‘doorgroeien’ in onze baan.
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C O L U M N

Is het CDA de kluts kwijt?
Het kabinet Balkenende ii haalt zo ongeveer het 
gehele stelsel van de sociale zekerheid overhoop. 
Alleen de kinderbijslag blijft nagenoeg onaan
getast. Hoe kan het ook anders met het gezins
vriendelijke CD A in de regering. Toch is het 
meest opvallende aan het beleid dat elke poging 
om deze ingrepen vanuit het c d  a  ideologisch te 
duiden ontbreekt. Kernwoord in alle departe
mentale begrotingen is de liberale notie van in
dividuele verantwoordelijlcheid. De CDA-begrip- 
pen ‘publieke gerechtigheid’, ‘gespreide verant
woordelijkheid’ o f ‘de zorgzame samenleving’, 
waarmee c d A-leiders als Lubbers, Van Agt of 
Brinkman hun beleid verantwoordden, zijn nu 
in geen velden of wegen te bekennen.

Van de programmatisch-ideologische verdie
ping die het CDA in de loop van de jaren negentig 
onder leiding van het Wetenschappelijk Insti
tuut ten deel zou zijn gevallen, zoals CDA-ers zelf 
graag en vaak beweren, lijkt het c d a  als nieuwe 
regeringspartij dan ook verrassend weinig te 
profiteren. Het c d a  zou de jaren van oppositie 
benut hebben om het ideeëngoed op orde te krij
gen, met een hoofdrol voor het gemeenschaps- 
denken en het benadruMcen van de morele di
mensie van tal van maatschappelijke vraagstuk
ken. Helaas is van al die mooie idealen weinig of 
niets terug te vinden in de voornemens van het 
kabinet. Of het moet de levensloopregeling zijn 
waar het c d a  zelfvol trots naar verwijst. Maar 
wie de invulling daarvan analyseert kan niet an
ders dan tot de conclusie komen dat dit weinig 
om het lijf heeft. Het is niet meer dan een margi
nale verruiming van de onder Paars ingevoerde 
verlofspaarregeling en staat ver af van het c d a - 

rapport De dmk mn de ketel uit 20 o i.
Het kabinetsbeleid waar het gaat om vrijwilli

gerswerk lijkt sterk op gespannen voet te staan 
met 'het vitaliseren van het authentiek christen

democratisch gedachtegoed’ (Balkenende). Sub
sidies worden bijna lukraak gekort en afgekne
pen. Criteria als nut voor de versterking van de 
sociale cohesie, of bevordering van het maat
schappelijk middenveld en actief burgerschap 
worden niet eens genoemd. Daardoor kan ook 
geen onderscheid gemaakt worden tussen het 
schrappen van subsidies voor golfsport of kloot- 
schiet-verenigingen aan de ene kant, en de speel- 
minvereniging en het Rode Kruis aan de andere 
kant.

De kloof mssen CDA-ideologie en CDA-rege- 
ringspraktijk laat zien welke enorme omslag het 
CDA aan het maken is. Het door het c d  a  aange
voerde kabinet valt, het is niet anders, nog het 
best als liberaal-conservatief te karakteriseren. 
Wat de CDA-ldoof ook laat zien, is dat het een 
hele opgave is om een lange termijn visie te ont- 
wiklcelen die een formatie kan doorstaan. Nu de 
modernisering van de verzorgingsstaat op soci
ale voorwaarden helaas niet van het c d  a  is geko
men, ligt er een zware verantwoordelijkheid op 
de schouders van de PvdA om te laten zien dat er 
mssen het liberale Amerikaanse model en het 
traditioneel-paternalistische verzorgingsstaat- 
model wel degelijk een sociaal hoogwaardig al
ternatief model bestaat. Dat vraagt om een her
nieuwde brede visie van de sociaal-democratie. 
Daarvoor zijn de afgelopen jaren al de nodige 
elementen aangedragen. Die dienen verder 
ontwikkeld te worden. Het einddoel: een ge
revitaliseerde ideologische verdediging van de 
verzorgingsstaat met voldoende realiteitszin.
De PvdA in oppositie: aan de slag!

J ET BU SSEM AKER
Redactieraadlid s&d
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I N T E R V E N T I E

Nederlands ondenuijs en
onderzoek:
dat kan slimmer
Het artikel in maandblad M van n r c  Handelsblad 
‘Wordt Nederland dommer?’ heeft begin septem
ber veel stof doen opwaaien. Lijkt die vraag in het 
artikel zelf bevestigend te worden beantwoord, de 
vele tegenreacties in de krant en daarbuiten heb
ben die verregaande conclusie reeds genuanceerd. 
De consensus is: het niveau van het hoger onder
wijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland 
is nog altijd zeer hoog. Gemiddeld gezien behoren 
we, ondanks het jarenlang ‘kaasschaven’, nog 
steeds tot de wereldtop. We staan zelfs door de 
bank genomen op een hoger plan dan het in
middels tot gidsland gebombardeerde Amerika. De 
in M geciteerde enkelingen zijn toevallig in aanra
king geweest zijn met de absolute top op universi
tair gebied van dit enorme continent, dat echter 
grote niveauverschillen kent: de vele belabberde 
Amerikaanse universiteiten moeten niet worden 
vergeten. Het onderwijs in Nederland wordt wel 
vergeleken meteen hoogvlakte, maar zónder pie
ken. Echt baanbrekend onderzoek is relatief 
schaars, op onderwijsgebied staan opleidingen 
voorde beste van de besten nog in de kinderschoe
nen. In dat opzicht valt erinderdaad nogwattever- 

4 beteren.
Het is des te verwonderlijker dat het kabinet 

juist op dit punt geen enkele visie vertoont. Staats
secretaris Nijs krijgt wat extra middelen om de in
stroom in bèta-opleidingen te stimuleren, alsmede 
de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfs
leven, maar reserveert vooralsnog weinig geld voor 
de topmasters, de opleidingen voor veelbelovende 
studenten. Nijs ziet er geen been in om deze dure 
opleidingte financieren middels extra hoge colle
gegelden ofgeldstromen vanuit het bedrijfsleven.

De hoogte van de collegegelden zouden kunnen 
betekenen dat studenten niet alleen slim maar ook 
rijk moeten zijn om voorde opleiding in aanmer
king te komen — kennelijk is ook hierin Amerika 
een voorbeeld. De University College Utrecht 
(ucu), dat inderdaad het systeem uit de vs als 
blauwdruk heeft, is hiervan een schrikbarend voor
beeld: achtduizend euro is de prijs. Weliswaar in
clusief kamerhuur, maar dan nog. Overigens is het 
navrant dat ucu-studenten zónder loting in kun
nen stromen bij opleidingen meteen numerus 
fixus. Door die constructie kunnen gefortuneerden 
dus een Geneeskunde-plekje kopen.

Wat inmengingvanuit het bedrijfsleven betreft, 
Nijs wil hier vrij ver in gaan. In een interview met 
Universiteitskrant Mare zei de staatssecretaris een 
jaar geleden al: ‘Eén van de criteria vooreen top
masten kan zijn: heeft het bedrijfsleven iets aan ie
mand die de topmasten doorlopen heeft? Als dat 
niet het geval is, kun je misschien het bedrijfsleven 
inhoudelijk bij de masten betrekken.’ Het verpatsen 
van academische waarden en van onaffiankelijk- 
heid van onderzoek ligt dus op de loer.

En een glimp van de visie van het bedrijfsleven 
op ons onderwijslandschap was al te vernemen uit 
één van de reacties die het n  r c  in deze discussie 
publiceerde. Dirk Hondmann, toponderzoeker bij 
Unilever, ziet de voordelen wel in van een oneven
wichtig wetenschappelijk klimaat zoals dat in Ame
rika heerst. ‘Wat mij opvalt aan Amerika is dat er 
een kleine wetenschappelijke top bestaat die erg 
veel subsidie krijgt’, zegt hij. ‘Het is hier ook eendi- 
mensionaler. [...] Wil je als Nederland toppen creë
ren, dan zul je ook dalen moeten accepteren.’ Als 
dit gekoppeld wordt aan Nijs’ criterium dat onder
wijs en onderzoek interessant moeten zijn voorde 
markt, kan dit niet anders dan tot een kaalslag lei
den. Niet-marktgerichte opleidingen waarvan de 
studenten zich toch ai tweederangs kunnen voelen 
(immers, geen lokkertjes als gratis laptops voorde 
Ruslandkundigen), zullen dan waarschijnlijk ge
heel ophouden te bestaan.
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Het doen opleven van bepaalde opleidingen ten 
koste van anderen is des te oneerlijken nu studen
ten ervakervoor kiezen thuis, bij hun ouders, te 
blijven wonen, daartoe aangespoord door de lage 
studiefinanciering, de woningnood en de hoge 
prestatiedruk waardoor gaan studeren steeds meer 
een financieel avontuur is geworden. Het is dan 
extra sneu als de lokale universiteit toevallig niet 
langertot de gesubsidieerde ‘kleine wetenschap
pelijke top’ behoort. Enerzijds worden de keuze
mogelijkheden van de student dus steeds verder 
beperkt, anderzijds wordt hij steeds meer gedwon
gen te kiezen tussen goede en minder goede oplei
dingen. Weer ontstaat hierbij een tweedeling tus
sen de gefortuneerden en armlastigen.

De academische vorming van de student staat 
sowieso al onder druk door het uitgeholde studief
inancieringsstelsel met zijn dwingende prestatie
norm. Een studentenkamer is van de toelage allang 
niet meerte betalen en de student, die ook graag 
wat eet en drinkt, is haast gedwongen naast de stu
die een bijbaantje te zoeken. Tijd voor nevenfunc
ties op verenigingen of de faculteit is er niet: die 
posities zijn steeds moeilijker op te vullen. De ont
wikkeling van de student is steeds eenzijdiger. Een 
groot verschil met de student van weleer, die nog 
tijd had voor persoonlijke en sociale ontplooiing en 
maatschappelijke betrokkenheid, zo betoogden wij 
al in de Volkskrant van 6 augustus 2001. Sindsdien is 
de situatie bepaald niet verbeterd, sterker: de ko
mende vier jaar wordt er nog eens450 miljoen be
zuinigd op de studiefinanciering. De prestatiedruk 
wordt verder opgeschroefd. De minder rijke stu
dent zal nu nog eerder uitwijken naar een veilige 
optie: een studie onderzijn niveau.

Als Nijs zo graag de wil van het bedrijfsleven tot 
norm wil verheffen, dient zij te weten dat bedrijven 
in binnen-en buitenland in het verleden juist graag 
kozen voorde ontwikkelde, volwassen Nederlandse 
student, wier ontplooiing van grote meerwaarde 
werd geacht. Ook ten opzichte van de Amerikaanse 
tegenhanger, die na vierjaarcampus en mensa nog 
niet eens zelf zou kunnen koken. En nu wordt erin 
het M-artikel door de expat-hoogleraren steen en 
been geklaagd over de Nederlandse student, die 
genoegen zou nemen met een zesje en zich niet

daadwerkelijk verdiept in de materie. Die luxe kan 
men zich eenvoudigweg niet permitteren. Omdat 
ook de universiteiten en hoge scholen hebben te 
presteren— zij worden betaald per afgestudeerde 
student — zijn de eisen aan deze nieuwe student 
aangepast. In die zin wordt Nederland misschien 
inderdaad iets dommer.

Erosie van de hoogvlakte ligt zodoende in het 
verschiet. Premier Balkenende, die leiding geeft 
aan een innovatieplatform ter bevordering van de 
kenniseconomie, spreidde in zijn speech in Leiden 
aan het begin van dit academisch jaar een visie ten
toon die verdacht veel leek op het toppen-en-dalen 
scenario in Amerika. Het geld dat dit platform gaat 
herverdelen komt slechts enkele wetenschappers 
ten goede, ten koste van de rest — niet in de laat
ste plaats door de verdere bezuiniging op de stu
diefinanciering. Dit is een miskenningvan de drie
voudige kracht dat het Nederlands hoger onderwijs 
van oudsher kent: het algehele hoge niveau, de 
goede toegankelijkheid en de ontplooide, ontwik
kelde student. Hierin wordt echter niet geïn
vesteerd, blijkens de Miljoenennota. Als Balke
nende en Nijs écht Amerika willen volgen in het 
creëren van toponderwijs, dan moeten ze net als de 
Amerikaanse overheid de portemonnee flink dur
ven opentrekken. Als wij eindelijk eens eenzelfde 
aandeel van het b n p  in onderwijs zouden steken 
als Amerika en andere westerse landen, dan hoeft 
het opzetten van toponderzoek, in dit land, hele
maal nietten koste te gaan van de student en het 
goede gemiddelde onderwijsniveau. Dat niveau is 
immers, ondanks alle bezuinigingen van de afge
lopen decennia, bewaard gebleven. Ondanks Bal- 
kenende’s grote woorden, blijven zijn uitgaven 
aan onderwijs echter nog steeds verachter op het 5 
overgrote deel van de westerse wereld. Hij dient te 
beseffen dat voor pieken op een hoogvlakte veel 
euro’s nodig zijn.

G E R T H E IN  BOERSM A EN 
RUDM ER DE VR I ES
Studenten en actief binnen joop , het jongerenplatform 
binnen de PudA
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Waar blijft de inhoud 
van de Europese samen- 
werking?
ASocial Europe isa Must. Onder die titel lanceerden 
mijn vakbondsvrienden en ik eind mei tijdens het 
Evv-congres in Praag een ‘email-actie om Giscard 
d’Estaing en de zijnen op het laatste nippertje nog 
te wijzen op het belang van een Sociaal Europa voor 
de Europese Conventie. We riepen hen op belang
rijke sociaal-politieke punten op te nemen in hun 
proeve van de Europese Grondwet. Eerder hadden 
we afgedwongen dat er een Werkgroep Sociaal Be
leid in de Conventie zou worden opgericht, maar de 
conclusies van deze werkgroep waren te weinig 
terugte vinden in de slottekst van het Presidium.
Zij moesten in dat laatste stadium alsnog verzilverd 
worden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt.

Tijdens de hele Conventie is de vraag hoe de so
ciale dimensie van de Europese samenwerking een 
plek zou krijgen in het nieuwe grondwettelijke ver
drag, aan de orde geweest. Dit hield verband met 
de kwestie van het opnemen van het Handvest van 
Grondrechten, één van de opdrachten aan de Con
ventie. De grote verdienste van dat Handvest, dat al 
in 2000 dooreen eerdere Conventie werd opge
steld, is dat het de klassieke grondrechten op één 
lijn zet met de sociale en economische grondrech
ten. Het Handvest biedt voor de eu een toetsings
kader dat veel breder en preciezer is dan de vage 
verv.'ijzing naar grondrechten in het huidige Ver
dragen levert daarmee een basis voor een Euro- 

6 pese politieke en economische samenwerking die 
de traditie van de Europese sociale welvaartsstaat 
incorporeert en daarop voortbouwt.

Voor mij vormt deze inhoudelijke sociale dimen
sie de belangrijkste invalshoek voor een beoorde
ling van de Conventie-resultaten. Het was dan ook 
teleurstellend om in de overigens erg interessante 
nabeschouwing over de Conventie van Frans Tim
mermans in het zomernummer van s&o helemaal 
niets over deze discussie aan te treffen. Zelfs in zijn 
rijtje plussen en minnen geen woord hierover.

Daarop aangesproken gaf hij griftoe dat de discus
sie over een Sociaal Europa door de meerderheid 
van de Conventie inderdaad als een marginaal 
onderwerp werd beschouwd. En dat is dus precies 
mijn kritiekpunt! Juist binnen onze PES-familie in 
de Conventie, met als voormannen de Italiaan Giu- 
liano Amato en de Duitser Klaus Hansch, kreeg dit 
veel te weinig aandacht. Met uitzondering (met 
stip!) van mijn Vlaamse EP-collega Anne van Lanc- 
ker, en het ‘aangetrouwde’ familielid van vak- 
bondszijde, Emilio Gabaglio van het e v v , en enkele 
anderen, maakte men zich vooral druk over de 
vorm en niet over de inhoud van de Europese 
samenwerking. Je had toch mogen verwachten dat 
sociaal-democraten van het Sociaal Europa een 
hoofdpunt zouden maken. Als binnen de christen- 
democratisch/conservatieve familie de door Frans 
als ‘teutoon’ omschreven leider Elmar Brok niet ge
voelig zou zijn geweest voor sociale thema’s, was er 
bijster weinig van de sociale dimensie terechtgeko
men.

Intussen ziet het er naar uit dat we een referen
dum krijgen over de Europese Grondwet. Hoe wil
len we als PvdA kiezers er nu van overtuigen in zo’n 
referendum ‘ja ’ te zeggen als het alleen maarom 
vorm lijkt te gaan en niet om inhoud? Is het juist 
voor ons niet broodnodig ons te richten op dat 
Handvest met sociale grondrechten, waaraan al het 
Europese beleid getoetst moet worden, en dat als 
correctie kan gelden op de economische samen
werking waarmee de EEG begon? Ging immers ach
ter het ‘nee’ bij het onlangs gehouden Zweedse 
Euro-referendum, en bij eerdere referenda in bij
voorbeeld Denemarken en Ierland, niet juist angst 
van mensen schuil om verworvenheden van de wel
vaartsstaat kwijt te raken?

Als we als sociaal-democraten de campagne 
voor het referendum ingaan, moeten we mensen 
duidelijk maken dat juist de huidige wettelijke ba
sis van de Europese samenwerking tekortschiet en 
eenzijdig het belang van de markt dient. Maar ook 
dat het een illusie is om te denken datje de natio
nale welvaartsstaten overeind houdt door‘nee’ te
gen de Grondwet te zeggen, de rug naar Brussel te 
keren en Europa geen bevoegdheden te geven op 
sociaal terrein. Als de sociale dimensie nietvol-
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waardig meetelt in de besluiten die in Brussel wor
den genomen, dan zullen de besluiten die wél ge
nomen worden anti-sociale effecten hebben.

Als vervolg op de e-mail actie ‘Een sociaal 
Europa is een must’ ben ik nu aan het propageren 
dat we tegelijk met de Europese verkiezingen en de 
referenda in de verschillende lidstaten een eerste 
Volkspetitie gaan organiseren, geïnspireerd door 
wat in het nieuwe Verdrag voorgesteld wordt: meer 
dan een miljoen handtekeningen in de verschil
lende lidstaten kunnen de Commissie dwingen om 
met een wetgevingsinitiatiefte komen. Zo’n eerste 
petitie, die natuurlijk nog niet rechtsgeldig is wan
neer het nieuwe Verdrag nog niet van kracht is, 
maardie wel vele miljoenen handtekeningen zou 
kunnen opleveren, kan een duidelijk signaal aan de 
Europese politiek opleveren om Europa socialer 
vorm te geven. Als mensen ervan overtuigd kunnen 
worden dat een ‘ja ’ voor de nieuwe Grondwet ook 
een stap in de richting van een Sociaal Europa is, 
dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van veel 
grotere meerderheden voor die Grondwet dan er nu 
in de polls voorspeld worden. Met hopelijk ook een 
gunstig effect op de opkomst voor de (gelijktijdige) 
verkiezingen van het Europees Parlement, met een 
sterk en sociaal programma van de sociaal-demo- 
c raten.

lEK E VAN DEN BU RG
Lid PES-fraciie Europees Parlement voorde PvdA

Het traditionele beeld 
van de ju f
stel we richten het onderwijs in volgens het ‘zui
vere’ onderwijsideaal van de Van Haperens en Erdt- 
siecks (zie hun pleidooi om ‘het onderwijs uit het 
slop te halen’ in het vorige nummervan s & d ): weg 
met alle ambtelijke rimram, management-tussen- 
lagen, advies- en onderwijsbureaucratie. Wat zou
den erdan voor rampen gebeuren?

Een van de opleidingsmanagers van het Regio
nale Opleidingscentrum ( R OC)  van Amsterdam ver

telde me dat het haar niet lukt om rond de ‘telda
tum’ van 1 oktober alle aanwezige leerlingen in het 
administratieve systeem ingevoerd te krijgen. De 
docenten blijken niet bereid en/of in staat com
plete aanmeldingdossiers van hun leerlingen aan 
te leveren.

Het gevolg? Elkjaarweerzitten erongesubsidi- 
eerde leerlingen in de klassen.

Hoe komt het dat de bewuste opleidingsmana
ger, zoals ze zegt, haar docenten steeds opnieuw 
moet wijzen op hun administratieve taak? Dat komt 
omdat administratieve taken niet passen in het 
zelfbeeld van de docenten. Ze willen graag aan het 
traditionele beeld van de leraar blijven voldoen.
Een voorbeeld daarvan gaf de Amsterdamse onder
wijswethouder Rob Oudkerk tijdens zijn afscheids
woord voor Ankie Verlaan, collegevoorzittervan het 
ROC Amsterdam. Hij beschreef haarals iemand 
met een goed verhaal, een bril en een beslist optre
den; het traditionele beeld van de juf. Een juf voor 
de klas wel te verstaan, die ziel en zaligheid legt in 
het lesgeven aan leerlingen. Werkzaamheden als 
‘intake’, leerlingbegeleidingen het aanleggen van 
pedagogische dossiers passen niet bij dat beeld en 
ervaren de meeste docenten dan ook niet als be
langrijke activiteiten.

In het onderwijs klinkt de roep om financiële, 
materiële en administratieve taken door facilitaire 
instellingen te laten verrichtten. Het management 
kan in deze optiekweerterug naarde ‘werkvloer’, 
dus vóór de klas. Erdtsieck In s & d nummer g is een 
representant van deze ‘romantiek van de werk- 
vloer’-benadering.

Dit speelt niet alleen in het onderwijs. Over de 
politie hoor je dezelfde soort verhalen. Agenten 
zouden veel minder administratieve taken moeten 7 
verrichten en meer op straat aanwezig moeten zijn.
De administratie zou door anderen uitgevoerd kun
nen worden. Maar dit is een misverstand: een agent 
die ter plaatse aanwezig was, kent de context van 
een misdrijf ofvoorval. Hij kan als enige het ‘ware’ 
verhaal opschrijven en laten verifiëren en onderte
kenen door de betrokken burger. Dat kan een ad
ministratiekantoor nooit overnemen.

Voor het onderwijs geldt net iets vergelijkbaars.
Om te bepalen of een leerling naar niveau 2 of 3
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kan, zijn niet alleen de feiten belangrijk, maar ook 
de omstandigheden: de voorgeschiedenis en per
soonlijkheid van de leerling. Daarvoor zijn docen
ten een vereiste, maar ook een middenmanage
ment dat de intakes, administratieve en pedagogi
sche dossiers en lesroosters beheert en organi
seert. De leerlingtenslotte heeft goed gedocumen
teerde verhalen nodig indien hij ofzij bezwaar wil 
maken tegen hoe hij/zij behandeld wordt.

De nieuwe rol van docenten is steeds meer die 
van begeleider van het gehele leerproces. In plaats 
van ‘lesboer’ of iemand die nooit buiten de kleine 
wereld van het leslokaal treedt, is de moderne do
cent een bij alle facetten van de school betrokken 
professional.

De opleidingsmanagerzal nog lang met onge
subsidieerde leerlingen in haar klassen blijven zit
ten, zolang het beeld van de leraar louter dat van 
een goede spreker voorde klas blijft.

EV ELIEN  POLTER
Beleidsmedewerker r o c  van Amsterdam

Het socialisme per 
statuut afgeschaft?
In dezelfde congresstukken waarin wordt aange- 
kondigd dat er een beginseldebat in de partij ge
voerd gaat worden dat in november 2004 wordt af
gerond met een congres, stelt het partijbestuur 
zonder enige toelichting en zonder enig vooraf
gaand debatvoor'deverwezenlijkingvan een 
democratisch-socialistische maatschappij’ als 
doel van de partij te schrappen. Dat is vreemd. 
Statuten dienen het staande beleid in juridische 
vorm te gieten. Het staande beleid is ‘democratisch 
socialisme’. Dat is —  met verschillende bewoor
dingen —  vastgelegd in alle beginselprogramma’s 
tot en met het nu nog officieel geldende pro
gramma van 1977 en het concept dat werd bespro
ken op het partijcongres in Rotterdam van 17 maart 
2001. Je zou toch verwachten dat zo’n historische 
trendbreuk in de doeleinden van de partij niet

zonder toelichting en debat doorgevoerd kan wor
den.

Daar komt nog bij dat het begrip socialisme wat 
mij betreft actueler is dan ooit. Troelstra vatte het 
belang van het begrip mooi samen: ‘Geen waar
achtige democratie zonder socialisme’. De kern van 
die notie is dat loonarbeid economische macht 
moet verwerven om werkelijke politieke invloed te 
kunnen uitoefenen, aangezien de in het kapita
lisme groeiende vermogensconcentraties steeds 
sterker een ondemocratische politieke invloed uit
oefenen dankzij hun grote, toenemende macht 
over de grondslag van onze maatschappij, de werk
gelegenheid. De noodzaak om die economische 
macht beter onder controle te krijgen is nu groter 
dan ruim 150 jaar geleden toen determ werd ge
munt. Grote, vooral transnationale concerns zijn 
door de globalisering machtiger geworden en stel
len de invloed van regeringen steeds meer in de 
schaduw, om maarte zwijgen die van democratisch 
gekozen volksvertegenwoordigingen. Anderzijds 
heeft de arbeid een grotere potentiële macht ge
kregen dan ooit, door:
> kwantitatieve groei: explosieve expansie in de 

Derde Wereld en in het Westen, waardoor min
stens 80% van de bevolking, direct of indirect, 
van loonarbeid afhankelijk is;

> een veel hogere opleiding door sterk toegeno
men kennisarbeid;

Kortom, laten we als PvdA eerst maareens goed 
een beginseldebat gaan voeren alvorens we ‘de ver
wezenlijking van een democratisch-socialistische 
maatschappij’ bij het oud vuil zetten.

KLAAS E. M EIJER
Indiener van de in iggg aangenomen congresmotie dat 
het nieuwe beginselprogramma gebaseerd moet zijn op 
het ‘democratisch socialisme’, medecoördinator van de 
beginselenwerkgroep en congresafgevaardigde voor 
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
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Wiardi Beekman Stichting

HBrengracht 54 
1015BN Amsterdam 
Telefoon (020) 5512155  
Postbus 1310 
1000 BH Amsterdam

STEUN DE WIARDI BECKMAN STICHTING

Deze maand wordt de jaarlijkse donatiecampagne van de WBS gehouden. Steun de WBS 
en help ons de vele activiteiten die we op het programma hebben staan, te realiseren.
Zie voor een overzicht van het WBS-werk in de afgelopen jaren: www.wbs.nl.

De Partij van de Arbeid heeft de komende tijd belangrijke vragen te beantwoorden. 
Hoe haar politieke missie, haar beginselen opnieuw te formuleren? Hoe voor dringende 
maatschappelijke problemen rechtvaardige en effectieve oplossingen te vinden? Hoe als 
sociaal-democratie internationaler te denken en te handelen?

Voor dit alles heeft de PvdA een sterk, onafhankelijk en toegewijd wetenschappelijk 
bureau nodig. De Wiardi Beekman Stichting is dat bureau, al jaren. Ze heeft met 
Socialisme & Democratie, met uitgaven en bijeenkomsten op tal van terreinen, het debat 
gezocht en gevoed - vaak tegen de stroom in. Maar ze weet zich ook, met de PvdA, te 
vernieuwen. Door haar werkwijze en programma kritisch tegen het licht te houden; door 
nieuwe initiatieven te nemen.

De donaties van individuele partijleden vormen een onmisbare aanvulling op onze 
beperkte middelen (overheidssubsidie, een vaste PvdA-bijdrage). Help de WBS om de 
vele activiteiten die ze voor volgend jaar op het programma heeft staan, mogelijk te 
maken. Zoals:

een Wiardi Beekman Academie voor jong wetenschappelijk talent;
een conferentie (in samenwerking met denktanks elders in Europa) over hervorming
van de publieke sector, maatschappelijk ondernemerschap, economisch beleid;
een nieuwe serie uitgaven, waarin voor sociaal-democratische dilemma’s
(van veiligheid tot cultuurbeleid, van milieu tot integratie) constructieve oplossingen
worden gezocht.

Wij hopen dat u de WBS wilt ondersteunen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Op een 
zorgvuldige besteding kunt u rekenen.

Namens de Wiardi Beekman Stichting,

C > ^
JoB Cohen

Irzitter curatorium

Donaties kunnen worden overgemaakt op postgironummer 30603 van de Wiardi 
Beekman Stichting, Amsterdam, onder vermelding van: donatie
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De Nieuwe 
Economische Agenda 

van Links

10

Onder de titel ‘Noodzakelijk links’ presenteert het 
economentrio Bas Jacobs, Frank Kalshoven en 

Paul Tang in s & d  niets minder dan het enig 
waarschijnlijke toekomstscenario voor linkse politiek. 
De dominante maatschappelijke trends zetten én de 

collectieve voorzieningen én de sociale ongelijkheid fors 
onderdruk. Zij dwingen juist Links tot diepingrijpende 

hervormingen. Op de alarmerende bijdrage van het 
drietal wordt gereageerd door Arjen van Witteloostuijn 
en Broer Akkerboom. De eerste is niet overtuigd van de 
voorgespiegelde ‘deterministische noodzakelijkheid’, 

de tweede twijfelt aan het linkse gehalte van de 
voorgestelde ommezwaai. Andere economen spreken 
zich in dit nummer meer algemeen uit over de actuele 

economische situatie. Flip de Kam analyseert de 
begrotingvan Zalm en Balkenende; Hugo Keuzenkamp 

detegenbegrotingvan de PvdA. En Anton Hemerijck 
verkent de contouren van een nieuwe sociaal- 

pragmatische verzorgingsstaat.
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De Nieuwe Economische Agenda van Links (i)

Noodzakelijk links
BAS JA C O B S , F R A N K  K A L S H O V E N  EN PAUL TAN G

Vier maatschappelijke trends jagen de prijs van 
sociale gelijkheid en collectieve voorzieningen 
omhoog en vergroten tegelijkertijd de maat
schappelijke behoefte aan herverdelende institu
ties: vergrijzing, technologische ontwiklcelin- 
gen, toenemende internationale mobiliteit en 
grotere heterogeniteit van de samenleving. Elke 
politieke partij die sociale gelijkheid en collec
tieve voorzieningen belangrijk vindt, zal de con
clusie moeten treklcen dat instituties anders ge
organiseerd moeten worden. Hervorming zal ge
richt moeten zijn op het bestrijden van ondoel
matigheid in de collectieve sector en het verbete
ren van de afruil tussen doelmatigheid en recht
vaardigheid. Om dit laatste te bereiken moet de 
overheid meer informatie gebruiken en specifie
ker beleid voeren. De mogelijkheden voor speci
fiek beleid moeten worden verruimd door betere 
benutting van het overheidsinstrumentarium. 
Waar het verder verbeteren van de afruil tussen 
doelmatigheid en rechtvaardigheid onmogelijk 
is, dwingen de maatschappelijke trends tot 
een keuze voor doelmatigheid. We werken de

Over de auteurs Bas Jacobs is post-doc onderzoeker bij 
de Uniuersiteit uan Amste rdam en wetenschappel i jk  
medewerker bij  het Centraal Planbureau (c p b ), 
Frank Kaishoven is adjunct hoofdredacteur uan 
De Volkskrant en Paul Tang  is hoofd uan de afdeling 
In te rnationa le  Economische Analyse bij  het c p b .

Alle auteurs wensen te benadrukken da t  d i t  stuk op 
strikt persoonlijke titel is geschreven en de meningen 
niet noodzakeli jkerwijze die uan hun affiliaties weer
spiegelen. De auteurs danken Lans Bovenberg en 
Casper uan Eoiijk uoor commentaar en suggesties 
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consequenties voor verschillende beleidsterrei
nen uit.

De overheid vervult een aantal belangrijke 
functies; het aanbieden van publieke goederen, 
het corrigeren van marktfalen, het verzekeren en 
het herverdelen van inkomen. Dit is wat we de 
linkse agenda noemen. Voor veel van de publieke 
voorzieningen en verzekeringen is vaak geen 
privaat alternatief, omdat markten falen.

Aanbod van sommige publieke goederen zo
als defensie, politie en justitie vloeit onmiddel
lijk voort uit het geweldsmonopolie van de over
heid. Daarnaast biedt de overheid semi-publieke 
goederen aan om coördinatiefouten en monopo
lievorming in de private sector te voorkomen zo
als infrastrucmur en nutsbedrijven. De overheid 
biedt ook private goederen aan, zoals onderwijs, 
om ongewenste selectie- en uitsluitingseffecten 
te vermijden en ook arme mensen in staat te stel
len zich te scholen. Verzekeringsmarkten falen 
om uiteenlopende redenen. Mensen kunnen 
zich niet (makkelijk) op private markten verze
keren tegen werldoosheid, ziekte of arbeidson
geschiktheid. Zo is werkloosheid een macro-eco- 
nomisch risico, dat verzekeraars niet kunnen en 
niet willen afdeldcen. Daarentegen speelt bij ar
beidsongeschiktheid het probleem van ave
rechtse selectie: mensen met een relatief kleine 
kans op arbeidsongeschiktheid zullen van een 
verzekering afzien, zodat mensen met relatief 
hoge kansen overblijven en de premies hoog en 
vaak onbetaalbaar zijn. Mensen kunnen zich ook 
niet verzekeren tegen gebrelddge talenten of te
kortschietende capaciteiten, omdat het ongeluk 
van een gebrek aan talent al optreedt bij geboorte 
of zeer jonge leeftijd nog voordat verzekerings-
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contracten afgesloten kunnen worden. De Rawl- 
siaanse sluier van onwetendheid is opgetrokken. 
Daarom zal er altijd een vraag naar inkomens- 
herverdeling bestaan van meer naar minder ge
talenteerde mensen.

Wij zullen in dit stuk betogen dat het realise
ren van de ‘linkse agenda’ onder druk komt te 
staan door onvermijdelijke trends en ontwildce- 
lingen: vergrijzing, technologische vooruitgang, 
individualisering en mondialisering. Deze 
trends veroorzaken enerzijds kostenstijging van 
publieke goederen en inkomensherverzeke- 
ring/herverdeling, maar veroorzaken tegelijker
tijd een toename van de vraag naar publieke goe
deren en herverdeling. Het linkse dilemma tus
sen doelmatigheid en rechtvaardigheid verslech
tert. Het leidt bovendien tot een aflcalvend poli
tiek draagvlak voor de verzorgingsstaat omdat de 
overheid minder waar voor belastinggeld kan 
bieden.

We zullen voorts betogen dat verhoging van 
de effectiviteit van de overheid — meer waar 
voor belastinggeld — de enige uitweg uit het di
lemma biedt. Dat betekent dat beleid veelal spe
cifieker in plaats van generieker zal moeten wor
den, dat er meer differentiatie wordt toegelaten 
en dat er zuiniger met overheidsmiddelen wordt 
omgesprongen. Alleen dan kunnen de zwaldce- 
ren blijven rekenen op voldoende inkomens
ondersteuning en publieke goederen zonder dat 
de middenldasse haar solidariteit met de zwak
keren te zwaar belast ziet.

Meer specifiek beleid vereist echter wel dat 
linkse partijen een groot aantal politieke taboes 
slechten: marktwerking of prestatieprildcels 
voor publieke doelen, meer eigen risico’s in soci
ale zekerheid en gezondheidszorg, meer diffe
rentiatie en eigen bijdragen in het onderwijs, het 
toepassen van sociaal-economische experimen
ten en maatschappelijke kosten-baten analyses 
om beleid te evalueren, minder verstorende be
lastingen (aanpakken subsidies op eigen huis en 
pensioen).

De opzet van dit artikel is als volgt. In para
graaf 2 bespreken we een aantal belangrijke 
trends en ontwikkelingen. In paragraaf 3 con

centreren we ons op het fundamentele dilemma 
tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. In 
paragraaf 4 geven we aan hoe aan het dilemma 
valt te ontsnappen. In paragraaf 5 passen we 
onze beleidsrichting toe op een aantal beleids
dossiers. In paragraaf 6 staan we kort stil bij wat 
politiek economische consequenties en in para
graaf 7 treklcen we onze conclusies.

t r e n d s '

Vier maatschappelijke trends zetten, onbeïn
vloedbaar door de overheid, de collectieve sector 
onder druk: vergrijzing, het toenemende belang 
van scholing, de internationale economische in
tegratie en de toenemende heterogeniteit van de 
samenleving. Als deze trends onverminderd 
doorzetten en de overheid inadequaat op de ont- 
wiklcelingen inspeelt, dreigt een doemscenario. 
De overheid ziet zich geconfronteerd met een 
steeds stijgende vraag naar herverdeling en col
lectieve goederen, maar de financiering hiervan 
wordt steeds moeizamer. In deze paragraaf 
schetsen we aard en omvang van de vier domi
nante maatschappelijke trends.

Trend 1
Door vergrijzing dijtde coUectievesecwruit

Onontkoombaar zal de Nederlandse bevolking 
ontgroenen en vergrijzen. Nu staan tegenover 
een 65-plusservijf actieven (tussenzo en 65).Ta
bel 1 laat zien dat deze verhouding — de afhanke- 
lijkheidsratio — zaloplopen van 1/5 in 2000 tot 
meer dan 2/5 in 2040. Nederland heeft hiervoor 
gedeeltelijk een voorziening getroffen: de pensi
oenfondsen zijn relatief goed gevuld.

Om twee redenen zal de vergrijzing de Neder
landse collectieve sector toch raken. Ten eerste 
deldcen de pensioenfondsen niet alle toekom
stige ouderdomsuitkeringen. De basis van het 
Nederlandse systeem is de AOW, waarbij wer
kenden door premieafdracht uitkeringen aan 65- 
plussers financieren. Naarmate de verhouding 
tussen werkenden en gepensioneerden schever 
wordt, loopt de premielast onvermijdelijk op.
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Blijven voorzorgsmaatregelen uit (het afbouwen 
van de staatsschuld), dan stijgt de premielast 
voor welvaartsvaste AOW-uitkeringen van 4,7 
procent van het nationaal inkomen in 2002 tot 
9,0 procent in 2040.^

Ten tweede stijgen de zorguitgaven aanzien
lijk, omdat de zorgbehoefte van ouderen hoger is 
dan die van jongeren. Het c p b  berekent een uit
gavenstijging van 7 procent van het bruto 
binnenlands product inzooo totio,6 procentin 
2040. Deze stijging is een gevolg van de demo
grafische ontwikkelingen maar ook van hogere 
kosten per patiënt. Zo'n kostentoename is onver
mijdelijk, mede omdat de productiviteit in de 
zorg langzamer stijgt dan in de rest van de eco
nomie terwijl de lonen gelijke tred houden (Bau- 
mol’s ziekte). Baumol’s ziekte slaat overigens niet 
alleen in de zorg toe, maar in de hele collectieve 
sector.

Tabel 1 Vergrijzing in Nederland

2000 2020 2040

Afhankelijkheidsratio 22 32 43

65-plussers,%van de beroeps

bevolking

uitgaven aan AOW 4,7 6,8 9,0

%  van bruto binnenlands product 

uitgaven aan zorg 7,0 8,6 10,6

7o van bruto binnenlands product

Bron: C P B  (2000)

Naast deze twee verontrustende zekerheden, 
veroorzaakt vergrijzing nog een aantal risico’s. 
Ten eerste kan het rendement op pensioenbeleg- 

14 gingen wel eens tegenvallen. De neergang van de 
beurzen in 2002 illustreert de kwetsbaarheid van 
pensioenfondsen voor een lager rendement. Ten 
tweede, arbeid wordt schaarser in een vergrij
zende samenleving. Dit gaat gepaard met loon
stijgingen. Dit is de keerzijde van een dalend 
rendement op pensioenbesparingen. Het wordt 
daardoor moeilijker voor pensioenfondsen om 
de pensioenuitkeringen, die nog steeds veelal 
worden opgebouwd via eindloonstelsels, te in
dexeren aan de loonontwikkeling. Door minder

werkenden ten opzichte van pensioenontvan- 
gers versmalt de premiebasis waardoor onvoor
ziene schokken bovendien moeilijker via pre- 
mieaanpassingen op te vangen zijn (zie ook Bo
venberg, 2002a).

De eerste trend, vergrijzing, leidt per saldo 
onvermij delijk tot een hogere vraag naar collec
tieve diensten (zorg) en vraagt ook om meer in- 
komensherverdeling (van jong naar oud). Valt 
het rendement op opgebouwd pensioenvermo- 
gen tegen, en stijgen de lonen van jongeren, dan 
wordt de vraag om inkomensherverdeling van 
jong naar oud nog sterker.

Trend 2
Technologievergrootongelijkheidtussenlaag-
en hooggeschoolden

De arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden 
staat onder druk. In Angelsaksische landen komt 
dit tot uitdrukking in toenemende loonongelijk
heid tussen hoog- en laaggeschoolden, in conti
nentaal Europa in hoge werkloosheid. Mini
mumlonen en relatief hoge uitkeringen verhin
deren in Europa loondaling; in plaats daarvan 
verdwijnen laaggeschoolden van de arbeids
markt.

De positie van laaggeschoolden zal de ko
mende jaren verslechteren hoewel tegelijkertijd 
de beroepsbevolking beter is geschoold. De groei 
van het relatieve aanbod van hooggeschoolden (= 
aantal hooggeschoolden gedeeld door aantal 
laaggeschoolden) neemt af van 5,5% perjaar in 
de jaren 70-79, naar 4,0% perjaar in dejaren 80- 
89 tot3,5% in dejaren 90-96, zie ook tabel 2. 
Doordat er zo’n sterke toename is geweest in het 
opleidingspeil van de beroepsbevolking zijn de 
beloningsverschillen tussen hoger en lager opge
leiden gemiddeld iets afgenomen: hoger opgelei
den zijn minder schaars geworden en lager opge
leiden schaarser. Hierdoor is de loonverhouding 
— het bruto (uur)loon van een hooggeschoolde 
ten opzichte van het bruto uurloon van een laag
geschoolde — de afgelopen decennia gedaald 
met 1,1 % perjaar. Deze betrekkelijk geringe af
name van de inkomensongelijldieid wijst op een
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zeer sterke verschuiving in de arbeidsvraag naar 
hooggeschoolden. Zonder de toename in het re
latieve aanbod van hooggeschoolden zouden in 
Nederland de loonverschillen ook zeer veel gro
ter zijn geworden, met gemiddeld zo’n 2% per 
jaar.

Tabel 2 jaarlijkse groeivoeten van de relatieve lonen en 

het relatieve aanbod van hooggeschoolden’

Loon Aanbod Loon bij con

stant aanbod^

1970-1979 -0,5 5,5 3,4

1980-1989 -1,5 4,0 1,4

1990-1996 -0,4 3,5 2,1

1. Hooggeschoolden hebben h b o  of wo doorlopen.

2. Loon bij constant aanbod is niet waarneembaar maar is 

afgeleid met de veronderstelling dat substitutie-elasticiteit 

tussen beide groepen 1,4 bed raagt.

B rotiijacobs (2004)

Voor de verklaring van die vraagverschuiving 
zijn twee kandidaten. Ten eerste de intensive
ring van de internationale economische integra
tie waardoor laaggeschoolden in rijke landen fei
telijk concurreren met goedkope arbeid in arme 
landen. Uit empirisch onderzoek blijkt echter 
dat de toename in de handel russen Noord en 
Zuid te beperkt is om de feitelijke vraagverschui
ving ten koste van laaggeschoolden te kunnen 
verklaren. De tweede kandidaat is de technologi
sche ontwildceling, die door hooggeschoolden 
makkelijker wordt bijgehouden dan door laagge
schoolden, en eenvoudige arbeid bovendien 
overbodig maakt. Deze verklaring is echter ook 
niet altijd bevredigend. Zo zijn er tussen landen 
grote verschillen in uitkomsten bij gelijke tech
nologische ontwikkeling.

Kan over de oorzaken dus verschil van opvat
ting bestaan, de trend van toenemende ongelijk
heid is even duidelijk als zorgwelckend. De mo
gelijkheid is reëel dat de trend in Nederland de 
komende j aren versterkt doorzet. Ten eerste om
dat de groei van het aandeel van hooggeschool
den in de Nederlandse beroepsbevolking stokt.

waardoor een belangrijke tegenkracht wegvalt 
(zie Jacobs, 2004). Ten tweede omdat door toene
mende internationale integratie de positie van 
vakbonden verzwakt; het tegengaan van onge
lijkheid mssen werkenden wordt steeds moeilij
ken

Door de toenemende inkomensongelijkheid 
tussen hoog- en laaggeschoolden neemt de maat
schappelijke behoefte aan inkomensherverde- 
ling toe. Om het inkomen van beide groepen 
niet te ver uiteen te laten lopen, moet de herver
deling door premies, belastingen en uitkeringen 
toenemen.

Trends
Meer welvaart maarminder belasting door
internationale economische integratie

Nationale economieën verknopen, handelsrela
ties worden intensiever. De internationale eco
nomische integratie wordt krachtig gestimu
leerd door het stelselmatig dalen van transport
en communicatiekosten, en door het afbreken, 
via internationale afspraken, van kunstmatige 
barrières voor grensoverschrijdende handel. Als 
gevolg hiervan is de openheid flink toegenomen, 
zoals Tabel 3 ooklaat zien. Terwijl in 1980 de ex
porten 52,5 procent van de binnenlandse pro
ductie waren, bedroegen zij in 1990 54,1 procent 
en in 2000 67,3 procent. In combinatie met 
vrij (gemaakt) kapitaalverkeer verschaft deze 
openheid bedrijven de mogelijkheid de produc
tielocatie te kiezen die de gunstigste omstandig
heden biedt. Bedrijven maken hiervan volop ge
bruik. De directe investeringen in het buiten
land groeiden de laatste decennia veel harder 
dan de export. In 1980 besloeg de stand van deze 
investeringen 26,6 procent van de binnenlandse 
productie, maar dat steeg in 19 9 o tot 3 5, o pro
cent en in 2000 tot 82,4 procent.
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Tabel 3 Nederlandse exporten en (stand van) directe 

investeringen in het buitenland

1980 1990 2000

Exporteren 52,5 54,1 67,3

% v a n  bruto binnenlands product 

Directe investeringen 26,6 35,0 82,4

%  van bruto binnenlands product

Bron; D N B  en c p b

Naar verwachting zet de integratietrend onver
minderd door. Verdere toepassing van ICT-tech- 
nologie zal transport- en communicatiekosten 
verder verlagen. Bovendien is de internationale 
handel, met name die in landbouwproducten en 
in diensten, nog aan flinke beperkingen onder
hevig. In de context van de Wereldhandelsorga
nisatie ( w T o )  en de Europese Unie (e u ) wordt 
onderhandeld over het wegnemen hiervan. Het
zelfde geldt voor het wegnemen van de reste
rende beperkingen voor vrij verkeer van kapi
taal.

De internationale integratie biedt belangrijke 
economische voordelen, zeker aan een kleine 
economie als de Nederlandse. Landen specialise
ren zich, maken optimaal gebruik van schaal
voordelen en genieten tegelijkertijd van een toe
genomen variëteit in het aanbod van producten 
en diensten. Bovendien stroomt kapitaal naar de 
plekken waar het verwachte rendement het 
hoogst is. Zonder internationale integratie zou 
de gestage welvaartsgroei in geïndustrialiseerde 
landen in de naoorlogse periode ondenkbaar zijn 
geweest.

Het belangrijkste nadeel van vrij verkeer van 
16 goederen en kapitaal is dat het concurrentie tus

sen overheden in de hand werkt. Overheden pro
beren bedrijven aan te trekken door hen gun
stige omstandigheden te bieden, bijvoorbeeld 
door grond (te) goedkoop aan te bieden of door 
(te veel) te investeren in infrastructuur. Boven
dien kunnen internationale bedrijven maltkelijk 
met papieren winsten schuiven en nationale be
lastingdiensten tegen elkaar uitspelen. Dit zet de 
belastingopbrengsten onder druk. Niet toevallig 
zijn de statutaire tarieven van de vennootschaps

belasting in de groep van rijke landen aan erosie 
onderhevig. Nationale overheden lijken te zijn 
begonnen aan een ‘race to the bottom’. Voorals
nog heeft dit een beperkte invloed op de over
heidsfinanciën omdat de lagere tarieven op een 
bredere grondslag van toepassing zijn. Maar als 
de concurrentie tussen overheden verhevigt, zal 
het staatsinkomen uit de winstbelasting dalen.

Binnen de Europese Unie speelt ookhet vrije 
verkeer van personen een rol bij de dreigende 
uitholling van het vermogen tot belastinghef
fing, in dit geval op arbeidsinkomen. De concur
rentie om hooggeschoolden kan het vermogen 
tot inkomensherverdeling (via een stelsel van 
progressieve belastingen) uithollen.

Trend 4
Een heterogenere samenleving:
individualisering en migratie

De samenleving is in de loop van de j aren min
der overzichtelijk, heterogener geworden. De va
riëteit van samenlevingsvormen neemt sterk 
toe; mensen hebben meerdere malen langdurige 
relaties, wonen wel of niet samen, hebben wel of 
geen kinderen. Er zijn nu vele levensvormen te 
onderscheiden: van klassieke kostwinnershuis- 
houdens tot stellen met LAT-relaties, van alleen
staanden tot tweeverdieners en van de zelfstan
dige vrouwen met kinderen tot homo-stellen.

Bovendien verandert het vaste patroon van le- 
ren-werken-rusten sterk. Het heeft plaatsge
maakt voor individuele patronen waarin wer
ken, zorg, leren en rusten elkaar afwisselen. Dit 
heeft te maken met steeds grotere deelname van, 
veelal hoogopgeleide, vrouwen aan het arbeids
proces; mannen werken steeds vaker (tijdelijk) 
in deeltijd. De arbeidsmarkt flexibiliseert door 
de opkomst van uitzendarbeid, deeltijd- en flex- 
werk. Tabel 4 laat het toegenomen relatieve be
lang van deeltijdbanen en flexwerk zien. Dit 
zorgt voor toename van transities in en uit het 
arbeidsproces.
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Tabel 4 Nederlandse arbeidsmarktkenmerken

1985 1990 1995 2000

Deeltijdbanen 29,3 33,8 40,1 42,3

%  van totaal

Flexibele banen 7,4 9,1 10,9 10,8

%  van totaal

WAO-ers tussen 34-55 43,9 42,8 48,4 50,0

%  van totaal

Bron; CBS

De overheid probeert zich aan te passen. Hierbij 
past bijvoorbeeld het streven om het onder
scheid tussen samenwonenden en gehuwden te 
laten vervallen. Ook probeert de overheid het 
onderscheid tussen vast en tijdelijk dienstver
band te verkleinen. Maar de inrichting van de so
ciale zekerheid ademt nog steeds de geest van de 
j aren vij ftig. Zo is nog steeds het laatstverdiende 
inkomen bepalend voor de uitkering. Voor een 
kostwinner, met de zorg voor vrouw en kinderen 
en de last van een hypotheek, is dit een prima 
vuistregel. Voor een individu daarentegen, dat 
niet alleen wil werken maar bijvoorbeeld perio
den van zorg en werk wil afwisselen, het spits
uur van het leven wil ontlasten, een sabbatical 
wil opnemen of om-, her- of bijscholen, is deze 
regel een financieel obstakel. In en na de ‘werk
loze’ periode is dit individu niet goed verzekerd 
(tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid).

Belangrijker nog, is het afleiden van de hoogte 
van het pensioen van het laatstverdiende loon: 
dit leidt tot uitstoot van oudere werknemers uit 
het arbeidsproces. De productiviteit kan op la
tere leeftijd achteraitgaan. Omdat de hoogte van 
uitkeringen en met name pensioenen van het 
laatstverdiende loon afhankelijk is, is voor ou
dere werknemers demotie en een lager loon 
moeilijk te accepteren. Werkgevers zoeken dan 
naar uiteenlopende manieren om die werkne
mers te laten afvloeien.

De toegenomen heterogeniteit heeft tot ge
volg dat de sociale regelingen anders zijn ge
bruikt dan ooit is beoogd en zelfs dat die regelin
gen meer worden misbruikt. Zo zijn er mensen 
die niet willen werken maar tegelijkertijd wel

een uitkering willen ontvangen. Zij passen niet 
bij het beeld van kostwinners dat bij het ontwerp 
van de sociale zekerheid voor ogen stond. Terwijl 
kostwinners de verantwoordelijkheid voor een 
gezin hebben, kunnen deze mensen een gokj e 
wagen, zeker als het toezicht door de overheid te 
wensen overlaat. Verder worden de redenen voor 
arbeidsongeschiktheid steeds diverser. Niet on
gelukken op de werkplek maar psychische klach
ten zijn de meest voorkomende reden voor een 
W A  o-uitkering. Zo laat Tabel 4 zien dat het aan
deel van de groep tussen 34 en 55 in de w a o  is 
toegenomen. Het gaat hierbij vaak om werkende 
vrouwen, die duidelijk niet aan het profiel van de 
kostwinner voldoen.

Niet alleen individualisering, ook immigratie 
heeft de samenleving heterogener gemaakt. Im
migranten doen vaker een beroep op de verzor
gingsstaat. Door concentratie van sociaal-econo- 
mische problemen bij etnische groepen (school
uitval, werkloosheid, verpaupering, etc.) neemt 
de druk op de verzorgingsstaat toe. Immigratie 
heeft daarnaast een ander manco van de huidige 
sociale zekerheid blootgelegd. Het stelsel is pas
sief en gericht op het verstreldcen van een uitke
ring. Hiermee heeft het huidige stelsel weinig 
tot niets bijgedragen aan de nu zo vurig gewen
ste integratie van immigranten in de Neder
landse samenleving.

De individualisering en de aanwezigheid van 
migranten zijn niet terug te draaien. Het zijn be
langrijke kenmerken van onze samenleving ge
worden, die zich in de toekomst nog verder ver
scherpen. De sociale zekerheid lijkt slecht op de 
toegenomen heterogeniteit van de samenleving 
in te spelen.

De vier trends tezamen: een somber scenario

Als de vier trends zich onverminderd voortzet
ten, ziet de toekomst er somber uit. In dit scena
rio komen de collectieve arrangementen zwaar 
onder druk te staan. Aan de ene kant neemt het 
beroep op de overheid aanmerkelijk toe. Door de 
vergrijzing zal de vraag naar ouderdomsuitke- 
ringen en gezondheidszorg explosief stijgen.
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Het gaat hier om vele procenten van het natio
naal inkomen. Bovendien verslechtert de rela
tieve positie van laaggeschoolden op de arbeids
markt. Voor een grote groep die zich niet door 
onderwij s en scholing voldoende vaardigheden 
eigen heeft weten te maken, zal de beloning voor 
arbeid schamel zijn, terwijl de kans op werldoos- 
heid hoog is. Hierdoor zal een tweedeling ont
staan. Door beide trends moet de publieke her
verdeling via premies, belastingen en uitkerin
gen flink toenemen.

Aan de andere kant ziet de overheid de moge
lijkheden afnemen om collectieve uitgaven te fi
nancieren en effectief te herverdelen. Internatio
nale integratie wakkert beleidsconcurrentie tus
sen overheden aan en dwingt hen de belastingen 
te verlagen. Het gaat hierbij in eerste instantie 
om de vennootschapsbelasting, maar in de loop 
van de tijd ook om de inkomstenbelasting. Om 
de overheidsuitgaven op peil te houden zullen 
andere belastingen omhoog moeten. Het econo
mische draagvlak hiervoor is echter beperkt. Ho
gere lasten zullen ontwijkend, ongewenst ge
drag in de hand werken. Verder worden door de 
toenemende heterogeniteit in de samenleving 
de sociale regelingen in toenemende mate an- 
ders dan bedoeld en zelfs oneigenlijk gebruikt. 
Het gevolg is dat het sociale stelsel minder effec
tief wordt: bij eenzelfde omvang van de herver
delende uitgaven biedt het minder bescherming 
tegen onzekerheid en biedt het de sociaal-econo- 
misch zwakkeren minder inkomenssteun. Het 
leidt wel tot grote inkomensoverdrachten maar 
met name tussen diegenen die de overheids
steun eigenlijk niet nodig hebben.

Het sombere scenario veronderstelt dat de 
samenleving krampachtig probeert de huidige 
arrangementen overeind te houden, totdat er 
geen andere uitweg lijkt dan het afslanken van 
de welvaartstaat. Links conservatisme zal geen 
stand houden, maar is een kopie van het Ameri
kaans kapitalisme de enige uitweg? In elk geval 
is er geen maldcelijke uitweg. Om dat te begrij
pen schetsen we in de volgende paragraaf het 
spanningsveld waarin de politiek moet opere
ren.

E E N L I N K S  d i l e m m a ;

S T E R K  IS NI ET MEE R SOCIAAL

In de jaren vijftig en zestig begint Nederland aan 
het ophouwen van de welvaartstaat. Er komen 
collectieve verzekeringen en voorzieningen die 
de armoede bestrijden. Het stelsel behoedt bur
gers voor inkomensverlies door uiteenlopende 
risico’s; werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, 
overlijden van een partner of ouder. Bovendien 
verldeint een stelsel van (progressieve) inkom
stenbelastingen en uitkeringen schokken in be
steedbaar inkomen. Inkomensbescherming stelt 
mensen ook in staat meer risico’s te aanvaarden: 
het starten van een eigen bedrijf, het volgen van 
een studie, de aankoop van een eigen huis en het 
wisselen van baan. Tegenover het grotere risico 
staat ook een hoger rendement. Sociale bescher
ming door een stelsel van collectieve verzekerin
gen draagt dus tevens bij aan een sterkere econo
mie (zie Sinn, 1995).

Naast sociale bescherming wordt gewerkt aan 
verruiming van sociale mogelijldieden. Som
mige groepen stuiten op culturele bloldcades om 
hun talenten te ontplooien, bijvoorbeeld vrou
wen. Andere groepen worden tegengehouden in 
hun ontwikkeling door economische ongelijk
heid. Sociaal-economische achtergrond is in de 
naoorlogse j aren nog vaak bepalend voor oplei- 
dingskeuzen. Het opheffen van blokkades en het 
streven naar emancipatie dragen bij aan een 
sterke economie als individuen hierdoor hun ta
lenten beter kunnen aanwenden.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de samenle
ving flink veranderd. Feitelijk is de oorspronke
lijke linkse agenda voor een belangrijk deel gere
aliseerd. Individuen zijn bij het maken van keu
zes onafhankelijker van hun achtergrond gewor
den. Volgens c p b / s c p  (looo.p.zs) is erbij meer 
dan 80% van de bevolking geen sprake meer van 
welke achterstand dan ook. Inmiddels gaat het 
sociaal-economische beleid vooral om het ophef
fen van de achterstand van een relatief gering 
deel van de bevolking ten opzichte van een grote, 
relatief welvarende, middenldasse. Tegelijkertijd 
zijn door de economische depressie en oplo-
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pende werkloosheid in het begin van de jaren 
tachtig de schaduwzijden van een uitgebreide 
welvaartstaat aan het licht gekomen.

Figuur 1 brengt deze sociaal-economische ont- 
wildceling in beeld. De curve laat verschillende 
combinaties van doelmatigheid en rechtvaardig
heid zien. In de jaren vijftig en zestig gingen 
meer rechtvaardigheid en meer doelmatigheid 
hand in hand. Blokkades tot het ontplooien van 
talent werden weggenomen. Bovendien zorgden 
collectieve sociale regelingen dat riskantere in
vesteringen konden plaatsvinden; loop over de 
curve van O naar B. Echter, vanaf de jaren zeven
tig is een uitruil tussen sociale rechtvaardigheid 
en economische doelmatigheid ontstaan: loop 
over de curve van B naar A. De almaar uitgedij de 
collectieve regelingen en voorzieningen ontna
men de prikkel tot werk en werkten per saldo ne
gatief op de economie uit.

Dat collectieve regelingen en voorzieningen 
de economische productiviteit verminderen, wil 
niet zeggen dat ze niet wenselijk zijn. Punt A in 
de figuur, met een lagere productiviteit maar 
meer gelijkheid, kan te prefereren zijn boven 
punt B, waarbij de productiviteit maximaal is. 
Punt A is kenmerkend voor een samenleving die 
kiest voor inkomensherverdeling en het daaruit 
resulterende inkomensverlies accepteert. Gevolg 
is wel de samenleving deze uitruil niet kan ont
lopen. De discussies over de gebruikelijke be
leidsinstrumenten — niveau en duur van uitke
ringen, inkomstenbelastingen, de toegankelijk
heid van zorg en onderwijs — lopen steevast uit

op een tegenstelling mssen doelmatigheid en 
rechtvaardigheid (Atkinson, 1995).

De vier in paragraaf 1 geschetste trends zullen 
deze discussies niet eenvoudiger maken: de 
maatschappelijke mogelijkheden om doelmatig
heid en rechtvaardigheid te combineren zullen 
verslechteren. In de figuur is dit zichtbaar; de 
curve roteert naar links en schuift naar binnen.
De oorspronkelijke keuze, weergegeven door 
punt A, is niet langer te handhaven. Bovendien 
gaat eenzelfde toename in inkomensgelijkheid 
gepaard met een groter verlies in productiviteit.
De nieuwe keuze wordt dan mogelijk een punt 
als A', waarbij de samenleving zowel doelmatig
heid als rechtvaardigheid heeft moeten inleve
ren. In alle hevigheid komt de uitruil tussen 
rechtvaardigheid en doelmatigheid naar voren: 
moeten we noodgedwongen collectieve regelin
gen en voorzieningen opofferen ten gunste van 
meer productiviteit en een hoger gemiddeld in
komen?

OOR S P R O NG VAN HET D I L E M M A

De fundamentele oorzaak van het dilemma tus
sen rechtvaardigheid en doelmatigheid is dat de 
overheid gebreklcige informatie heeft over ie
mands werkelijke sociaal-economische talent 
(zie ook Mirrlees, 19 71). De overheid weet niet 
precies wie de zwaldceren en pechvogels zijn en 
baseert zich daarom op benaderingen. De hoogte 
van iemands inkomen bijvoorbeeld — ijkpunt 
voor belastingheffing, uitkeringsrechten en zo 
verder — , weerspiegelt tot op zekere hoogte de 
talenten waarmee hij werd geboren en het geluk
kige en ongelukldge toeval dat hem sindsdien 19
overkwam. Maar inkomen is een onvolkomen 
benadering; het lage inkomen kan het gevolg 
zijn van een gebrek aan talenten of een ongeluk
kig toeval — de overheid schiet terecht te hulp 
—, maar het is ook denkbaar dat iemand kiest 
voor een laag inkomen, bijvoorbeeld door weinig 
uren te werken — de overheid helpt terwijl daar
voor geen reden is en schaadt onbedoeld het pro
ductieve vermogen van de economie.

De uitruil tussen rechtvaardigheid en doel-
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matigheid doet zich ook voelen bij de productie 
in de collectieve sector. Garandeert de publieke 
voorziening van bijvoorbeeld zorg en onderwijs 
enerzijds algemene toegankelijldieid (de recht
vaardigheid is gewaarborgd), anderzijds is col
lectieve voortbrenging vaak minder kosteneffec
tief dan private productie (doelmatigheid wordt 
geweld aangedaan). Ook hier speelt gebreldcige 
informatie de overheid parten: zij mist de voor 
doelmatige productie benodigde informatie over 
maatschappelijke voorkeuren, de optimale in
richting van publieke productie, de aansturing 
van overheidspersoneel, enzovoort.

Om de uitruil tussen doelmatigheid en recht
vaardigheid te verbeteren, zijn innovaties in de 
publieke sector nodig. De crux is dat de overheid 
meer informatie benut om haar geld beter te be
steden. Dat betekent onder meer dat beleid spe
cifieker moet worden en zich op beter afgeba
kende groepen moet richten. Ook moet de over
heid meer informatie bij publieke voortbrenging 
benutten Hiermee wordt voorkomen dat onno
dig geld verdwijnt naar groepen die op eigen 
kracht hun bestaan kunnen vormgeven en dat de 
voortbrenging van publieke goederen steeds 
duurder wordt. Niet alleen de noodzaak maar 
ook de mogelijkheden voor specifieker beleid ne
men toe. Informatie- en communicatietechnolo
gie stelt de overheid in staat rekening te houden 
met meer individuele of huishoudspecifieke ka
rakteristieken, zoals leeftijd, opleiding, gezins
samenstelling en inkomen. Verder kan het de 
uitvoering verbeteren, zoals bij belastingen 
(elektronische aangifte), gemeenten (aanvragen 
van paspoorten via het internet), het verstreldcen 
van uitkeringen, enzovoort.

Bij intensiever gebruik van informatie moe
ten drie kanttekeningen worden gemaakt. Ten 
eerste kunnen hierdoor de uitvoeringskosten 
toenemen, zowel voor de overheid (om de beno
digde informatie te verzamelen) als voor de bur
ger (om de benodigde informatie af te staan). 
Specifiek beleid kent ook beperkingen op grond 
van rechtsgelijkheid en privacy (zie ook Boven
berg enTeulings, 1996). Rechtsgelijldieid — ge
lijke behandeling in gelijke omstandigheden —

beperkt de mogelijkheid te differentiëren. Pri- 
vacy-beschermingkan, tot slot, een argument 
zijn om bepaalde informatie niet te gebruiken bij 
de uitvoering van overheidsbeleid. Ondanks deze 
beperkingen kan de afruil russen doelmatigheid 
en rechtvaardigheid nog worden verbeterd.

B E L E I D S R I C H T I N G E N

In reactie op de trendmatige verslechtering in 
doelmatigheid en rechtvaardigheid zijn er zeker 
vier richtingen denkbaar. De eerste richting is 
feitelijk in het sombere scenario aan bod geko
men: als de overheid vasthoudt aan de bestaande 
regelingen en instituties, zal er — vroeger of la
ter — geen andere mogelijkheid resteren dan 
het afslanken van de verzorgingsstaat. Zowel 
rechtvaardigheid als doelmatigheid zal achter
uitgaan, omdat de maatschappelijke mogelijkhe
den om beide te combineren verslechteren. Bo
vendien verslechtert de uitruil tussen doelmatig
heid en rechtvaardigheid. In figuur 2a laten we 
zien dat het maatschappelijke evenwicht ver
schuift van A naar A’. Er is niet veel fantasie voor 
nodig om voor te stellen wat afslanken zou kun
nen inhouden: ontkoppeling van lonen en uitke
ringen, vergaande privatisering van zorg en 
onderwijs, afschaffen van inkomensafhankelijke 
regelingen, zoals huursubsidie, enzovoort.

Er zijn andere richtingen denkbaar. Allereerst 
zijn er mogelijlcheden om het bestaande over- 
heidsinstrumentarium te verbeteren en X-ineffi- 
ciencies bij de overheid te bestrijden. Ten tweede
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kan de overheid nieuwe instrumenten ontwikke
len waardoor zij meer informatie benut en de 
maatschappelijke mogelijkheden voor doelma
tigheid en rechtvaardigheid verbeteren. Ten 
derde kan de overheid bewust voor 'empower- 
ment’ kiezen en minder nadruk leggen op inko
mensgelijkheid maar meer nadruk op gelijlcheid 
van kansen. Hieronder bespreken we uitvoeriger 
deze drie laatste beleidsrichtingen en geven aan 
waar verbeteringen denkbaar zijn. Hierbij slui
ten de verschillende beleidsrichtingen elkaar 
niet (geheel) uit. In tabel 5 hebben we al een en 
ander schematisch weergegeven.

GRAT I S  L UN C H

Ter vereenvoudiging hebben we tot nu toe aan
genomen dat de overheid de mogelijkheden tot 
het combineren van doelmatigheid en recht
vaardigheid ten volle benut. Met andere woor
den, beleidsmakers kiezen een punt op de maat
schappelijke mogelijldtedencurve (m m c ). Dit 
veronderstelt feitelijk dat de bestaande beleids
instrumenten optimaal ingezet zijn. Dat hoeft 
niet het geval te zijn. Mogelijkheden voor een 
grotere doelmatigheid dan wel meer recht
vaardigheid kunnen onbenut blijven.

Tabel 5

Motto Motief Actie Voorbeelden

Gratis lunch X-inefficiency wegwerken > Achterstanden opheffen

> Verbeter fiscaal stelsel

> Verbeter uitvoering overheid

> Integratie immigranten

> Beperk aftrek pensioen en

> hypotheekrente

> Premieheffingwerknemers- 

verzekeringen

> Bestrijding kartels en 

marktregulering

Specifiek beleid Informatie gebruiken > Meer differentiatie naar 

doelgroepen

> Benchmarking

> Experimenten en evaluatie

> Decentraliseren

> Differentiatie in w A O ,  

onderwijs en sociale 

zekerheid

> Prestatiecontracten 

politie, gezondheidszorg

> Beleidsevaluatie onderwijs

> Discretionaire bevoegdheid 

lokale UVl’s sociale Zekerheid

Mobiliserende overheid Empowerment: 

van gelijke inkomens 

naar gelijke kansen

> Burgers in staat stellen hun 

eigen leven vorm te geven

> Differentiatie in onderwijs

> Kortdurende, hoge 

uitkeringen

> Levensloopregeling

Nachtv/akersstaat Staken van activiteiten > Minder herverdeling

> Minderoverheid

> Ontkoppeling

> Beëindigen huursubsidie e.d.

> Privatisering zorg, onderwijs 

en politie
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In figuur zb laten we zien dat de samenleving in 
dit geval zich in een punt als A’ bevindt dat 
binnen M M  c ligt. Het is mogelijk door betere in
zet van instrumenten en instituties naar de m  m  c 
te springen, tot bijvoorbeeld A”: zowel doelma
tigheid als rechtvaardigheid kunnen worden ver
groot. Dit is een ‘gratis lunch’. Gek genoeg zijn 
opvallend veel voorbeelden te bedenken waarbij 
door beleid de uitruil tussen de doelmatigheid 
en rechtvaardigheid verbetert. Zo is de werkloos
heid onder allochtonen nog altijd drie keer zo 
hoog als onder autochtonen. Dit is een situatie 
waarin sociaal beleid en een sterke economie 
nog steeds samengaan. Verder lijkt er nog te win
nen door belastingen te verschuiven en schaarse 
publieke goederen en diensten van een prijs te 
voorzien.

Belastingen

In het algemeen kunnen de belastingen beter 
niet te zwaar drukken op zogeheten mobiele 
grondslagen omdat deze belastingen sterke ge
dragsreacties uitlokken. Zo kunnen belastingen 
op winsten de bereidheid om te investeren sterk 
doen afnemen. Bovendien wordt een winstbe
lasting afgewenteld, bijvoorbeeld in de vorm van 
lagere lonen. Beter kunnen belastingen direct 
drukken op zogeheten immobiele factoren. Het 
gaat hierbij zeker niet alleen om arbeid maar ook 
om grond en huizen.

In het huidige belastingstelsel wordt niet elke 
grondslag voor belastingheffing volledig benut.O o  o  o  o
De grootste versmalling van de belastinggrond

slagen treden op door fiscale subsidies op het ei
gen huis (de hypotheekaftrek scheelt zo'n 9 mrd 
euro aan belastingopbrengst) en op pensioen
sparen.3 Hierdoor zijn de belastingen op met 
name arbeidsinkomen hoger dan nodig is. Dit 
ontmoedigt mensen te participeren op de ar
beidsmarkt en hard te werken. Deze fiscale sub
sidies leiden bovendien tot verstoringen op an
dere markten. Zo heeft de hypotheekaftrek bijge
dragen aan de gekte op de huizenmarkt. Verder 
stelt Bovenberg (2002b) dat het fiscaal subsidië
ren van het eigen huis en de pensioensparen de 
opbouw van menselijk kapitaal schaadt; mense
lijk kapitaal wordt op grote schaal te vroeg afge
schreven omdat mensen al ver voor hun pensi
oen van de arbeidsmarkt verdwijnen. Bovendien 
valt moeilijk vol te houden dat de subsidies op ei
gen huis en pensioensparen rechtvaardig zijn. Ze 
komen vaak onevenredig ten goede aan de ho
gere inkomens. Dertig procent van de rijkste 
huishoudens ontvangt zo’n 90 procent van de 
subsidies op het eigen huis.

Daarnaast worden ook andere belastingin- 
strumenten niet volledig benut. Dit is bijvoor
beeld het geval bij weggebruik. Het ‘beprijzen’ 
van weggebraik met een kilometerheffing helpt 
niet alleen om de belastingdruk op arbeid te ver
minderen maar is ook vaak doelmatig, om de 
vraag naar infrastructuur te reguleren. Een ander 
voorbeeld is het veilen van radiofrequenties. Met 
veilingen kunnen op zeer effectieve wijze mono- 
poliewinsten van ondernemers worden afge
roomd. Veilingen zijn dus een zeer efficiënte ma
nier om kapitaalinkomen uit monopoliewinsten 
te belasten.

Een denkbare beleidsrichting is dan ook om 
immobiele grondslagen te belasten: de (directe) 
belastingdruk kan verschuiven en schaarse goe
deren en diensten kunnen een prijs krijgen. 
Hiertoe moeten er wel een aantal politieke ta
boes worden geslecht: het eigen huis, het pensi
oen, kilometerheffing en het veilen van radiofre
quenties.
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Premieheffing

Nederland lijkt evenveel inkomensdefinities te 
kennen als er regelingen zijn. Zo garandeert elke 
uitvoeringsbureaucratie zijn eigen werkgelegen
heid. Iets soortgelijk geldt voor het innen van col
lectieve middelen, waar de Belastingdienst en het 
uwv, de inner van premies voor werknemersver
zekeringen, burgers en bedrijven om beurten 
met heffingen confronteren. Standaardisatie van 
het inkomensbegrip dat wordt gebruikt bij het 
toekennen van subsidies en het centraliseren van 
de inning van belastingen en premies leidt tot la
gere uitvoeringskosten bij gelijkblijvende recht
vaardigheid — een gratis lunch.

Kanelbestiijding en marktregulering

Machtsconcentraties bij bedrijven en gebrekkige 
regulering van markten zijn schadelijk voor de 
economische welvaart maar maken ook burgers 
het leven zuur, met name als ze weinig middelen 
beschikken. Linkse partijen hebben vaak last van 
‘anti-marktsentimenten’ en hebben daardoor 
weinig oog voor deugdelijk mededingingsbeleid 
en overheidsregulering van monopolistische 
sectoren. De voorbeelden waarin burgers wor
den gehinderd door machtsconcentraties zijn le
gio: banken en (ziektekosten)verzekeraars, nota
rissen, kabelexploitanten, elektriciteitsbedrij
ven, etc. Daarnaast zijn er voorbeelden van 
slechte overheidsregulering te geven: taxi’s, de 
NS, apothekers, makelaars, etc.. Er moet dus veel 
meer aandacht voor anti-kartelbeleid en regule
ring komen, zodat de overheid niet direct aller
hande zaken in de publieke sfeer hoeft te trek
ken. De zwakkeren (maar niet alleen de zwaldce- 
ren) zijn dan in staat om meer grip te krijgen op 
hun eigen bestaan, zonder dat directe overheids
bemoeienis nodig is. Hier gaan doelmatigheid 
en rechtvaardigheid hand in hand.

S P EC I F I E K BELEID

De afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardig
heid komt voort uit informatiegebrek van de

overheid. Onduidelijk is vaak wie precies de 
pechvogels en de zwaldceren zijn. Zo hebben sm- 
denten een laag inkomen maar zijn ze zeker niet 
arm. Ook ontbeert de overheid vaak de informa
tie om publieke sectoren efficiënt aan te sturen. 
Alleen door haar informatiegebrek te verminde
ren kan de afruil tussen doelmatigheid en recht
vaardigheid verbeteren.

In figuur 2c laten we zien dat door specifieker be
leid de m  m  c naar buiten schuift. In plaats van 
punt A’ wordt nu punt A” mogelijk waarbij er 
meer doelmatigheid en meer rechtvaardigheid 
mogelijk is. De maatschappelijke mogelijkheden 
kunnen verbeteren door nieuwe instrumenten 
in te zetten.

Differentiatie

Voor publieke regelingen en diensten geldt vaak 
‘one size fits all’. Ze zijn even verfijnd en gediffe
rentieerd als een Mao-pak. Het is mogelijk be
staande regelingen te verfijnen — dat wil zeg
gen: meer differentiatie toe te staan — in bij
voorbeeld de WAO en het onderwijs. Door meer 
differentiatie kunnen beleidsdoelstellingen ef
fectiever gerealiseerd worden en levert elke be- 
lastingeuro meer op.
> Differentiatie in de w a o  — Bij elke verzeke

ring speelt het probleem van ‘moral hazard’, 
moreel gevaar. Door de verzekering gaat de 
verzekeringnemer zich anders, onvoorzichti
ger gedragen. Om moreel gevaar te voorko
men zal de polis een eigen risico kennen of
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aan uitbetaling een bovengrens stellen. De 
verzekeringnemer zal zich dan voorzichtiger 
gaan gedragen.
Moreel gevaar is ook het kernprobleem bij de 
W A O ; het is niet goed vast te stellen of er 
sprake is van oneigenlijk gebruik. De ene re
den voor arbeidsongeschiktheid (kanker, mg) 
is beter verifieerbaar dan andere (psychische 
klachten). De gepaste uitruil zou daarom per 
risico, dat wil zeggen per ziektebeeld, kunnen 
verschillen. Een goed verifieerbaar risico kan 
beter verzekerd worden dan een slecht vastte 
stellen reden voor arbeidsongeschiktheid. Er 
is geen reden om uitkeringen voor mensen 
met slechte m g te verlagen vanwege een grote 
toestroom van (relatief jonge) mensen met 
vage psychische Machten.

> Differentiatie in onderwijs — De invoering 
van de basisvorming (eerste twee jaar van de 
middelbare school hetzelfde, alleen niveaus 
verschillen) en het v m  B o (door samenvoe
ging vanhetiBO en de m a v o ) ademen een 
sterke ‘middenschool’- gedachte. De toegeno
men heterogeniteit van de samenleving zorgt 
voor een grotere variëteit van problemen 
(leerachterstanden, moeilijk leren, taalproble
men, enzovoort) én mogelijkheden van leer
lingen. Terwijl de leerlingen gevarieerder 
worden, nemen de mogelijldreden van scho
len af om op deze veranderingen in te spelen. 
Deze feitelijke beleidsrichting lijkt contrair: 
het is meer generiek beleid, terwijl het juist 
specifieker en meer gericht op doelgroepen 
zou moeten zijn.

Benchmarking

De overheid moet meer gebmik maken van 
onderlinge ‘concurrentie’ tussen overheidsdien
sten. Juist omdat de overheid wil proberen zwak
keren en pechvogels een hand toe te steken, zou 
de uitvoering van publieke taken bijzondere aan
dacht moeten krijgen. Bovendien draagt een effi
ciënte uitvoering bij aan het politieke draagvlak 
voor collectieve voorzieningen. Helaas gaat dit 
nogal eens mis. De Sociale Dienst in Amsterdam

is daar een voorbeeld van. Het gevolg is dat 
fraude hardnelckig is, en minder tijd en midde
len overblijven om sociale en economische ar
moede in de hoofdstad te bestrijden. De politie is 
ook een van die publieke diensten waar er nog 
volop ruimte voor verbetering is. Een vergelij
king tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland 
laat zien dat het ophelderingspercentage in 
Nordrhein-Westfalen drie keer zo hoog als in 
Nederland.

Meer specifiek beleid vereist 
dat linkse partijen een groot 
aantal politieke taboes slechten: 
marktwerking ofprestatie- 
prikkels voor publieke doelen, 
meer eigen risico’s in sociale 
zekerheid en gezondheidszorg en 
eigen bijdragen in het onderwijs

De uitvoering van publieke taken valt te ver
beteren door de uitvoerders meer ruimte én ster
kere priMcels te geven. Zij moeten de middelen 
krijgen om een publieke taak naar eigen inzicht 
naar behoren uitvoeren én moeten daarover ver
antwoording voor afleggen. Dat laatste kan op 
grofweg twee manieren. Ten eerste kunnen de 
gebruikers van overheidsdiensten meer macht 
krijgen. Denk aan de persoonlijk reïntegratie- 
budgetten voor arbeidsongeschikten of contrac
ten tussen ziektekostenverzekeraars en zieken
huizen. Dit komt meer op het organiseren van 
markten. Ten tweede, als directe concurrentie 
tussen aanbieders niet haalbaar is, kan de over
heid de publieke diensten meer op prestaties be
oordelen. Bijvoorbeeld, diensten kunnen wor
den uit- en aanbesteed (vuilnisophaal) of kun
nen worden vergeleken met soortgelijke dien
sten in andere regio’s (politie). Dit komt neer op 
een meer bedrijfsmatige aanpak bij (voorheen)
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publieke diensten. Innovaties en experimenten 
op dit terrein moeten worden aangemoedigd 
(zie ook Hilhorst, 2001).

Expeiimemen e^evaluatie

Beleid zou in beginsel ook daadwerkelijk geëva
lueerd moeten worden voordat het wordt geïm
plementeerd. Momenteel zijn er teveel voorbeel
den op te noemen van beleidsfalen omdat de ef
fecten niet bekend waren of omdat dat beleidse
valuaties niet serieus werden genomen, zoals bij 
infrastructuur (Betuwelijn), het onderwijs (stu
diehuis, basisvorming, Massenverkleining), ge
zondheidszorg (medicijnenknaak), sociale ze
kerheid (Melkert-banen). De resultaten van be
leidsevaluaties moeten daarom veel serieuzer 
worden genomen.

Om vast te stellen of sociaal-economisch be
leid daadwerkelijk effectief is, moeten, waar mo
gelijk, evaluatie naar medische snit plaatsvin
den. Dat betekent dat door willekeurige (ase
lecte) toewijzing twee groepen mensen worden 
onderscheiden waarbij de ene groep onderbet 
voorgestelde nieuwe regime valt (‘treatment’- 
groep) en de ander niet wordt ‘behandeld’ (de 
placebo-groep). Vergelijking van beide groepen 
leert in hoeverre beleid effectief is.T Helaas wor
den beleidsexperimenten naar medische snit 
veelal tot taboe verldaard. PvdA-Kamerlid Mar
leen Barth merkte bijvoorbeeld eens op: "Kinde
ren zijn geen proeflconijnen”. Daarmee worden 
noties van rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid 
tot mythische proporties opgeblazen. Echter, de 
overheid kan deelnemers aan een experiment 
eenvoudig compenseren voor deelname. Dat kan 
niet bij een ‘nationaal experiment'.

‘CUMI-gelden’ zijn een mooi voorbeeld. Op 
dit moment krijgen scholen voor leerlingen met 
lageropgeleide ouders 1,25 keer zoveel geld als 
voor gangbare leerlingen en voor leerlingen met 
allochtone ouders 1,9 maal zoveel geld. De Re
kenkamer (2001) concludeerde recentelijk dat 
niet is vast te stellen of dit beleid werkt. Ooster- 
beek (2001, p.n) stelt cynisch vast: “Dit komt niet 
doordat het uit de aard van de zaak onmogelijk is

om het beleid te evalueren, maar door een gebrek 
aan echte interesse van de beleidsmakers (...).”

Beleidsevaluaties naar medische snit zijn niet 
altijd mogelijk. Zo bestaat voor de Betuwelijn 
geen controle-groep. In dat geval kan een maat
schappelijke kostenbaten-analyse uitkomst bie
den.

Overheidsbeleid moet zo veel mogelijk geëva
lueerd worden voordat het op grote (nationale) 
schaal ingezet wordt. Hiermee worden drama’s 
in de uitvoering en teleurstellingen over effecti
viteit voorkomen. Dit geldt voor alle overheids
sectoren, zoals de sociale zekerheid, de zorg, het 
onderwijs, de politie en justitie.

Decentraliseren

Benchmarking en experimenten impliceren een 
minder centralistische aanpak. Uitvoerders van 
publieke regelingen en producenten van pu
blieke diensten hebben meer dan ambtenaren in 
Den Haag kennis van specifieke omstandighe
den en oplossingen. Dit geldt ook voor lokale be
stuurders. Door vooraf en centraal de beslis
ruimte voor uitvoerders, producenten en be
stuurders in te perken, blijft deze kennis onbe
nut. Als specifieke informatie ongebruikt blijft, 
verslechtert de uitruil tussen doelmatigheid en 
rechtvaardigheid. Rechtsongelijkheid is overi
gens een veelgenoemde reden om huiverig voor 
decentralisatie te zijn; door decentralisatie wor
den mensen in vergelijkbare omstandigheden 
verschillend behandeld.

M O B I L I S E R E N D E  OVERHEID

Empowennent

Een belangrijke doelstelling van sociaal-econo- 
mische politiek, het emanciperen van indivi
duen, is voor het overgrote deel gerealiseerd. 
Nederland bestaat voor het overgrote deel uit 
een middenldasse. Voor deze mensen geldt dat 
zij niet meer worden belemmerd door sociaal- 
economische obstakels. De massale emancipatie 
vermindert tegelijkertijd de noodzaak van groot
schalige inkomensherverdeling (nu meer en
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meer tussen mensen van middengroepen) en 
het collectief aanbieden van private goederen als 
onderwijs en gezondheidszorg (om selectie en 
uitsluiting van middengroepen te voorkomen). 
Men kan zich afvragen in hoeverre het huidige 
aanbod van herverdeling en publieke voorzie
ningen nog aansluit bij de veranderingen in de 
samenleving. Iemands positie op de maatschap
pelijke ladder is steeds minder het gevolg van so- 
ciaal-economische achtergrond, maar steeds 
meer van eigen inzet en verdienste. Aangezien 
maatschappelijke uitkomsten steeds minder 
goed ongelijkheid van kansen weerspiegelt, zou 
de nadruk meer op gelijke kansen dan op gelijke 
uitkomsten kunnen komen te liggen.

In figuur zd hebben we deze situatie geschetst. 
Bij gegeven maatschappelijke mogelijldreden 
om gelijlcheid en efficiëntie te combineren, 
krijgt de samenleving een grotere tolerantie 
voor inkomensverschillen. Dit vertaalt zich in 
het verschuiven van de maatschappelijke voor
keuren, en het nieuwe optimum verschuift van 

26 A’ naarA".
Er zijn een aantal beleidsveranderingen denk

baar die goed aansluiten bij het uitgangspunt 
van gelijke kansen.
> Differentiatie in hoger onderwij s — Er be

staat maatschappelijk verzet tegen vormen 
van differentiatie in het hoger onderwij s 
('topmastersj. Hier wordt aan het beginsel ge
lijlcheid van kansen geweld gedaan: mensen 
met grotere talenten kunnen hun talenten 
niet ontplooien want dat leidt tot ongelijk

heid. Hier gaat rechtvaardigheid ten koste van 
emancipatie en doelmatigheid. Vrijwel altijd 
wordt ten onrechte het argument van stal ge
haald dat arme mensen niet kunnen smderen 
bij de invoering van topmasiers. Dit is echter 
een kwestie van een slimme inrichting van de 
smdiefinanciering met een sociaal leenstelsel 
zodat mensen met onvoldoende inkomen wel 
kunnen studeren (zie Jacobs, 2002). Verho
ging van de subsidies aan het hoger onderwij s 
om mensen topmasters te laten volgen, pakt, 
zoals eerder bleek, averechts uit.5 

Levensloopbenadering — In de levensloop- 
benadering van de sociale zekerheid kan meer 
verantwoordelijkheid voor inkomenszeker
heid van de publieke sfeer naar de private 
sfeer worden overgeheveld, daar waar het gaat 
om de planning van smdie en carrière, het 
krijgen van kinderen, het combineren van 
zorg en werk, enzovoort. Mensen worden 
vanaf hun jongste jaren verplicht om zelf te 
sparen. Indien mensen werlcloos worden of 
meer tijd nodig hebben voor zorg, studie of 
verlof, moeten ze eerst hun eigen spaarpot 
aanspreken. Als mensen aan het eind van hun 
werkzame leven geld overhouden, kunnen zij 
dat in de vorm van een pensioenuitkering op
nemen. Op deze manier kan de overheid her
verdeling met meer eigen verantwoordelijk
heid combineren. Per saldo wordt het beroep 
op de overheid verminderd, beter ingespeeld 
op individuele behoeften en steun aan pech
vogels en zwalclceren gerichter.®
Hoge maar korte uitkeringen — Langdurende 
uitkeringen creëren afhankelijkheid. Nu kun
nen mensen bijna een levenslang een bij
standsuitkering krijgen. Dit past slecht bij het 
idee van zelfredzaamheid en empowerment. 
Als een samenleving meer nadruk op dit idee 
legt, lijken kortdurende uitkeringen in com
binatie met scholing en training geschikter. 
Bekend is dat kort voor de afloop van een uit
kering de meeste tijd en energie in banen- 
jacht wordt gestoken. Als bovendien de tijd 
waarin iemand een uitkering krijgt, wordt ge
bruikt om met hulp van de overheid te in-
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vesteren in nieuwe kansen op de arbeids
markt, dan wordt de sociale zekerheid minder 
een vangnet en meer een trampoline.

POLI TIEKE E C O N O MI E

Linkse partijen maken zich traditioneel sterk 
voor een brede en toegankelijke collectieve sec
tor. De redenering is dat het politieke draagvlak 
voor collectieve voorzieningen alleen in stand 
kan worden gehouden door breed toegankelijke 
voorzieningen waar niet alleen de kansarmen 
van profiteren maar ook de middenklasse.
Echter, het onderscheid tussen wie betaalt en 
wie profiteert van de verzorgingsstaat wordt 
steeds scherper door alle genoemde trends van 
vergrijzing (jong-oud), technologische ontwik
kelingen (hoog-laaggeschoold), individualise
ring (tweeverdieners-bijstandsmoeder) en mo
biliteit (internationale bedrijfsleven/hoogge- 
schoolden — dienstverlening/laaggeschoolden). 
Bij een te geringe prijs/kwaliteitsverhouding 
van publieke diensten en sociale voorzieningen 
en een groot beroep op de solidariteit van de 
middenklasse met de onderklasse, zal de 
middenklasse zich politiek afkeren van het pu
blieke bestel. De gouden standaard om aan deze 
electorale val te ontsnappen is om de efficiëntie 
van de overheid te vergroten. Alleen dan kunnen 
linkse partijen afltalving van politiek draagvlak 
voorkomen.

Echter, als dit niet of te beperkt mogelijk 
blijkt, dan zullen linkse partijen hoeder worden 
van een weliswaar breed toegankelijke maar 
eveneens sjofele en in toenemende mate tekort
schietende publieke sector. Dan resten er slechts

twee oplossingen: meer specifiek beleid en eigen 
bijdragen (bijvoorbeeld in de zorg of het onder
wijs) of belastingverhogingen om het dure gene
rieke beleid in stand te houden. Echter, met een 
steeds grotere overheid wordt regelrecht tegen 
de stroom van de maatschappelijke ontwiklce- 
lingen in geroeid. Dit zal naar onze inschatting 
grotere (negatieve) electorale consequenties 
hebben dan het voeren van meer specifiekbe- 
leid.

C O N C L U S I E S

Gek genoeg zijn opvallend veel voorbeelden te 
bedenken waarbij door beleid de uitruil mssen 
de doelmatigheid en rechtvaardigheid kan ver
beteren als er maar taboes op bepaalde beleidsin
strumenten worden doorbroken. Daarnaast is 
opmerkelijk te noemen dat links Nederland de 
overheid als instrument ziet om een recht
vaardige samenleving dichterbij te brengen, 
maar dat links zo weinig kritisch is over het 
functioneren van diezelfde overheid. Ideeën om 
de effectiviteit van de overheid te verbeteren 
worden vaak van een taboe voorzien. Als de over
heidsbeleid niet efficiënter kan, noch specifieker 
wordt gericht op de hulpbehoevenden, dan rest 
niet anders dan de verzorgingsstaat uit te Ideden. 
Bij een toenemend beroep op collectieve voorzie
ningen, terwijl de kosten van die voorzieningen 
stijgen, rest maar een keus: het verminderen van 
het voorzieningenpeil te verminderen. Voor 
links dus de taak om het niet zover te laten ko
men. Dus, aan de slag: meer overheidsefficiëntie 
en meer specifiek beleid!

27

Noten

De stmcmrele trends in de eco
nomie zijn onderwerp in een 
c F B -studie naar de toekomst 
van Europa. Hierin worden de 
trends uitvoeriger beschreven, 
zie R.A. de Mooi] enP.J.G.Tang 
(2003).

Het voorkomen van premiestij
ging door het aflossen van de 
staatsschuld vereist de ko
mende 25 jaar een stin ctureel fi
nancieringsoverschot van I a 1,5 
procent, zie CPB (2000,2003).
In het laatste geval vloeien de 
fiscale subsidies voort uit het 
onbelast laten van pensioen

fondsen en het verschil mssen 
het tarief waartegen pensioen
premies mogen worden afge
trokken en het tarief waartegen 
het pensioen wordt belast. 
Overheden kan beter geen expe
rimenten op vrijwillige basis 
doen c.q. toelaten. Verborgen 
karakteristieken van mensen
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zullen dan de beleidsevaluatie 
sterk bemoeilijken. Vrijwilli
gers voor een ‘treatment’ zullen 
over het algemeen anders zijn 
dan weigeraars. Er is wel gesug
gereerd dat er geëxperimen
teerd moet worden met regel- 
arme scholen. Je leert hier 
bij ster weinig van omdat de 
scholen die in aanmerking wil

len komen voor minder regels, 
andere scholen zijn dan de scho
len die dat niet willen.

5. Om inkomensongelijkheid te 
bestrijden kan de overheid be
ter een progressief belasting
stelsel gebruiken dan mensen te 
belemmeren om te investeren 
in hun menselijk kapitaal. De 
averechtse effecten van progres

sieve belastingen op de vor
ming van menselijk kapitaal 
moeten dan wel gecompen
seerd worden met onderwijs- 
subsidies, zie Jacobs en Boven
berg (2002).

6. Delevensloopbenaderingis 
daarom ook op te vatten als een 
vorm van specifiek beleid.
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Overbodig links?
ARJEN  VAN  W IT T EL O O S T U IJN

Bas Jacobs, Frank Kalshoven en Paul Tang houden 
een pleidooi voor een noodzakelijke koerswijzi
ging, die wordt afgedwongen door vier onstuit
bare ontwikkelingen in Nederland en omstre
ken: vergrijzing, ‘technologisering’, mondialise
ring en individualisering. Deze ontwildcelingen 
gaan gepaard met fundamentele verstoringen 
van de traditionele afweging tussen doelmatig
heid en rechtvaardigheid. Het gevolg is dat 
ouderwets links zichzelf dreigt te overleven. Red
ding kan alleen worden gevonden door de na
druk te leggen op een mobiliserende overheid 
die vooral specifiek beleid inzet. De titel van hun 
bijdrage — 'Noodzakelijklinks’ — maakt direct 
duidelijk dat in de ogen van Jacobs cnm suis deze 
logica dwingend is. In analogie met een bekend 
adagium van Koninklijke Olie / Shell: TINA — 
‘There Is NoAItemative'. In deze korte reactie is 
ruimte voor een paar reflecties naar aanleiding 
van drie hoofdargumenten: (i) zijn de vier ont
wikkelingen inderdaad onafwendbaar?; (2) is de 
koerswijziging naar specifiek beleid met recht 
het noodzakelijke gevolg daarvan?; en (3) als de 
agenda van Jacobs cum suis wordt omarmd, wat 
dan is daarvan de consequentie voor de sociaal- 
democratie? Uiteraard wordt hiermee niet volle
dig recht gedaan aan de rijkdom aan detail in de 
analyse van Jacobs cum suis, maar dat is in ieder 
geval onvermijdelijk.

In de sfeer van de ‘grote’ ontwildcelingen vat
ten Jacobs cum suis bekwaam de communis opinio

Over de auteur Arjen uan Witteloostuijn is hoogleraar 
economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
hoogleraarstrategie aan de Uniuersity of Durham 
(Verenigd Koninkrijk)

samen. De vraag is echter of daarmee niet te 
maklcelijk de verwachte toekomst in alom be
kende zwart-wit-tinten wordt geschilderd. Twee 
voorbeelden kunnen deze mogelijk misplaatste 
zekerheid illustreren.
1. Een standaardargument dat ook Jacobs cum 

suis kopiëren, is dat ten gevolge van de geza
menlijke krachten van mondialisering en 
technologisering de vraag naar laagge- 
schoolde arbeid verder zal inzalcken ten gun
ste van die naar hooggeschoold werk. Dat is 
natuurlijk denkbaar. Het is echter ook moge
lijk dat het omgekeerde zich zal voordoen om
dat demografische ontwildcelingen de vraag 
naar laaggeschoold werk in de sfeer van bij
voorbeeld zorg stimuleren, terwijl diezelfde 
vergrijzing het aanbod van laaggeschoolde ar
beid harder treft dan dat van hooggeschoolde 
krachten.

2. De vox populi is ervan overmigd dat economi
sche integratie in Europa en de wereld een race 
to the bottom in gang heeft gezet omdat overhe
den noodgedwongen moeten concurreren om 
de gunsten van het kapitaal. Ook Jacobs cum 
suis voeren als bewijs hiervoor het stan
daardvoorbeeld van dalende winstbelastingen 
aan. Binnen de Europese Unie is op basis van 
decennialange ervaringen hiervan echter 
vooralsnog weinig gebleken. Sterker nog: in 
de E u is eerder sprake van een race to the top, 
waarbij achterblijvende landen stap voor stap 
toewerken naar het niveau van de winstbe
lastingen in de rijkere koploperlanden.

Deze voorbeelden illustreren dat het te gemakke
lijk is de communis opinio simpelweg voor lief te
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nemen. Het valt te prefereren om uiteenlopende 
scenario’s naast elkaar te leggen, en vervolgens 
de vinger aan de pols te houden door de feitelijke 
ontwiklcelingen op de voet te volgen. Dat vraagt 
om een flexibele overheid die pro-actieve pogin
gen doet om de ontwiklcelingen deels te beïn
vloeden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge
dacht aan het scheppen van voorwaarden voor 
het ontstaan van markten waarop de grote la
tente vraag naar laaggeschoolde dienstverlening 
kan worden bediend.

De conclusie die Jacobs cum suis verbinden 
aan de standaarddiagnose van onvermijdelijke 
ontwikkelingen, is dat de tijd van gerommel in 
de marge voorbij is. Het wegwerken van zoge
naamde ‘X-inefficiënties’ biedt te weinig soelaas. 
Natuurlijk: integratie van immigranten en af
schaffing van de hypotheekrente-aftrek kunnen 
geen kwaad, maar om het hoofd te bieden aan de 
stortvloed van veranderingen is veel meer nodig. 
Het onvermijdelijk alternatief is naar hun me
ning gebaseerd op specifiek beleid door een mo
biliserende overheid. Door intelligent te experi
menteren met doelgroepspecifiekbeleid moet 
de overheid via de empowerment van de burger 
creatieve en productieve individualisering een 
kans geven. Voorbeelden hiervan zijn differenti
atie in het onderwijs en de sociale zekerheid, 
waarbij de overheid gebruik moer maken van de 
beschikbare doelgroepspecifieke informatie. Ja
cobs cum suis gaan echter voorbij aan een paar 
mogelijke gevaren die aan deze koerswijziging 
kleven. In deze korte bespreking moet met twee 
voorbeelden worden volstaan.
1. Met specifiek beleid is de kans groot dat de 

bureaucratisering van de samenleving een 
extra stimulans krijgt. Daarmee wordt het 
paard achter de wagen gespannen. Het gevaar 
is enorm dat de huidige complexe regelgeving 
wordt vervangen door een oerwoud van doel
groepspecifieke regelgevinkjes. Op verdere 
overbureaucratisering zit niemand te wach
ten.

2. Doelgroepspecifieke bureaucratieën zijn een 
ideaal doelwit voor belangengroepen. Elke 
groep in de samenleving vecht voor het eigen

deelbelang dat met behulp van doelgroepspe
cifiek beleid moet worden gekoesterd. Het 
voorland is een samenleving waarin ‘rent-see- 
Idnp’-gedrag nog verder aan betekenis wint.

KEEP IT S I M P L E ,  STUPID

Misschien is het tijd om een stokoud links idee 
af te stoffen: het basisinkomen. Kies in plaats van 
voor een ondoordringbare en exploderende jun
gle van doelgroepspecifiek beleid voor het KISS- 
principe: ‘Keep It Simple, Stupid’. Alle specifieke af
trek-, subsidie- en uitkeringregelingen worden 
geschrapt. Een groot deel van het budget dat 
daarmee vrijkomt, wordt omgezet in een gene
rieke basisinkomenregeling. De denivellerende 
werking daarvan kan worden gecorrigeerd met 
behulp van een progressief belastingstelsel. Op 
deze manier wordt de beweging in de richting 
van toenemende bureaucratisering gefnuikt, 
wordt ‘rent-seeking’-gedrag sterk bemoeilijkt, en 
worden geld en energie vrijgemaakt voor de 
noodzakelijke investeringen in de kennisecono
mie. Daarnaast bestaat grote behoefte aan de ver
andering van allerlei spelregels die het nationale 
en internationale verkeer reguleren: de misluk
king van de w t  o -onderhandelingen in Canfun 
blokkeren de verdere vrijmaking van internatio
nale handel; de huidige discussie over ‘coiporate 
govemance’ kent een eenzijdige nadruk op de rol 
van de aandeelhouder; het mededingingsbeleid 
is veel te vaak tandeloos; de verwerking van ne
gatieve externaliteiten in kosten en prijzen is 
nog altijd schaamteloos imperfect, et cetera. In 
navolging van het pleidooi van Jacobs cum suis is 
op deze en andere terreinen in de sfeer van ka
derstellende regelgeving volop ruimte voor een 
experimenterende en lerende overheid.

Het betoog van Jacobs cum suis ademt de geest 
van Frands Fukuyama, die kort na de val van de 
Berlijnse Muur het einde der ideologieën aan- 
kondigde. In het licht van onstuitbare en onver
mijdelijke ontwiklcelingen in de grote buitenwe
reld rest de nationale overheid weinig anders 
dan flexibele aanpassing. Als het schip niet uit 
zichzelf keert, zorgt straks de wal daar wel voor.
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Het resultaat is een mondialisering van de poli
tiek waarbij alle grote partij en vergelijkbare 
voorstellen lanceren. Alleen de fijnproever is in 
staat verschillen te ontdelcken in de maatschap
pijvisie van conservatieven, liberalen en sociaal
democraten. In alle gevallen moet de overheid 
zich discreet terugtreklcen om meer ruimte te 
maken voor de creativiteit en productiviteit van 
de individualiserende en mondialiserende bur
ger of dito bedrijf. Individuen moeten worden 
geprildceld (de v v d ), moeten participeren (het 
CD a ) of moeten kunnen profiteren van empower- 
menr (de PvdA). Het jargon is verschillend, maar 
het resultaat is hetzelfde: een verdere samenbal
ling rechts van het traditionele midden. In ze

kere zin is het pleidooi voor ‘noodzakelijk links’ 
daarmee een argument voor overbodig links. Na
tuurlijk: accentverschillen blijven bestaan, maar 
feitelijkviert uniformiteit hoogtij. Het is denk
baar dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is, 
maar zeker is dat niet. Misschien is er juist be
hoefte aan de formulering van een doordacht al
ternatief, aan radicale hervormingen die juist 
haaks staan op de huidige tijdgeest. Dan heeft de 
burger ten minste weer wat om te kiezen, met 
alle mogelijldreden van dien voor een pro-actieve 
rol van een experimenterende overheid. De bij
drage van Jacobs cum suis biedt een prachtige 
kapstok voor een diepgaand debat daarover.
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Is er wel een links antwoord?

32

B R O E R  A K K E R B O O M

Het artikel van Jacobs, Kalshoven en Tang is een 
forse aanval op het vooruitgangsgeloof van de 
Nederlandse politiek en zeker van het linkse deel 
daarvan. Weg is het verhaal dat het de komende 
jaren voor iedereen beter zal worden als je maar 
het goede beleid voert. Volgens het economen
trio is goed beleid nog steeds essentieel, maar de 
komende decennia zal het hoogst haalbare zijn 
dat de sociale gelijkheid op peil blijft en dat lou
ter de minimaal vereiste collectieve voorzienin
gen kunnen worden aangeboden. Beleid voeren 
wordt: steeds harder tegen een sterker wordende 
stroom in roeien. Je mag al blij zijn als je op het
zelfde plekje blijft liggen.

Nu heeft de oud-voorman van de PvdA, Joop 
den Uyl, ook geroepen dat de goede tijden van 
weleer niet zullen terugkeren, maar dat state
ment uit de jaren zeventig werd door die andere 
PvdA-voorman, Wim Kok, vrij hard ontkracht, 
toen onder Paars zowel een forse uitbreiding van 
de collectieve sector optrad als een toename van 
de particuliere inkomens. Maar Paars had wel 
het geluk van de goede keeper: de conjuncmrele 
opgang kwam precies op het goede moment.

De drie auteurs onderbouwen hun visie dat 
de economische mogelijlcheden in de komende 
decennia onvoldoende zullen zijn om zowel de 
collectieve als de particuliere welvaart te laten 
toenemen met een viertal ‘onbeïnvloedbare’ 
trends. De argumenten daarvoor zijn uiterst 
plausibel. Maar hoe scheldeend deze boodschap 
ook is, levert deze boodschap eigenlijk wel een 
noodzakelijk nieuw beleidsthema voor links op?

Over de auteur Broer Akkerboom is econoom en
lid redactieraad s&o

Wat de auteurs aan beleid bepleiten — het ver
hogen van de arbeidsproductiviteit van de collec
tieve sector; het opruimen van in feite overbo
dige tegemoetkomingen; burgers zelf meer ver
antwoordelijkheid laten dragen en her invoeren 
van meer maatwerk bij diverse collectieve rege
lingen — , kan net zo goed als ‘rechts’ worden be
titeld. Sterker nog, partijen ter rechterzijde wa
ren daar al voor, zonder dat zij de door de auteurs 
geschetste toekomstproblemen kenden. Het kar
dinale punt waarom de auteurs dit toch als een 
linkse thematiek presenteren, ligt in de notie 
van sociale gelijkheid die ze erbij betreldten. Het 
‘rechtse’ beleid wordt noodzakelijk, omdat het de 
collectieve sector anders aan financiële middelen 
ontbreekt om voldoende sociale gelijkheid te re
aliseren. In hun bewoordingen: een euro be
lastinggeld zal meer waar moeten bieden. Waar 
partijen ter rechterzijde de sociale gelijlcheid als 
het erop aankomt het kind van de rekening kun
nen laten worden — zij kunnen desnoods met 
een minder efficiënte collectieve sector volstaan! 
— , daar is links omwille van de sociale gelijk
heid genoodzaakt alles uit de kast te treldcen om 
elke euro in of door de collectieve sectorbesteed, 
z’n optimale effect te laten hebben. Het credo van 
de eminente PvdA-minister van Financiën H. J. 
Hofstrauit de sobere jaren vijftig — ‘we vinden 
collectieve voorzieningen te belangrijk om ons 
te kunnen veroorloven slordig met de collectieve 
middelen om te springen’ — wordt in de ko
mende decennia weer verrassend actueel. Meer 
efficiency in het overheidsbeleid zal bij uitstek 
een links thema moeten worden. Maar hoe krijgt 
links cq de PvdA die noodzakelijke efficiencyver
betering gerealiseerd? Niet op de gemakltelijke
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manier waarop de PvdA in het voetspoor van 
klein links nu tegen de door het kabinet voorge
stane bezuinigingen en hervormingen te hoop 
loopt. Ook een meer constructieve, meer zelfbe
wuste koers van de PvdA waarbij de partij wèl, 
maar dan onder strikt geformuleerde eigen con
dities, met diverse kabinetsplannen akkoord 
gaat, is niet de aanpak die automatisch het ge
wenste effect oplevert. Want ook dan worden de 
keuzen van tempo en vormgeving nog steeds ter 
rechterzijde gemaakt. Het antwoord dat meer 
voor de hand ligt, is, zoals de drie auteurs ook 
suggereren, het door de PvdA opstellen van een 
zelfstandig versoberings- en saneringsplan. Een 
aanpak dus waarbij actief de steun van de samen
leving voor een ingrijpend hervormingsplan 
wordt gezocht.

Maar kan de PvdA zo’n aanpak aan? Ik heb 
daarover zeer grote twijfels. Ook eerder kwam de 
PvdA al heel moeilijk tot consistente verhalen. 
Zelfs mensen als Tinbergen en De Galan, om 
maar een paar cotyfeeën uit het verleden te noe
men, kregen dat in de partij nauwelijks gedaan. 
Nu lijkt dat nog moeilijken De wetenschappe
lijke traditie van de partij bestaat bijna niet meer. 
En de politieke voorlieden van de partij lijken 
meer op simpele kenmerken als leeftijd, regio, 
geslacht, etniciteit dan op inhoudelijk inzicht, 
bestuurlijke kwaliteit en overtuigingskracht ge
selecteerd — overigens iets waarin de partij nau
welijks van andere grote partijen verschilt, maar 
dat wel funest is als je het maatschappelijk draag
vlak voor een uiterst moeilijke boodschap moet 
verwerven. Ik denk daarom dat de PvdA een an
dere politiek-strategische aanpak moet overwe
gen wil zij de noodzakelijke efficiencyverbete
ring ten behoeve van de sociale gelijkheid gerea
liseerd krijgen.

Het kenmerk van die aanpak is een ander pri
maat van de politiek en een andere (aan)sturing 
van overheidsorganisaties. We moeten af van het 
simpele beeld dat het primaat van de politiek al
leen tot zijn recht komt als in de politieke kring 
van Kamer en kabinet de beleidsideeën worden 
geboren en ambtenaren er louter zijn om die 
ideeën loyaal uit te voeren. Departementen zul

len laboratoria voor beleidsontwikkeling moeten 
worden. Ministers moeten niet langer in verle
genheid worden gebracht als de sp laat uitlekken 
dat ambtenaren al met de ideeënontwilckeling 
voor een nieuwe w a o  bezig zijn. Een minister 
moet zich juist ongemakkelijk gaan voelen als 
pers en Kamer signaleren dat zijn of haar depar
tement wel heel weinig beleidsalternatieven aan
draagt. Politiek bedrijven moet de functie krijgen 
van het kiezen uit beschikbare alternatieven.

Hoogwaardige beleidsontwilckeling vereist 
een open culmur, de mogelijldieid van een vroeg
tijdig wetenschappelijk debat over de kwaliteit 
van de op tafel gelegde beleidsmogelijkheden. En 
ook bij de uitvoering van het beleid is een cul
tuuromslag vereist. Niet langer uitgaan van het 
waandenkbeeld dat een minister kan overzien of 
zijn duizenden ambtenaren wel efficiënt en ef
fectief bezig zijn. Nee, een uitvoeringsorganisatie 
zal voortaan zelfstandig richting publiek, cliën
ten, afnemers en desnoods de Kamer moeten 
aangeven hoe het probeert tenminste dezelfde ef
ficiency en effectiviteit te behalen als vergelijk
bare instellingen in binnen- en buitenland.

Alleen bij zo’n cultuurverandering is het 
mijns inziens mogelijk dat links, maar ook an
dere politieke groeperingen, wegkomen uit de 
zieke, verlammende sfeer dat nieuwe beleidsin- 
vullingen publicitair bij voorbaat worden uitge
legd als een erkenning van de ondeugdelijkheid 
van het oude gedachtegoed. Politieke partijen 
moeten de boer op met de grote lijnen van hun 
visie zonder dat zij eerst in uitvoerige interne 
processen tot de juiste blauwdruk zijn gekomen. 
En burgers moeten overheidsinstellingen weer 
kunnen zien als organisaties die in hun belang, 
het algemeen belang, werken en die dus meer 
dan het exclusieve speeltje van een politieke 
meerderheid zijn. Uiteraard verschaft zo’n cul
tuurverandering niet de garantie dat de gereali
seerde (beleids)efficiency ook daadwerkelijk in 
sociale gelijlcheid wordt omgezet. Het geeft links 
cq de PvdA echter wel een goede uitgangspositie 
om het maatschappelijk debat over de wenselijk
heid van voldoende sociale gelijlcheid op geloof
waardige wijze aan te gaan.
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Begroting 2004
F L IP  DE KAM

3 4

In de tweede helft van de jaren negentig groeide 
ons bruto binnenlands product met 3 a 4 procent 
per jaar. Zo kwam jaarlijks het equivalent van 15 
a 19 miljard euro beschikbaar om particuliere in
komens, ondernemingswinsten en de over
heidsfinanciën te verbeteren. De minister van Fi
nanciën wist in iggg enzooo zelfs een overschot 
op zijn begroting te boeken. De nieuwe eeuw 
bracht een dramatische ommekeer. De economie 
groeit nu al driejaar nauwelijks en in 2004 ver
wacht het Centraal Planbureau (c p b ) slechts een 
voorzichtig herstel. Voorspelbaar gevolg: de 
koopkracht van gezinnen krimpt en de winsten 
zijn aangetast. Het trage groeitempo zet ook de 
overheidsfinanciën onder druk: de belastingen 
brengen een smk minder op en het aantal uitke
ringsontvangers neemt sterk toe.

In de Miljoenennota 2004 toont het kabinet- 
Balkenende ii de financiële gevolgen van de 
plannen voor de periode 2004-2007 met inbe
grip van de doorwerking van maatregelen van 
hetkabinet-Balkenende i uit de Miljoenennota 
2003. Volgens deze berekeningswijze (‘dubbel 
begroten’) cumuleren de ombuigingen in het be
grotingsjaar 2004 tot bruto 10,9 miljard euro.
Het gaat hierbij zowel om posten op de rijksbe
groting als om ingrepen bij de collectief gefinan
cierde sociale zekerheid en gezondheidszorg. 
Daar staan 3,9 miljard euro aan extra uitgaven 
tegenover. Het betreft met name een verhoging 
van de zorguitgaven met 1,3 miljard, terwijl de

Over de auteur Flip de Kam is werkzaam bij de R ijks- 
un ii/e rs ite it G roningen als hoogleraar Economie uan 
de Publieke Sector en lid  curatorium  IVBS 
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posten kennis, veiligheid en mobiliteit elk met 
een half miljard extra zijn bedacht. De netto om
buiging voor het volgend jaar komt dus uit op 
(10,9 minus 3,9 =) 7 miljard euro. Daarnaast ver
zwaart het kabinet de druk van belastingen en 
premies voor de verplichte sociale verzekeringen 
met ongeveer 4 miljard euro.'

B E P E R K E N  TEKORT STAAT CENTRAAL

De Miljoenennota 2004 maakt duidelijk dat het 
begrotingstekort zonder de reeks ingrepen van 
het eerste en het tweede kabinet-Balkenende in 
2004 zou zijn opgelopen tot 3,8 procent van het 
bruto binnenlands product (bbp). Dankzij die in
grepen komthettekorthetkomendjaar — net 
als dit jaar — uit op 2,3 procent van het bbp. Dit 
feitelijke tekort kan worden geschoond voor tijde
lijke invloeden die verband houden met de on
gunstige stand van de conjunctuur. Zodoende 
krijgen we het conjuncniur-geschoonde of stmcru- 
rele tekort. Dit verbetert van 2003 op 2004 met 
ruim een half procentpunt bbp (van 1,3 tot 0,7). 
Tabel 1 presenteert het beloop van beide groothe
den in de periode 2003-2007.

Het Verdrag van Maastricht staat toe dat het/eite
lijke tekort van landen uit de eurozone tijdens re
cessies oploopt tot 3 procent van het bbp. Het ka
binet had dus kunnen kiezen voor een nog wat 
omvangrijker tekort. Voorzichtigheidshalve 
wenst de regeringsploeg het tekort echter te hou
den beneden de ‘signaalwaarde’ van 2,5 procent. 
Dit vermindert het risico dat plotseling opdui
kende nieuwe tegenvallers het tekort door het 3 
procent-plafond drukken. In het laatste geval zou
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Tabel 1 Begrotingssaldo (in procenten bbp)

2003 2004 2005 200(5 2007

Feitelijke tekort, zonder beleid 3.0 3,8 3.8 3.0 2.9

Beleidsmaatregelen* 0.7 1.5 2,2 2,1 2.3

Feitelijke tekort, met beleid 2,3 2.3 1,6 0,9 0,6

Conjunctuur-geschoond tekort ' .3 0.7 0.5 0,3 0.5

 ̂Inspanningen van het eerste en het tweede kabinet-Balkenende samen. Bron: M i l j o e n e n n o t a  2004

minister Zalm groot gezichtsverlies lijden, om
dat il duro zijn Franse en Duitse collega’s nog zeer 
recent heeft gekapitteld over hun falende bud
getdiscipline: in beide landen dreigt het tekort 
volgend j aar uit te komen op 4 procent van het 
bbp.

Het kabinet noemt tekortreductie urgent, 
omdat het uitzicht wil houden op aflossing van 
de overheidsschuld, met het oog op de toene
mende vergrijzing van Nederland. Het zet 
daarom alles op alles om het structurele tekort 
stapsgewijs terug te dringen tot ten hoogste een 
half procent van het bbp in 2007. Een saldo in 
deze orde van grootte strookt volgens het cpb 
met een onderliggend overschot vttn circa 1 pro
cent.^ Ten eerste, omdat de voorgestelde maatre
gelen inzake de sociale zekerheid — geen 
vervolguitkering voor werklozen, hogere toetre- 
dingsdrempeltotdewAO — na 2007 extra groei 
kunnen opleveren. Hierdoor brengen de be
lastingen meer op en is minder geld voor uitke
ringen nodig. Het gevolg is een gunstiger onder
liggend saldo op de begroting. Ten tweede fleurt 
het onderliggende saldo op, doordat de tijdelijke 
verhoging van de pensioenpremies, die nodig is 
om dekldngstekorten van de pensioenfondsen 
weg te werken, na 2007 kan vervallen. Bij lagere 
pensioenpremies brengen de winst- en loonbe
lasting blijvend meer op, en verbetert het begro
tingssaldo dus eveneens.

De geldende regels voor de budgetdiscipline 
bepalen dat tegenvallers bij de overheidsinkom
sten niet hoeven te worden gecompenseerd, zo
lang de normen voor het feitelijke saldo (tekort 
maximaal 2,5 procent) en het structurele saldo

(tekort moet jaarlijks dalen met 0,5 procentpunt) 
niet worden geschonden. In de begroting voor 
2004 zeilt het kabinet scherp aan de wind. De 
economie hoeft maar weinig tegen te zitten, of 
de deels aan zichzelf gestelde saldonormen wor
den geschonden. Omvangrijke tegenvallers laten 
zich nu al voorspellen.3 Op vrijwel elke tegenval
ler zal het kabinet moeten reageren met aanvul
lende bezuinigingen, of door de lasten verder te 
verhogen. Zo keert de besmurlijke hectiek 
rondom de begroting uit het begin van dejaren 
negentig in volle omvang terug, het type opwin
ding waarvan werd gehoopt dat deze door de in 
1994 geïntroduceerde 'Zalm-norm’ definitief tot 
het verleden zou horen.

SO E P E L E R  O M G A A N  M ET  TEKORTEN?

Lang niet alle economen zijn voorstander van 
het kabinetsstreven naar een — al dan niet 
‘onderliggend’ — structureel overschot op de 
overheidsbegroting. Ik vat de meest gehoorde 
tegenargumenten samen. Door te bezuinigen en 
de lasten te verzwaren, zet de overheid een rem 
op de nationale bestedingen. Worden zulke 
maatregelen getroffen wanneer de economie 
toch al in een dip zit, zoals op dit moment, dan 
verergeren zij de recessie. Het beleid is ‘pro-cy- 
clisch’, het versterkt de conjunctuurbeweging. 
Die uitkomst staat haaks op wat de theorie aan
beveelt, te weten dat de overheid moet proberen 
een ‘anti-cyclisch’ beleid te voeren: remmen in 
tijden van hoogconjunctuur, gas bijgeven in tij
den van laagconjunctuur.

Een bijkomend argument, specifiek tegen
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lastenverzwaring, luidt dat werknemers zullen 
proberen hogere collectieve lasten af te wentelen 
door aanvullende looneisen te stellen. Oplo
pende arbeidskosten zijn op dit moment funest. 
Juist loonmatiging is dringend noodzakelijk om 
onze snel verslechterde internationale concur
rentiepositie te herstellen. Door nu de lasten te 
verzwaren, dreigt de overheid haar eigen glazen 
in te gooien.

Een ander argument verwijst naar toonaange
vende deelnemers aan de Europese muntunie, te 
weten Duitsland en Frankrijk, die op dit mo
ment met de pet gooien naar de tekortnorm uit 
het Stabiliteits- en Groei Pact. De kans is groot 
dat deze landen daarmee wegkomen, zonder dat 
de Europese Commissie effectieve sancties in de 
vorm van een boete oplegt. Waarom zou Neder
land dit voorbeeld niet volgen?

En tot slot: de overheid investeert in gebou
wen, infrastrucmur en zo meer. Bedrijven en ge
zinnen financieren hun investeringen voor een 
(groot) deel met geleend geld. Waarom zou de 
overheid dat niet mogen doen? Dit is de aloude 
‘gulden financieringsregel’: de overheid mag le
nen voor haar Investeringen, echter niet voor lo
pende uitgaven zoals die voor salarissen, sociale 
uitkeringen en de aanschaf van goederen met 
een korte levensduur.

LIEVER HET T EKORT A A N P A K K E N !

Drie van de vier bovenstaande argumenten zijn 
op zichzelf genomen valide. Een reeks andere 
overwegingen biedt daarentegen steun aan het 
kabinetsbeleid op dit punt. Je kunt de critici grif 

3 6 toegeven dat de timing van de door het kabinet
voorgestelde budgettaire ingrepen inderdaad 
hoogst ongelukldg is. In 2003 en 2004 lopen de 
netto ombuigingen op tot cumulatief 7 miljard 
euro, terwijl de lasten cumulatief met 4 miljard 
euro worden verzwaard. Dit pro-cyclische be- 
leidspaldcet beslaat meer dan 2 procent van het 
bbp, het leidt tot vraaguitval en verdiept zo de 
trog van de recessie. Het kabinet erkent met zo
veel woorden dat het gevoerde en voorgestelde 
beleid de bestedingen drukt en de groei afremt.

Nu tijdens het paarse bewind (1994-2002) is ver
zuimd voldoende buffers te vormen (in de vorm 
van meer en steviger overschotten op de over
heidsbegroting) valt aan een inhaalbeweging op 
een conjunctureel minder gelukldg tijdstip ech
ter moeilijk te ontkomen.

Vervolgens staat vast dat de recente verslech
tering van het begrotingssaldo voor een deel 
structurele oorzaken heeft. De concurrentieposi
tie van het Nederlandse bedrijfsleven is ernstig 
aangetast. Dit leidt voorlopig tot blijvend lagere 
belastingopbrengsten en hogere uitkerings
lasten. Vroeger of later moet de tering dan naar 
de structureel verminderde nering worden ge
zet. Die aanpassing kan beter niet op de middel
lange baan worden geschoven. De slechte erva
ringen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw 
leren wat er gebeurt wanneer onvermijdelijke 
aanpassingen te lang worden uitgesteld.

Verder hoort Nederland zich namurlijk niet te 
spiegelen aan het slechte voorbeeld van Duits
land en Frankrijk. Dit zou het vertrouwen van 
burgers en bedrijven in de overheid verder 
ondermijnen. Oplopende overheidstekorten in 
de eurozone en een snel stijgend tekort op de be
groting van de Verenigde Staten (nu al s procent 
bbp) zullen de lange rente doen stijgen, met ne
gatieve gevolgen voor bedrij fsinvesteringen, wo
ningbouw en de overheidsfinanciën (door de ge
stegen rentelasten).

Tevens is de invloed van de overheidsbegro
ting op het niveau van de nationale bestedingen 
(veel) geringer dan de Keynesiaanse orthodoxie 
wil doen geloven. De reductie van het feitelijke 
financieringstekort in de jaren tachtig heeft niet 
geleid tot de funeste vraaguitval die overmigde 
Keynesianen destijds voorspelden. Toentertijd 
heeft een in relatieve omvang vergelijkbaar pak
ket maatregelen voor de periode 1982-1986 de 
economie niet verder doen ontsporen, maar haar 
juist binnen enkele jaren weer op de rails gezet. 
Omgekeerd heeft de aanzienlijke lastenverlich
ting inzooi (bij de herziening van de inkom
stenbelasting) de particuliere bestedingen veel 
minder gestimuleerd dan algemeen werd ver
wacht.
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Een heel serieus argument tegen budgettaire 
verruiming luidt dat politici onevenwichtig met 
de overheidsfinanciën omgaan. In magere jaren 
klinken pleidooien voorhogere overheidsbeste
dingen en lagere lasten. Maar gedurende de ze
ven vettejaren 1994-2001 is van veel kanten 
evenzeer aangedrongen op uitgavenverhoging 
om ‘publieke armoede’ in tijden van particuliere 
overvloed te bestrijden. Tevens is de microlasten
druk met in totaal 10 miljard euro verlaagd. De 
focus van politici op hogere uitgaven en lagere 
lasten — zowel in goede als in kwade tijden — 
wijst op de noodzaak ook in slechte tijden een 
terughoudend begrotingsbeleid te voeren.

A F L O S S E N  O V E R H E ID S SC H U LD  GEW ENST

Het/eitelijke tekort op de overheidsbegroting 
dient beneden het plafond uit het Verdrag van 
Maastricht te blijven. Daarover lijken alle poli
tieke partijen het vooralsnog met elkaar eens te 
zijn. Ook de tegenbegroting van de PvdA respec
teert dit plafond, maar kruipt daar wel heel dicht 
tegen aan (2,9 procent). Dit heeft de al genoemde 
consequentie: elke tegenvaller die na oktober 
2003 bekend wordt zou de PvdA dwingen direct 
compensatie te zoeken in de vorm van nieuwe 
bezuinigingen of bijkomende lastenverzwarin
gen. Dit legt — althans bij regeringsdeelname — 
zware druk op de beleidscircuits onder de 
Haagse kaasstolp. Het lijkt wel zeker dat budget
taire tegenvallers op komst zijn.T

Door de kabinetsplannen stijgt de overheids
schuld van 2002 (233 miljard) totaooq (255 mil
jard) met 22 miljard euro. Ook als aandeel van 
het bbp loopt de schuld op, te weten van 52,4 tot 
54,5 procent. Bij uitvoering van de PvdA-tegen- 
begroting neemt de overheidsschuld toe met nog 
eens3 miljard euro extra, tot2s8 miljard. Deze 
ontwikkeling staat haaks op het ook door de 
PvdA omhelsde uitgangspunt dat de overheids
schuld — niet alleen als aandeel van het bbp, 
maar ook uitgedrukt in euro’s — met het oog op 
de vergrijzing van de bevolking in de komende 
vijftien a twintig jaar dient te worden terugge
bracht tot beter houdbare proporties.

Met het oog op de gewenste schuldreductie 
zou de overheid mijns inziens moeten proberen 
het structurele tekort op een termijn van enkele 
jaren om te buigen in een structureel overschot 
van 1 a 1,5 procent van het bbp. Dankzij zulke 
overschotten kan de overheidsschuld in de loop 
van de komende decennia aanzienlijk worden 
teruggedrongen en zullen de rentelasten dalen. 
Zo komt binnen de begroting ruimte vrij om de 
door de vergrijzing oplopende uitgaven voor 
zorg en collectief gefinancierde gezondheids
zorg (gedeeltelijk) op te vangen. Blijft de over
heidsschuld hangen op 5 o a 5 5 procent van het 
bbp, dan zullen in de wat verder weg gelegen toe
komst jongere generaties worden geconfron
teerd met sterke lastenstijgingen, en ouderen 
met forse bezuinigingen op hun AOW-uitkering 
en de collectief gefinancierde zorguitgaven.

De tegenbegroting van de PvdA maakt het 
lastiger een structureel overschot op de begro
ting te bereiken. Niet alleen doordat de rente
lasten (4 procent van 3 miljard) na 2004 blijvend 
ruim 100 miljoen euro hoger komen te liggen, 
maar ook doordat in dit alternatief veel bezuini
gingen op de sociale zekerheid worden temgge- 
draaid. Hierdoor verslechtert het onderliggende 
saldo van de overheidsbegroting. Daar staat 
tegenover dat van een deel van de intensiverin
gen, met name die in het onderwijs, een positief 
effect kan uitgaan op het structurele groeivermo- 
gen van de Nederlandse economie.5

Vooraanstaande CDA-economen als Kolnaar 
en Van Muiswinkel stellen dat het streven naar 
overschotten op de begroting de mogelijkheden 
beperkt om de economie te versterken.® Daarbij 
doelen zij niet alleen op de conjuncturele effec
ten, maar ook en vooral op de structurele effec
ten van zo’n begrotingsbeleid op langere ter
mijn. Het gaat er naar hun oordeel om dat de be
volking in 2030 en 2040 moet kunnen beschik
ken over goede gezondheidszorg, goede infra
structuur in brede zin, een goed leefmilieu en zo 
meer. Dat vereist een actief economisch beleid 
nü. Zodoende zouden we de volgende generatie 
een krachtige economie met een hoog potentieel 
bruto binnenlands product kunnen nalaten.
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Tabel 2 Groei collectieve uitgaven, 1982-2007 (gemiddeld in % per jaar)

Lubbers Kok Balkenende

1 II III 1 11 i+ ii

Totale collectieve uitgaven 1,6 0.5 1.5 0.5 1.9 0,8
w a a r v a n

Zorg 2,2 3 .S 4.2 3.3 6,0 2,6
Onderwijs - 1 ,2 - 0 , 4 1.5 2,2 4.2 1,8
Veiligheid n.b. n.b. n.b. 5.8 8.4 3.2

Bron: Mil joenennoto 2004
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Dit vormt te zijner tijd voldoende draagvlak om 
de kosten van de gewenste voorzieningen voor 
ouderen op te brengen. Actief beleid zou daarom 
te prefereren zijn boven het passief aflossen van 
oude overheidsschuld.

Vanzelfsprekend valt het belang van krachtig 
economisch beleid en van het tot stand brengen 
van goede voorzieningen voorkomende genera
ties niet te ontkennen. Maar het is niet duidelijk 
waarom de daarvoor noodzakelijke uitgaven (en 
het gaat daarbij lang niet altijd om investerin
gen) met behulp van leningen moeten worden 
gefinancierd. In de tegenbegroting had de PvdA 
ook kunnen kiezen voor lastenverzwaringen van 
pakweg 3 miljard euro, als delddng voor afgewe
zen bezuinigingen van het kabinet. De gekozen 
aanpak — extra schuldfinanciering — beperkt 
via rente- en aflossingsverplichtingen juist de 
ruimte om in de toekomst de dan gewenste voor
zieningen tot stand te brengen.

K A A LSLAG ?

Voor een beter begrip zet tabel 2 de plannen van 
Balkenende-ii in perspectief. De tabel bevat een 
vergelijking van de ontwilckelingvan de collec
tieve uitgaven in de periode 2003-2007 met de 
uitgaventrend onder voorafgaande kabinetten.7 

Uit tabel 2 valt op te maken dat de collectieve uit
gaven tijdens de regeerperiode van de kabinet
ten Lubbers-ii en Kok-I minder zijn gestegen 
(met 0,5 % per jaar), dan nu voor de lopende kabi
netsperiode wordt voorzien (0,8% perjaar). Het 
kabinet zet de tering naar de nering, maar van

kaalslag in de collectieve sector is mijns inziens 
geen sprake. Ondanks alle ingrepen van achter
eenvolgende kabinetten zijn de collectieve uitga
ven in de laatste twee decennia voortdurend blij
ven groeien.

Het in brede kring levende onbehagen over door 
de overheid voortgebrachte of gefinancierde 
voorzieningen — terwijl de reële uitgaven fors 
zijn gestegen — wijst erop dat producenten van 
zorg, onderwijs en veiligheid in de achter ons lig
gende periode minder doelmatig zijn gaan wer
ken.^

T O T  S L O T

Het kabinet voert — gegeven de begrijpelijke 
wens het begrotingstekort terug te brengen — 
noodgedwongen een in hoge mate pro-cyclisch 
begrotingsbeleid. In de gouden jaren 1994-2000 
zijn belastingmeevallers voor een belangrijk deel 
ingezet voor lastenverlichting. Tijdelijke meeval
lers bij de uitgaven voor sociale zekerheid zijn 
gebruikt voor een meer strucmrele verhoging 
van het niveau van de zorguitgaven. Doordat on
voldoende buffers aanwezig waren bij de in 20 o 1 
ingezette economische neergang, moet het kabi
net nu wel kiezen voor een rem op de overheids
bestedingen en forse lastenverzwaringen.

De tegenbegroting van de PvdA rekt het be
grotingstekort met bijna 3 miljard euro op, om 
bezuinigingen van het kabinet te kunnen terug
draaien. Hierdoor noopt elke nieuwe tegenvaller 
onmiddellijk tot extra bezuinigingen of lasten-
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verzwaringen, wat de hectiek rondom de begro
ting nodeloos vergroot, loopt de overheidsschuld 
(nog) verder op en worden lasten naar de toe
komst doorgeschoven. Het was beter geweest 
delcking voor de tegenbegroting te vinden door

de lasten in 2004 met 3 miljard euro extra te ver
hogen. Dan hadden de huidige generaties de ge
wenste bij drage geleverd aan het beter houdbaar 
maken van de overheidsfinanciën.

Noten

Het Centraal Planbureau komt 
uit op netto bezuinigingen van 
S miljard euro en lastenverzwa
ringen ter grootte van 5 miljard 
euro. Het verschil van 1 miljard 
euro (met de cijfers van het mi
nisterie van Financiën) houdt 
verband met een andere behan
deling van de financieringsver
schuiving (van collectief naar 
privaat) als gevolg van de ver
kleining van het ziekenfonds
pakket en hogere eigen bijdra
gen van zorgverbruikers.
De overheidsfinanciën zijn 
‘houdbaar’ als de bestaande

overheidsvoorzieningen kun
nen meegroeien met de wel
vaart zonder dat de lasten ver
zwaard moeten worden of de 
overheidsschuld zich uiteinde
lijk explosief ontwikkelt. 
Kortheidshalve verwijs ik naar: 
C.A. de Kam, Hoofdlijnenak
koord kabinet-Balkenende II, 
TijdschriftvoorOverheidsfinanciën 
35 (3),blz. 135-136.
Het CPB (Economischegevolgen 
van het strategisch akkoordioos- 
2006. Den Haag, 2002, blz. 28) 
wijst met name op omvangrijke 
risico's bij de zorguitgaven.
CPB, Economische effecten tegenbe
groting PV1IA2004. Notitie van 25

september 2003, blz. 8.
Zie bijvoorbeeld: L.F. van Muis
winkel, Schuldgevoelens. Af
scheidsrede 27 november 2002. 
Amsterdam: Vrije Universiteit. 
Het gaat hier om de reële (voor 
inflatie geschoonde) uitgaven, 
inclusief de uitgaven die wor
den gedekt uit eigen betalingen 
van gebruikers.
Slechts eenderde van de bevol
king is van oordeel dat de over
heid goed functioneert. Zie: So
ciaal en Culmreel Planbureau, 
De sociale staat van Nederland 
2003. Den Haag, 2003, blz. 303.
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De tegenbegroting
H UGO K EU ZEN  KAM P
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Ik weet niet wat moeilijker is: oppositie voeren 
in tijden van tegenspoed, of in tijden van voor
spoed. De PvdA heeft met beide ervaring. Tij dens 
de hoogconjunctuur van de j aren negentig toog 
regeringspartij PvdA ten strijde tegen het ‘juk 
van financiën’, dat door Gerrit Zalm verpersoon
lijkt werd. Ad Melkert stelde de kern van het be
grotingsbeleid, de Zalmnorm, ter discussie. De 
fractie bleef daarbij niet achter en begon steeds 
luider mee te zingen met de riedel van private 
rijkdom versus publieke armoede. De PvdA bleek 
opmerkelijk effectief De overheidsuitgaven ste
gen flink. Vooral de gezondheidszorg kreeg er 
baldcen geld bij.

Oppositie voeren terwijl je zelf in de regering 
zit kan blijkbaar effectief zijn, althans op korte 
termijn. Op langere termijn valt de oogst tegen. 
Niet alleen is de PvdA uit de regering (daarvoor 
zijn meerdere redenen), maar bovendien zijn de 
druiven zuur nu het economisch tij tegenzit. Er 
wordt harder, misschien zelfs paniekeriger, be
zuinigd dan nodig geweest zou zijn, en de alter
natieven waarmee de PvdA komt zijn niet erg 
overtuigend. De critici die betogen dat over
heidsbestedingen in een neergaande conjunc
tuur op peil moeten blijven om te voorkomen 
dat de recessie dieper wordt, zijn dezelfden die 
tijdens de hoogconjunctuur van een paarjaar ge
leden riepen dat de overheidsbestedingen opge
krikt moesten worden om publieke verpaupe
ring te voorkomen.

Is het strenge begrotingsbeleid van Zalm en 
Balkenende buiten proportie? Ik vind die vraag

Over de auteur Hugo Keuzenkamp is hoogleraar
Economie UuA, lid  redactieraad s&D

in algemene termen moeilijk te beantwoorden. 
Liever kijk ik naar de specifieke maatregelen die 
genomen worden, en naar maatregelen die geno
men hadden moeten worden. Of dat bij elkaar 
optelt tot meer of minder dan i8 miljard euro 
vind ik eigenlijk niet interessant. Misken ik 
daarmee de macro-economische effecten van de 
bezuinigingsoperatie? Nee, want het effect van 
meer of minder overheidsuitgaven op de con
junctuur is niet zo rechtlijnig als vaak wordt ge
dacht. Een internationale vergelijking van grote 
bezuinigingsoperaties leert dat de effecten op de 
korte termijn groei (de bestedingseffecten) Idein 
of zelfs omgekeerd zijn. Het hangt er maar van af 
waar wordt gesnoeid. Lagere overdrachtsuitga
ven leiden zelfs tot een hogere groei. Lagere con
sumptieve bestedingen hebben weinig effect. In
vesteringsuitgaven kunnen wel positief bijdra
gen aan groeiherstel (voor de goede orde: het 
gaat hier niet om ‘investeringen in sociale infra
structuur’, waar sommige partijgenoten de bete
kenis van het woord investeren voor hebben op
gerekt). Een bijkomend probleem is dat het af
stemmen van het uitgavenritme op de conjunc
tuur nogal moeilijk is, zeker bij investeringen 
die een lange besluitvormingsperiode vereisen.

Dus de macro-economie schuiven we terzijde 
als het op een oordeel over het bezuinigingsbe
leid aankomt. Veel interessanter is het effect van 
individuele maatregelen op de economische 
structuur. Laat ons naar twee belangrijke thema’s 
kijken: vergrijzing en zorg.

Om de gevolgen van de vergrijzing op te van
gen heeft het kabinet een aantal verstandige 
voornemens in petto. Vervroegd pensioen wordt 
een stuk minder aantreldcelijk gemaakt. Aan het
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afwentelen van de kosten van eerder ophouden 
met werken op de gemeenschap komt een einde. 
Paars was op dit punt nog veel te omzichtig, ter
wijl eigenlijk iedereen wist dat hardere maatre
gelen onvermijdelijk waren. Waar de PvdA kri
tiek op kan hebben, is dat de overheid voor zich
zelf een uitzondering maakt. Immers, vervroegd 
pensioen voor ambtenaren wordt gestimuleerd 
om op die manier de reductie van het overheids
apparaat (schijnbaar) goedkoop door te kunnen 
voeren.

L IN K S E  O P L O S S IN G E N  VAN GISTEREN

Op het gebied van de zorg zien we dat het kabi
net de plannen die onder Paars werden ontwik
keld probeert verder in te vullen. Van het feitelijk 
beleid van minister Borst had ik geen hoge pet 
op, maar ze liet wel een beleidsagenda na die op 
termijn een goede structuur van de zorgsector 
zou kunnen opleveren. Gereguleerde marktwer
king, in plaats van de budgettering zoals we die 
nu kennen, zou in de zorgsector de prildcels voor 
doelmatigheid weer moeten laten werken. Kij
ken we naar de daden (en niet de woorden) van 
minister Hoogervorst, dan zien we dat ook hij 
erg terughoudend is bij het maken van de om
mezwaai naar een marktmodel. Op korte ter
mijn zoekt hij zijn heil vooral in eigen bijdragen.

De PvdA is daar 'natuurlijk’ tegen en draait in de 
tegenbegroting ook de palcketverkleining terug. 
Het sociaal-democratische alternatief is een ver
hoging van de ziekenfondspremie. Ik meen daar
entegen dat de explosieve stijging van de zorg- 
kosten een groot thema voor de PvdA zou moe
ten zijn. Ik vrees echter dat de partij de uitgaven
groei als onafwendbaar of zelfs wenselijk ziet, en 
discussie over een doelmatiger structuur van de 
zorgsector vooral overlaat aan anderen. Behalve 
natuurlijk als het over de premie gaat, want wie 
aan de inkomensafhankelijke premie komt, die 
komt aan de sociaal-democratie!

De PvdA zit in een moeilijke situatie als het 
om begrotingsbeleid gaat. Een belangrijk deel 
van de problemen van vandaag is direct te wijten 
aan de linkse oplossingen van gisteren. En bo
vendien had heel wat uit het regeerakkoord van 
Balkenende en Zalm naadloos in een regeerak
koord van CDA en PvdA gepast. Voor spannende 
tegenbegrotingen is het veel belangrijker om 
een visie op de structuur van prildcels en verant
woordelijkheden in de economie te ontwiMce- 
len, dan miljoentjes hier en daar in begrotings- 
hoofdstuldcen bijeen te scharrelen. De PvdA zal 
nog heel wat tijd krijgen om die visie te ontwik
kelen. Ik hoop dat de tegenbegroting volgend 
jaar daarvan al de vruchten draagt.
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Waarom we een nieuwe 
verzorgingsstaat nodig 
hebben
Een sociaal-pragmatische benadering

4 - 2

A N T O N  H E M E R IJ C K

De vette jaren van de paarse coalities zijn voorbij. 
In een tijdbestek van minder dan vijfjaar is 
Nederland van een van de best presterende econ
omieën in de wereld teruggevallen naar de Euro
pese achterhoede. De neergang die in 2001 begon 
lijkt zich tot 2004 onverminderd door te zetten. 
De bedrijfswinsten en — investeringen hollen 
achteruit, de werkgelegenheid daalt, de werk
loosheid loopt fors op, en de pensioenen zitten 
in zwaar weer. Nu de Nederlandse economie op
nieuw in een recessie verkeert en het financie
ringstekort snel oploopt, ligt de verzorgings
staat, net als aan het begin van de j aren tachtig en 
negentig, onder vuur. Binnen het ombuigings
programma van het kabinet-Balkenende ii 
wordt het meest gekort op de sociale zekerheid 
en de zorg. Hierdoor komt de bezuinigingslast 
vrij eenzijdig op de schouders van de meest 
kwetsbare burgers te liggen. Het gevaar van de 
gekozen noodremweg van forse bezuinigingen 
is dat economisch herstel op de korte termijn 
wordt ondergraven. Belangrijker nog is dat het 
ontstaan van een maatschappelijk draagvlak dat 
benodigd zal zijn voor weldegelijk noodzakelijke

Over de auteur A nton H em erijck is A d junct-D irecteu r 
uan de W etenschappelijke Raad uoor het Regeringsbe
leid. D it a rtike l uierd op persoonlijke t i te l geschreuen

hervormingen in de verzorgingsstaat door pola- 
risering en maatschappelijke onrust in de kiem 
wordt gesmoord.

Hoewel de huidige kabinetsplannen herinne
ringen oproepen aan de bezuinigingsoperaties 
aan het begin van de jaren tachtig en negentig, 
lijkt de situatie alleen bij oppervlakkige beschou
wing hetzelfde. Neem de toestand in het ramp
jaar 1982 (Hemerijck/Visser, 2002). Hetno-non- 
sense kabinet-Lubbers kwam toen aan de macht 
na een lange periode van economisch stagnatie. 
Het begrotingstekort van 6,2 destijds zou de 
grens van het Stabiliteits- en Groeipact nu ruim
schoots overtreffen. Om de Nederlandse groeicij
fers weer uit de Europese achterhoede te halen, 
pleiten de meeste gezaghebbende Nederlandse 
economen dan ook voor een voorzichtig anticy
clisch beleid, waarbij het financieringstekort wat 
hen betreft mag oplopen tot 3 procent. Het Stabi
liteitspact rechtvaardigt voor Nederland geen 
ombuigingsoperatie van ruim zeventien miljard.

Niet alleen zijn de economische fundamen
ten nu veel beter dan aan het begin van de jaren 
tachtig, ook in de arbeidsverhoudingen kan men 
bogen op een lange periode van onderlinge 
samenwerking in de jaren tachtig en negentig 
(Visser/Hemerijck, 1997). Met het huidige pak
ket aan bezuinigingen is de kans op een meerja-
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rig alckoord over loonmatiging tussen kabinet, 
vakbeweging en werkgevers, klein. Ook het fe
nomeen van bovenmaatse beloningen aan de top 
van het Nederlandse bedrij fsleven is niet be
paald bevorderlijk voor een constructief overleg- 
klimaat.

MET DE RUG NAAR DE T O E K O M ST

Het is niettemin terecht dat de hervorming van 
de verzorgingsstaat een van de belangrijkste 
speerpunten is in het beleidsprogramma van het 
tweede kabinet Balkenende. Maar de beleidskeu
zes die in het kader van de ‘cultuuromslag’ in het 
openbaar bestuur worden gedaan, worden in ze
kere zin met de mg naar de toekomst gemaakt. 
Beleidsmakers hebben geen scherp omlijnde en 
mobiliserende voorstellingen van de nieuwe so
ciale risico’s die gepaard gaan met economische 
internationalisering en toegenomen maatschap
pelijke differentiatie. In een tweetal opzichten. 
Gelet op de sterke verwevenheid mssen natio
naal en Europees beleid, heeft de Raad van State 
er in de eerste plaats op gewezen dat het kabinet 
onvoldoende oog heeft voor de Europese context 
en randvoorwaarden waarbinnen het voorgeno
men beleid moet worden gerealiseerd. Het gaat 
hierbij niet alleen om het macro-economische 
kader van de e m u  en de interne markt, maar ook 
om verschillende coördinatieprocessen op de 
terreinen van werkgelegenheid, sociale inslui
ting, en pensioenen op het niveau van de Euro
pese Unie.

In de tweede plaats gaat het beleidspro
gramma 2004-2007 van Balkenende ii niet of 
nauwelijks in op de consequenties van de ingrij
pende veranderingen in gezins- en arbeids- 
marktpatronen en de daamit voortvloeiende 
nieuwe sociale risico’s. De nu voorgestelde fis
cale levensloopfaciliteit is niet toereikend om de 
noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in de kin
deropvang en de ouderenzorg te bewerkstelligen 
in een economie waarin mannen en vrouwen 
volwaardig participeren in de arbeidsmarkt. Ook 
in de toelichting op de Milj oenennota van pre
mier Balkenende en minister De Geus (Sociale

Zaken en Werkgelegenheid) ligt een weinig 
eigentijdse opvatting besloten over de verzor
gingsstaat. Deze zou vooral ‘schild voor de zwak
ken’ zijn. Deze opvatting spoort niet met recente 
inzichten over de verzorgingsstaat als een nut
tige en noodzakelijke aanvulling op, en produc
tieve factor in, een kennisintensieve samenle
ving en economie — een inzicht dat sinds het 
Nederlands voorzitterschap van de e u  in de eer
ste helft van 1997 gemeengoed is geworden in 
Europa.

De belangrijke discussie over de toekomst 
van de verzorgingsstaat aan het begin van de 
2jSte moet niet worden gevoerd aan de 
hand van onvruchtbare ideologische metaforen 
als ‘permanente crisis’, ‘instimtionele inertie’, 
‘onbetaalbaarheid’ o f ‘politieke onwil’. Hervor
ming is moeilijk, maar het gebeurt. Hervormin
gen bestaan uit hard bevochten veranderingen. 
Ingrijpen in de sociale zekerheid brengt grote 
politieke risico’s met zich mee: denk aan de open 
zenuw van de w a o  . Internationale concurrentie, 
de vergrijzing en ontgroening van de bevolking, 
de instabiliteit van arbeidsmarkten en gezinnen, 
en de groeiende kosten van de gezondheidszorg, 
maken hervormingen onontkoombaar. De tra
giek van beleid is wel dat pijnlijke maatregelen 
niet worden genomen in ‘goede tijden’ maar pas 
als de nood aan de man is. Ik pleit voor een flinke 
dosis sociaal pragmatisme in dit (te) belangrijke 
debat.

Deze bijdrage staat in het teken van de ‘her- 
vormingsontvankelijlcheid’ van de verzorgings
staat — en verzorgingsstaat wordt dan breed op
gevat als al het beleid dat van invloed is op de le
venskansen van burgers.. Het betoog is als volgt 
opgebouwd. Ik analyseer om te beginnen een 
tweetal uitdagingen: 1. de exogene druk van 
internationale concurrentie en Europese econo
mische eenwording. 2. de endogene uitdaging 
van veranderingen in arbeidsmarktpatronen, ge
zinsleven en samenlevingsvormen, en de gewij
zigde demografische opbouw in de samenleving. 
Deze beide uitdagingen worden vervolgens be- 
troltken op belangwelckende structuurverande
ringen in de moderne arbeidsmarkt en op de Eu-
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ropese bijdrage aan hervormingsprocessen in 
zeer verschillende nationale systemen van ar- 
beidsmarktregulering en sociale zekerheid. Ten
slotte komen meer normatieve vraagstuklcen 
rondom de herijking van de verzorgingsstaat 
van de eeuw aan de orde.

DE SPAGAAT VAN DE EU R O P E SE

V E R Z O R G IN G S S T A A T

In de afgelopen kwart eeuw onderging het soci- 
aal-economisch beleid een metamorfose waarbij 
verschillende beleidsonderdelen die invloed heb
ben op de ‘levenskansen’ van burgers ingrijpend 
zijn veranderd. In de wetenschappelijke litera
tuur worden inhoudelijke en institutionele ver
anderingen in het beleid veelal in verband ge
bracht met de verheviging van de internationale 
concurrentie en de voortschrijdende Europese 
economische eenwording in het recente verle
den. Ook worden deze in verband gebracht met 
differentiatie in arbeidsmarktpatronen, techno
logische innovatie, veranderingen in gezinsleven 
en samenlevingsvormen. Het is van belang om 
stil te staan bij deze beide vormen van externe en 
interne druk op de Europese verzorgingsstaat, 
die ook wel geduid wordt in termen van een pijn
lijke spagaat mssen internationalisering en post- 
industrialisering (van der Meer et al, 2003).

De externe druk van economische
internationalisering

De Duitse politicoloog-bestuurskundige Fritz W. 
Scharpf is van mening dat met name het ras 

44 voortschrijdende proces van economische inter
nationalisering — de toename van grensover- 
stijgende concurrentie op de markten van geld, 
goederen en diensten — de beleidsruimte van 
nationale overheden en sociale partners voor ar
beidsmarktbeleid aanzienlijk heeft beperkt 
(Scharpf, 2000; 2002a). Met de liberalisering van 
kapitaalmarkten in de tweede helft van de jaren 
tachtig heeft het regime van 'ingebed libera
lisme’ plaats gemaakt voor de integratie van 
internationale product- en kapitaalmarkten,

waarmee de kapitalistische economieën zich aan 
nationale controle hebben ontworsteld. Scharpf 
benadrukt dat vooral ook het proces van Euro
pese integratie de ruimte voor wettelijk toelaat
bare en economisch haalbare beleidskeuzen op 
het gebied van nationaal sociaal beleid heeft in
geperkt (Scharpf, 1999). Met de totstandkoming 
van de Interne Markt zijn nationale economi
sche grenzen goeddeels verdwenen en de intro
ductie van de Europese Monetaire Unie heeft het 
instrumentarium van nationale wisselkoers- en 
renteaanpassing uit handen genomen. Op grond 
van het Stabiliteits- en Groeipact, tenslotte, 
wordt nationaal fiscaal beleid aan banden gelegd. 
Volgens Scharpf bestaat er een reëel gevaar dat 
concurrentie tussen bedrijven ontaardt in be
leidsconcurrentie, dat wil zeggen oneigenlijke 
belastingconcurrentie en arbeidskostenconcur- 
rentie russen de lidstaten, met negatieve gevol
gen voor met name lidstaten met hoge stan
daarden van arbeidsmarktregulering en sociale 
bescherming.

Ik plaats een drietal kanttekeningen bij deze 
argumentatie van Scharpf: door de Europeanise
ring van macro-economisch beleid is er een ne
gatieve spillover ofwel zijn er overloopeffecten 
voor nationaal beleid op het gebied van de ar
beidsmarkt, arbeidsverhoudingen en de sociale 
zekerheid. Is het in de eerste plaats niet zo dat de 
Europeanisering van monetair beleid transactie- 
kostenverlagende macro-economisch stabiliteit 
in de eenheidmarkt met zich mee brengt? Moe
ten de smalle marges voor nationaal monetair en 
budgettair beleid niet veel meer gezien worden 
als een heneficial constraint (een term van Wolf
gang Streeck, 19 97), die stevig verankerde rand
voorwaarden vastleggen die nationale beleids
makers stimuleren zich te concentreren op de 
modernisering van de arbeidsverhoudingen, ar- 
beidsregulering, en de sociale zekerheid aan de 
aanbodkant van de arbeidsmarkt. Hoe een con
sistent en onafhankelijk monetair beleid juist 
een bevrijding betekend heeft van macro-econo- 
mische (inter)nationale politieke dilemma’s 
toont, mijns inziens, de terugkeer van sociale 
pacten in Europa in de j aren negentig onder de
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schaduw van E M U  heel duidelijk aan — bij het 
Aldcoord van Wassenaar in 1982 was dit de kop
peling van de gulden aan de D-mark.

In een omgeving van vrij kapitaalverkeer zijn 
harde munten, lage inflatie, en budgettaire disci
pline gemaltkelijke achtergrondvoorwaarden 
voor een stabiele economie. Daarmee is, in de 
tweede plaats, niet gezegd dat het kader van e m u  
en Stabiliteitspact ook een optimaal groeibevor- 
derend macro-economisch regime is. Er zitten 
wel degelijk twee (hopelijk tijdelijke) weeffouten 
in de architecmur van de e  m  u die juist onder een 
minder gunstig economisch getij zichtbaar wor
den. De Europese Monetaire Unie en het Stabili
teitspact zijn tot stand gekomen in een situatie 
van sterke economische groei in de Europese lid
staten gedurende de jaren ’go. Binnen het kader 
van het Groei- en Stabiliteitspact is toen gekozen 
voor een zeer beperkte bandbreedte voor natio
naal fiscaal beleid van 3 procent voor het over
heidstekort. Hiernaast richt de Europese Cen
trale Bank (ec b) zijn rentebeleid op de Europese 
gemiddelden in de conjunctuurontwikkeling.
Dit brengt wel degelijk ‘spillover’-problemen 
met zich mee voor landen die afwijken van Euro
pese gemiddelden in groei en inflatie. In landen 
met bovengemiddelde groei en inflatie leidt dit 
tot oververhitting. In lage-inflatie/lage-groei lan
den kan sprake zijn van een verheviging van de 
recessie. Dit omdat de reële rente in lage-groei 
landen te laag is om de economie te stimuleren 
en in hoge-groei landen te hoog om de inflatie te 
matigen. Het is tekenend dat de meeste landen 
die het goed deden in de jaren negentig, zoals 
Ierland, Nederland, Portugal, en Finland met in- 
flatieproblemen te kampen hebben gekregen, 
terwijl het lagerente-beleid van de e  c b  nog 
steeds te weinig deed en te laat kwam om de 
Duitse economie — de motor van de Europese 
economie — uit het slop te halen. Dergelijke 
spillover-problemen worden niet opgelost door 
de te beperkte tekortregels van het Stabiliteits
pact, die lage groei bestraffen, zonder dat er iets 
gedaan wordt aan de disciplinering van overver
hitting zoals in Nederland onder Paars ii 
(Scharpf, 2002b).

In Duitsland, Frankrijk en Italië worden de af
spraken waaraan de lidstaten zich verbonden in 
het Stabiliteitspact nu dan ook minder stringent 
nageleefd dan medio jaren negentig was afge
sproken. Het is heel begrijpelijk (en tot op zekere 
hoogte zelfs verstandig) dat overheden bij con
juncturele tegenwind naar anticyclische fiscale 
en budgettaire middelen grijpen. Procyclische 
strucmrele hervormingen van de arbeidsmarkt 
en de sociale zekerheid in een neergaande con
junctuur verstikken de markt en leiden tot maat
schappelijke onrust. Zoals Jules Theeuwes (2002) 
terecht opmerkt is arbeidsmarktbeleid en sociale 
zekerheidsbeleid structuurbeleid en geen con
junctuurbeleid. Met name de sociale zekerheid 
(zoals werkloosheidsuitkeringen) is in niet on
belangrijke mate bedoeld om als automatische 
anticyclische conjunctuurstabilisatoren te wer
ken. Bovendien, is het op moment van het uit
breken van een recessie altijd te laat om te gaan 
sleutelen aan de arbeidsmarktregulering en aan 
zorgarrangementen.

De interne uitdaging van postindustrialisering

Waar Fritz Scharpf de problematiek van het her- 
vormingsvermogen van de verzorgingsstaat be
nadert vanuit beperkingen (constraints) die wor
den opgelegd door economische internationali
sering en de verregaande Europeanisering van 
economisch beleid, benadrukt de Deense poli- 
tiek-econoom en socioloog Gosta Esping-Ander- 
sen (19 9 9) juist de mogelijldreden (possibüities). 
Het gaat dan om mogelijldreden die desalniette
min nuttig, noodzakelijk, politiek haalbaar en 
normatief te rechtvaardigen zijn in een tijdge
wricht van vergrijzing en ontgroening en veran
derde arbeidsmarkt-, gezins- en samenlevings- 
patronen.

De omschakeling van industrie naar dienst
verlening is gepaard gegaan met een grote uit
stoot van laagproductieve arbeid met als gevolg 
een groeiende Idoof mssen ‘insiders’, die af en 
aan werk hebben en ‘outsiders’ die meer dan 
voorheen afhankelijk zijn van de voorzieningen 
van de verzorgingsstaat. Technologische innova-
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tie en veranderingen in de organisatie van arbeid 
hebben bijgedragen aan de flexibilisering van ar
beidspatronen. Vooral de samenstelling van het 
arbeidsaanbod is ingrijpend veranderd. Sinds de 
jaren zeventig zijn vrouwen massaal toegetre
den tot de arbeidsmarkt. Het conventionele huis- 
houdtype met een mannelijke kostwinner is een 
anachronisme geworden en het anderhalf-ver- 
dienende huishouden de nieuwe norm. Ten
slotte, alle verzorgingsstaten worstelen met de 
gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Gezin
nen worden Ideiner en mensen worden steeds 
ouder, houden eerder op met werken, en doen 
als gevolg hiervan een steeds groter beroep op 
pensioenvoorzieningen en de gezondheidszorg. 
Mensen gaan ook steeds vaker en langer alleen
staand (ook met kinderen) door het leven. Deze 
endogene veranderingen laten de verzorgings
staat niet ongemoeid.

Postindustrialisering brengt nieuwe sociale 
risico’s met zich mee. Esping-Andersen is van 
mening dat de cruciale uitdaging hem zit in het 
herdefiniëren van de prioriteiten van sociaal 
overleg en arbeidsmarktbeleid in het licht van de 
nieuwe sociale risico’s en behoeften. De belang
rijkste reden waarom vigerende stelsels van soci
ale zorg overvraagd worden komt voort uit het 
gegeven dat arbeidsmarkten en gezinshuishou
dens, als traditionele sferen van zorg en welzijn, 
zijn verzwakt. Op de arbeidsmarkt is er sprake 
van een toename van ongelijldieid en kwetsbaar
heid als gevolg van een dalende vraag naar laag
geschoolde arbeid. De toegenomen instabiliteit 
van het traditionele gezin verhoogt het risico van 
kinderarmoede. De toename van arbeidspartici- 

46 patie van vrouwen betekent minder zorg in ge
zinnen. Het boek Why We Need a New Welfare 
State, dat Esping-Andersen samen met Duncan 
Gallie, Anton Hemerijck en John Myles schreef 
in opdracht van het Belgisch voorzitterschap van 
de Europese Unie in de tweede helft van 2001, is 
niet pessimistisch (Esping-Andersen et al, 2002). 
De centrale vraag is: hoe ziet de verzorgingsstaat 
er uit die beleidsmatig adequaat is toegerust op 
de nieuwe uitdagingen van de postindustriële 
economie? De belangrijkste diagnose in het boek

is dat het gezins- en arbeidsmarktfalen voorna
melijk jongeren en jonge families treft. Met an
dere woorden, sociale risico’s hebben zich ver
plaatst van ouderen naar jongeren. Deze proble
matiek vraagt om een kwalitatieve paradigma- 
verandering in de verzorgingsstaat. Esping-An
dersen, Gallie, Hemerijck en Myles ontvouwen 
een beleidsstrategie gebaseerd op vier prioritei
ten:

1. Combineren van zorg en arbeid

Conventioneel sociaal beleid legt zich meer toe 
op inkomensoverdrachten dan op sociale dienst
verlening en is meer gericht op ouderen dan op 
jongere huishoudens. De nieuwe sociale risico’s 
veronderstellen eerder een groeiende behoefte 
aan dienstverlening voor gezinnen (kinderop
vang en verzorging voor ouderen) dan aan inko
menscompensatie; niet omdat de inkomensposi
tie van ouderen tegenwoordig relatief goed en 
zeker is, maar omdat vergrijzing {longevity) eisen 
stelt aan professionele zorg die gezinnen niet 
(langer) kunnen opbrengen. En het beste ant
woord tegen kinderarmoede is dat moeders wer
ken; dit gaat samen met een grotere behoefte aan 
kinderopvang. En de beste strategie om de houd
baarheid op de langere termijn van pensioenen 
te garanderen is het verhogen van de arbeidspar
ticipatie. Vrouwen vormen in de meeste Euro
pese landen nog altijd een arbeidsreservoir. Als 
leidend uitgangspunt voor beleid moet dienst
verlening aan gezinnen dan ook de hoogste prio
riteit krijgen. Dit betekent immers een win-win- 
strategie: het welzijn van gezinnen wordt ver
sterkt, de kosten van de vergrijzing worden ge
drukt, en het productieve en financiële (belas
ting) draagvlak raakt verstevigd.

2. Ouderen later laten pensioneren

Flexibele pensionering en het introduceren van 
prildcels om uittreden uit te stellen (tot een leef- 
tij d van 65) aar) zou een enorme ontlasting bete
kenen van de pensioendruk. Twee trends recht
vaardigen een aanpassing in het denken over uit-
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treding en pensionering: a) de gezondheidstoe
stand van elk ouderencohort is beter dan de vo
rige; tegenwoordig kan een man van 6 5 nog re
kenen op 10 gezonde jaren. En, b) de Idoof tussen 
ouderdom en onderwijs wordt ras minder zodat 
ouderen in de komende decennia zich veel beter 
kunnen aanpassen met behulp van herscholing 
en ‘lang leren’ dan nu het geval is. Zo gezien is 
een gefaseerd beëindigen van het fiscaal subsi
diëren van de VUT- en prepensioenregelingen, 
zoals De Geus voorstelt, niet per se een slechte 
gedachte.

3. Investeren in kinderen

De lage vruchtbaarheid in met name Zuid Europa 
is het gevolg van jeugdwerkloosheid, uitgestelde 
gezinsvorming, en moeilijkheden van moeders 
om zorg en werk te combineren. Maar het pro
bleem staat ook voor onwil om de volledige 
kosten van kinderen op zich te nemen. Als Eu
ropa concurrerend wil zijn in de nieuwe econo
mie (knowledge based society), is het urgent om te 
investeren in de cognitieve capaciteiten van jon
geren. Maar dit is niet genoeg. Armoede, onze
kerheid, gebrek aan kansen in kinderrijke gezin
nen zijn belangrijke struikelblokken voor de 
ontwikkeling van kinderen en hun toekomstige 
productieve capaciteiten. Beleid moet erop ge
richt zijn dat de bronnen van kinderen goed ge
noeg zijn voor het maximaliseren van hun leer
vermogen.

4. Flexibeler overgangen tussen werk, vrije tijd,
en zorg

Europa heeft een gigantische toename gezien in 
vrije tijd voor burgers, maar het merendeel hier
van is geconcentreerd in de oude dag. Flexibele 
pensionering verruimt de individuele keuzevrij
heid met het oog op uittreden, maar uitgestelde 
pensionering veronderstelt minder vrije tij d. In 
het licht van de groeiende vraag naar life long 
learning, groeiende spanning bij het harmonise
ren van werk en gezin, en ook gegeven het gro
tere risico van onderbrekingen in de loopbaan,

zou een gecombineerde strategie logischerwijs 
ook vrije tijd moeten flexibiliseren gedurende de 
loopbaan van mensen. Men kan denken aan ac- 
tuarieel-neutrale ‘verlof rechten, die mensen het 
recht geven om gebruik te maken van gespaarde 
tijd gedurende hun actieve loopbaan.

DE A R B E ID S M A R K T  IN  V IE REN

Internationalisering en postindustrialisering 
gaan gepaard met belangrijke verschuivingen in 
de structuur van de werkgelegenheid. Om ons 
hiervan een beeld te vormen is het goed onder
scheid aan te brengen mssen de ‘open’ of interna
tionaal concurrerende sectoren van de economie 
en de ‘gesloten’ of nationaal beschermde secto
ren (Scharpf, 1997, Hemerijck, 2000). De open of 
internationaal concurrerende sectoren behelzen 
van oudsher de landbouw, mijnbouw, chemie, 
metaal, textiel en voeding. De voortschrijdende 
integratie van wereldmarkten heeft echter ook 
steeds meerbetrekldng op transport, luchtvaart, 
telecommunicatie, de media en financiële en za
kelijke dienstverlening en verzekeringen. Denk 
aan de privatisering van de spoorwegen en de 
telecommunicatie. Ook de bouw en de elektrici
teitsvoorziening, en in de toekomst mogelijk het 
water, staan in toenemende mate bloot aan 
(internationale) concurrentie, hoewel dit in Eu
ropa minder het gevolg is van de toegenomen 
handel met de Verenigde Staten en Zuidoost- 
Azië, maar vooral het resultaat is van de voltooi
ing van de interne markt. De open sectoren in 
het hooggeschoolde segment zijn van strategisch 
belang. Ze genereren een hoge toegevoegde 
waarde, bepalen de vraag naar hoogwaardige 
diensten in onder meer de beschermde sector, en 
leveren een belangrijke bijdrage aan het finan
ciële draagvlak van de verzorgingsstaat. Echter, 
goeddeels als gevolg van economische internati
onalisering, is in de periode 1970-1985 overal in 
de o E s o -landen werkgelegenheid in de traditio
nele industrie en landbouw verloren gegaan. In 
landen met relatief hoge (bruto-)loonkosten en 
belastingen, is de overgebleven industrie, met 
name de automobielindustrie, steeds meerge-
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dwongen om de productiviteit te verhogen door 
te kapitaalintensief te produceren en laagpro
ductieve arbeid af te stoten. Ook in de zakelijke 
dienstverlening worden laaggeschoolde arbeids
krachten in toenemende mate vervangen door 
automatisering, tele-bankieren, en uitbesteding 
van minder complexe administratieve taken 
naar lage kosten landen.

Nu veel sectoren die eerst alleen op nationaal 
niveau opereerden in toenemende mate interna
tionaal actief zijn geworden, is de gesloten of be
schermde sector defacto gereduceerd tot lokaal 
geconsumeerde diensten van groothandel en de
tailhandel, restaurants en hotels en de hetero
gene sector van maatschappelijke, sociale en per
soonlijke dienstverlening. Het is belangrijk om 
hier onderscheid te maken tussen private en pu
blieke segmenten. Bijna alle overheidsdiensten 
— waaronder de arbeidsintensieve onderdelen 
van het openbaar bestuur, onderwijs, de gezond
heidzorg, rechtshandhaving en de sociale zeker
heid — vallen binnen de grenzen van het do
mein van de maatschappelijke dienstverlening. 
Omdat de publieke sector sinds het begin van de 
jaren tachtig te kampen heeft met sterk toegeno
men uitgaven in de sociale zekerheid als gevolg 
van oplopende werkloosheid en inactiviteit, en

ook omdat met de ondertekening van het Ver
drag van Maastricht de lidstaten van de Europese 
Unie zich hebben gecommitteerd aan een strin
gent budgettair beleid, staat werkgelegenheid in 
de publieke sector in Europa onder druk. In de 
Verenigde Staten, waar, in tegenstelling tot Eu
ropa, onderwijs en gezondheidszorg in belang
rijke mate privaat worden gefinancierd, heeft de 
grotere vraag naar hoge-kwaliteit dienstverle
ning zich juist wel vertaald in een toename van 
werkgelegenheid voor leraren, artsen en verple
gend personeel. De grootste groei in de be
schermde sectoren in het hooggeschoolde seg
ment zit hem in de vraag naar specialistische 
kennisintensieve diensten in de organisatie-ad- 
viesbranch, het toerisme en de entertainmentin
dustrie.

Onder condities van geringe economische 
groei en ontluikende vormen van belastingcon
currentie staan publieke investeringen onder 
druk. Dit leidt tot de sombere conclusie dat we 
voor banengroei in de beschermde sector aange
wezen zijn op de uitbreiding van het laagge
schoolde segment. De private economie is domi
nant in het lager geschoolde segment van de de
tailhandel, hotels en restaurants, distributie, 
huishoudelijke dienstverlening en de thuiszorg.

Figuur 1 Structuurverandering arbeidsmarkt
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Maar de kansen voor de expansie van werkgele
genheid in het lage dienstensegment worden in 
sterke mate bepaald door het type arbeidsmarkt 
en verzorgingsstaat waar we het over hebben. 
Het gaat hierbij om het niveau van publieke en 
private uitgaven voor sociale bescherming, de 
wijze van financiering, de hoogte van uitkerin
gen en het minimumloon. Ook speelt het niveau 
van arbeidsdeelname van mannen en vrouwen, 
en de daarmee verbonden gerichtheid op inko
mensoverdrachten of sociale dienstverlening 
een rol, evenals de mate en vorm van arbeids- 
marktregulering. Deze institutionele factoren, 
die het resultaat zijn van eerder gemaakte keu
zen bij de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, 
kunnen belangrijke barrières opleveren voor de 
kansen van laaggeschoolde groepen. Zij bepalen 
bovendien de speelruimte voor beleid in de ver
schillende landen.

De matrix in figuur i levert de volgende pro
bleemdiagnose op (zie figuur i). Onder de druk 
van economische internationalisering heeft een
voudig werk weinig toekomst in de open secto
ren (Dreze en Sneessens 1997; Ehrenberg 1994; 
Wood, 1994). In de beschermde sectoren, voor
zover die publiek worden gefinancierd, is sprake 
van stagnatie. Dat is voor een deel toe te schrij
ven aan het stringent macro-economische kader 
van de E M  u en het Stabiliteitspact (Iversen,
1999). Groeikansen aan de onderkant worden 
mede bepaald door de gegeven structuur van de 
verzorgingsstaat (Scharpf en Schmidt, 2000). Dat 
noemen we de 'interveniërende beleids- 
variabelen’.

Uit bovenstaande probleemdiagnose kunnen we 
twee beleidsopties afleiden. Van groot belang 
zijn 1. intensieve scholing voor laagopgeleiden, 
en 2. het bevorderen van de vraag naar eenvou
dige banen. Ieders favoriete oplossing is natuur
lijk scholing. In de open postindustriële econo
mie zijn cognitieve vaardigheden en competen
ties belangrijker geworden. Hiermee dreigt 
achterstand voor een groeiende groep kinderen 
en laagopgeleide werknemers, onder meer door 
het gebrek aan kinderdagverblijven, te weinig

steun voor jonge gezinnen en door schooluitval. 
Latere scholing maakt dat niet meer goed. Welis
waar is in heel Europa het percentage bedrijven 
dat scholing aanbiedt en het percentage werkne
mers dat scholing krijgt toegenomen, maar de 
meeste scholing gaat naar jongere werknemers 
die al (veel) scholing hebben genoten (Esping- 
Andersen et al, 2002). Met een flinke investe
ringsimpuls in human capita} kan in theorie zo
wel de economische efficiëntie worden verbe
terd als het gat tussen hoog- en laaggeschoolden 
worden verkleind. Maar de praktijk is weerbar
stig: zij die scholing het meeste nodig hebben 
(ouderen; laagopgeleiden) krijgen er het minste 
van. Hierdoor neemt voor deze groep de kans op 
(langdurige) werldoosheid en armoede toe.

De notie van de 'kennissamenleving’ past 
fraai bij allerhande politieke denkbeelden van 
links tot rechts, van d  6 6 tot de 'Derde Weg’ van 
Tony Blair. Behalve in Finland en Ierland, valt de 
brede politieke consensus over scholing uiteen 
zodra het aankomt op praktische problemen van 
financiering, implementatie en de rolverdeling 
tussen overheid en bedrijfsleven. Erbestaat ook 
geen zekerheid dat een groter aanbod van hoog
opgeleide werknemers wel zijn eigen vraag cre- 
eert. Voorzover investeringen in 'Jtuman Capital’ 
leiden tot hogere productiviteit kan voor de
zelfde output met minder arbeidskrachten wor
den volstaan. En als veel mensen hogere kwalifi
caties verwerven, kan dat weer tot gevolg hebben 
dat werkgevers simpelweg hun selectiecriteria 
aanscherpen. Tenslotte komt de hujnan capita! 
impuls voor de huidige cohorten laaggeschool
den altijd te laat. Het duurt jaren, zo niet een ge
neratie, voordat investeringen in het onderwijs 
hun vruchten afwerpen.

Hoe belangrijk de kenniseconomie ook is 
voor het behoud van hoogwaardige werkgele
genheid en de concurrentiepositie in de open 
sectoren, in termen van werkgelegenheidsgroei 
moeten van de 'lerende samenleving’ geen won
deren worden verwacht. Als werkgelegenheid als 
top-doelstelling van beleid wordt gehandhaafd, 
dan moet het scholingsoffensief worden aange
vuld met beleid gericht op de groei van de vraag
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naar laaggeschoolde arbeid in de sociale sector 
en de persoonlijke dienstverlening.

DE B IJD R A G E  VAN SO CIAA L EUROPA

Hoe krijgen we nu dit probleem van ingrijpende 
veranderingen in de structuur van de arbeids
markt op de Europese agenda? Kunnen de grote 
institutionele verschillen tussen de nationale 
verzorgingsstaten, evenals de divergerende na
tionale tradities en internationale belangen, 
ondergeschikt gemaakt worden aan nationale en 
Europese beleidscoördinatie om aldus oneven
wichtigheden en externe schokken te kunnen 
voorkomen en tegen te gaan?

Ondanks de toegenomen internationalise
ring en Europese economische integratie zal het 
sociaal-economisch beleid van de semi-soeve- 
reine verzorgingsstaat in de nabije toekomst ge
kenmerkt blijven door een hoge mate van natio
nale institutionele pluriformiteit. Processen van 
aanpassing blijven nationaal van karakter, ook 
omdat de democratische legitimering van her
vormingen een kwestie van nationale politiek 
blijft. De nationale staat en zijn burgers zijn nog 
steeds afhankelijk van de binnenlandse produc
tie en van ‘nationale’ investeringen voor banen, 
inkomen en openbare financiën. En nationale re
geringen blijven politiek en electoraal verant
woordelijk voor het lot en de prestaties van hun 
economieën. De verschillen in de niveaus van so
ciale bescherming, in de financieringsvormen, 
in de wijzen van besturen, en in de stelsels van 
arbeidsverhoudingen zijn zo groot dat pan-Euro- 
pese oplossingen bijna zijn uitgesloten.

Hoewel de nieuwe uitdagingen formidabel en 
de verschillen mssen de uiteenlopende stelsels 
soms onoverkomelijk schijnen, mag de eigen
standige bijdrage van de Europese Unie aan het 
aanpassingsvermogen van nationale verzor
gingsstaten niet worden onderschat (Ferrera et 
al, 2000). Dat wil ik hier nog eens beklemtonen. 
De reële afkalving van nationaal interventiever- 
mogen hoeft niet alleen creatief te worden ge
compenseerd door de activering van binnen
lands aanpassingsvermogen, maar kan ook door

een aanvullende verdieping van Europees coör
dinatie- en leervermogen worden ondersteund. 
Vandaag de dag zijn lidstaten van de EU schat
plichtig aan een breed scala van Europese regel
geving. Dat wordt ingebed in de institutionele 
architectuur van de interne markt en de e m u , 

maar ook in toenemende mate geschraagd door 
de sociale dialoog in de Europese arbeidsverhou
dingen en het gebmik van 'soft law’ en methoden 
van open coördinatie op de terreinen van werk
gelegenheid, pensioenen, en sociale cohesie.

Aanhoudende strucmrele werkloosheid in de 
slagschaduw van het E M U -toelatingsexamen 
bracht in de j aren negentig een groot aantal soci- 
aal-democratische regeringen tot een heroriën
tatie. Het passieve stelsel van sociale zekerheid 
moest plaatsmaken voor een stimulerend en ac
tiverend arbeidsmarktbeleid. In een Europa met 
geïntegreerde markten is deugdelijke sociale be
scherming en een gezonde arbeidsmarkt geen 
zaak meer van nationale overheden alleen; 
grensoverschrijdende belangen vergen onder
linge beleidscoördinatie. Maar specifieke natio
nale politieke gevoeligheden (pensioenhervor- 
mingen) en instimtionele verschillen mssen na
tionale verzorgingsstaten (in ontwerp, financie
ring en uitvoering) zorgen tegelijkertijd voor 
weerstand tegen rechtstreekse e u  -bemoeienis 
langs de traditionele communautaire weg. De re
geringsleiders stonden dan ook voor een di
lemma: gemeenschappelijke Europese oplossin
gen waren wenselijk, maar onhaalbaar vanwege 
nationale gevoeligheden en de heterogeniteit 
van sociale stelsels. De uitweg uit dit dilemma 
werd gevonden in nieuwe methoden voor coör
dinatie van nationale hervormingstrajecten op 
basis van brede gemeenschappelijke doelstellin
gen: de zogeheten ‘open methode van coördina
tie’ (o M  c ). Vergelijkbare problemen als hoge 
structurele werkloosheid, vergrijzing en de pen- 
sioenproblematiek werden zo aangepakt met tai- 
lor-made nationale oplossingen (w r r , 2003). In 
potentie is o m  c een veelbelovende vorm van Eu
ropees bestuur. Het stimuleert sociaal pragma
tisme bij het oplossen van gemeenschappelijke 
problemen met behoud van respect voor natio-
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nale diversiteit op terreinen waar de bevoegdhe
den van de EU beperkt zijn. Open coördinatie be
tekent dienstbaar zijn aan de convergentie van 
doelen, prestaties en beleidsoriëntaties, maar 
niet (direct) aan de inhoud van nationale actie
plannen. In het kader van de Europese werkgele- 
genheidsstrategie observeren we sinds 1997 ho
gere werkgelegenheidsambities, met veel meer 
aandacht voor activerende benaderingen, een 
sterke focus op het verhogen van de arbeidsparti
cipatie, een betere afstemming tussen arbeid en 
zorgtaken in jonge gezinnen, met een her
waardering van het belang van maatschappelijke 
dienstverlening. Ook processen van institutio
nele herijking vallen op, waaronder een betere 
horizontale afstemming mssen voorheen ge
scheiden terreinen van arbeidsmarktbeleid en 
sociale bescherming en een betere verticale coör
dinatie tussen de verschillende lagen van poli
tiek en bestuur.

DE E U N D E R IN G  VAN SO CIAA L P R A G M A T I S M E

Gedurende de afgelopen twee decennia zijn her
vormingen in de verzorgingsstaat een ‘ongoing 
concern’ geworden. Dat zal niet gauw verande
ren. Opeenvolgende recessies, processen van 
vergrijzing en de verdere Europese economische 
eenwording hebben belangrijke impulsen gege
ven aan aanpassingen in nationaal en Europees 
sociaal-economisch beleid. In alle landen van de 
Europese Unie zijn regelingen in de sociale ze
kerheid versoberd, heeft het arbeidsmarktbeleid 
een metamorfose ondergaan in de richting van 
activering, en zijn er belangrijke institutionele 
veranderingen doorgevoerd. Vooralsnog is hier
bij het doemscenario van de afbraak van het zo
geheten Europese sociale model niet uitgeko
men. Nog steeds vigeert in de lidstaten van de 
Europese Unie een perspectief op de verzor
gingsstaat met een sterke normatieve preferen
tie van solidariteit met de meest kwetsbaren; een 
cognitieve oriëntatie op sociale zorg als een pro
ductieve factor, en een institutionele stijl van 
onderhandelend bestuur en sociaal overleg. Het 
neoliberalisme van de jaren tachtig heeft in Eu

ropa geen vat kunnen krijgen op deze drie hecht 
verankerde normatieve, cognitieve, en bestuur
lijke oriëntaties. Het is zeer vraag of het huidige 
neo-conservatisme in Europa slaagt, waar het 
neo-liberalisme in het verleden heeft gefaald.

Recente ontwikkelingen in de internationale 
economie hebben ontegenzeggelijk de soeverei
niteit en effectiviteit van nationaal macro-econo- 
misch — monetair en fiscaal — beleid in belang
rijke mate ondergraven. De Europese verzor
gingsstaat lijkt te worden gemangeld tussen de 
economische en politieke druk van internatio
nale beleidsconcurrentie aan de ene kant, en ver
grijzing en ontgroening aan de andere kant. De 
grootste uitdaging is om gelijkheid en werkgele
genheid met elkaar in overeenstemming te krij
gen. Hoogontwikkelde verzorgingsstaten zijn 
meer dan voorheen afhankelijk van een hoge 
graad van werkgelegenheid om het financiële 
draagvlak optimaal te stutten. Tegelijkertijd be
hoort het aandeel van burgers dat afhankelijk is 
van de sociale zekerheid zoveel mogelijk te wor
den geminimaliseerd. Hierbij past geen onge
richt bezuinigingsbeleid dat de (re-)integratie 
van kwetsbare groepen structureel ontmoedigt, 
groepen die we juist in de toekomst hard nodig 
hebben om de pensioenen veilig te stellen.

Sociaal pragmatisme kan niet zonder norma
tieve fundering. Hervormingen hebben alleen 
dan kans van slagen als zij in overeenstemming 
kunnen worden gebracht met breed levende nor
men van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid 
en grotere efficiëntie. Iedere revisie van de status 
quo moet als rechtvaardig kunnen worden be
schouwd. Volgens Esping-Andersen, Gallie, He
merijck en Myles is een Rawlsiaanse opvatting 
van rechtvaardigheid (naar de politiek filosoof 
John Rawls) het meest consistent met de domi
nante waarden en sociale prioriteiten in de Euro
pese Unie. De nieuwe sociale orde zal waar
schijnlijk meer onzekerheid en ongelijkheid 
produceren. Dit is in principe alleen problema
tisch als die de vorm aannemen van lange ter
mijn uitsluiting. De auteurs van het boek Why 
We Need a New Welfare State stellen voor om het 
gelijkheidsideaal te ‘dynamiseren’ en wel in ter-
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men van levenskansen. Ongelijldieid nu is in 
sommige opzichten niet per se onverenigbaar 
met de basisgedachte van lange termijn recht
vaardigheid. In de huidige context van economi
sche internationalisering en maatschappelijke 
postindustrialisering zouden de minima moralia 
van de verzorgingsstaat aan het begin van de 
21®’-*̂ eeuw niet alleen een minimale inkomens
garantie en een 'gezondheids(bevordering)’ ga
rantie moeten bieden, maar tevens een 'mense
lijk kapitaal garantie’. Dit houdt een verschui
ving in van een statische notie van gelijkheid, 
waarin materiële bronnen (inkomen) en com- 
pensatiemiddelen centraal staan, naar een meer 
dynamische notie, gebaseerd op capaciteiten, 
kansen en ‘empowerment’. Een tweede implica
tie is dat het beleid zich verder moet ontwiklce- 
len in de richting van ‘flexicurity’ (de combinatie 
van een flexibele arbeidsmarkt met sociale ze
kerheid voor flexwerkers, Visser/Hemerijck, 
1997). De normatieve rechtvaardiging van flexi
biliteit en zekerheid kan als volgt worden bear
gumenteerd: moreel gezien is het niet meer dan 
rechtvaardig de bescherming van de zoge
naamde ‘insiders’ te verminderen en meer flexi
biliteit en een grotere spreiding van inkomen 
toe te staan als dit leidt tot meer kansen op werk 
voor degenen die het slechtst af zijn, de ‘outsi
ders’. Ook de zekerheidsgarantie kan in norma
tieve termen worden vervat: de Rawlsiaanse be
nadering beoogt uiteindelijk elk individu deel te 
laten zijn van de samenleving. Voor de grote 
meerderheid van burgers kan een gegarandeerde 
‘tweede kans’ (in bijvoorbeeld het onderwijs) ge
noeg zijn. Het blijft tenslotte van vitaal belang 
om sociale uitsluiting tegen te gaan voor hen die

gevangen blijven in condities van onder-privile- 
giering. Armoedeonderzoeklaat de hardnelckig- 
heid van het grootst mogelijke Rawlsiaanse on
recht zien: ernstig benadeelde individuen en 
groepen die gevangen zijn in hun omstandighe
den door perverse regelgeving in zowel de ar
beidsmarkt als de sociale zekerheid. Een basis
voorziening is en blijft daarom noodzakelijk.

Samengevat: het blijvende nut en noodzaak 
van de verzorgingsstaat aan het begin van de 
2iste eeuw is gelegen in de nieuwe dmk van 
internationalisering en postindustrialisering.
De permanent hervormende verzorgingsstaat 
moet praktisch invulling geven aan de nieuwe 
normatieve conditie van dynamische gelijkheid. 
In plaats van met de rug naar de toekomst te 
staan, moeten beleidsmakers scherp omlijnde en 
mobiliserende voorstellingen van de nieuwe so
ciale risico’s die gepaard gaan met economische 
internationalisering en toegenomen maatschap
pelijke differentiatie ontwikkelen. Dat betekent 
zich richten op activering en (re-)integratie van 
met name laagopgeleiden, meer oog te hebben 
voor het belang van maatschappelijke dienstver
lening in de kinderopvang en de zorg, open staan 
voor de stimulerende werking van flexibiliteit, 
en vooral ook alert blijven op de vele institutio
nele barrières in de kansenstructuur van natio
naal en Europees sociaal-economisch beleid.

Uiteindelijk zal het samenspel mssen natio
nale verzorgingsstaten en Europees beleidsni
veau bepalen of er sprake zal kunnen blijven van 
een sociaal pragmatisch Europa.
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Het integratievraagstuk 
van Charlois

Het begon allemaal met Dominic Schrijer. Wat vooral 
een noodkreet uit de lokale praktijk bedoelde te zijn, 

over de bovenmaatse concentratie van kansarme 
migranten in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, 

werd de aanzet tot een publiek debat over een 
‘allochtonenstop’ ( l p f , de Volkskrant) en gedwongen 

spreidingvan allochtonen cq nieuwkomers.
Dominic Schrijer blikt in dit nummer terug op het 

debat, formuleert zijn bedoelingen nogeens precies en 
bespreekt de reacties op zijn noodkreet.

Jeroen Dijsselbloem, het PvdA- kamerlid dat de 
handschoen van Schrijer direct opnam, komt ook hier 

aan het woord. Hij probeert een consistente lijn voorde 
PvdA uitte zetten. In aanvulling daarop beschouwt 

René Cuperus de wending die er in het denken over 
multiculturaliteiten integratie is opgetreden.

Hij betoogt dat het een ‘gotspe van reuzenformaat’ is 
om te beweren dat het Nederlandse integratiebeleid 
geslaagd is. Zie voor een uitgebreidere discussie over 

spreiding de website van de w b s : www.wbs.nl
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Het integratievraagstuk van Charlois (i)

Het gaat onze draaglast 
te boven!
Een noodkreet uit de lokale praktijk

56

DOM IN IC  S C H  RIJ ER

Opnieuw brak onlangs een publiek debat uit 
over de concentratie van kansarme migranten in 
de grote steden. Mijn uitspraken over een meer 
evenwichtige spreiding van kansarmen bleken 
een belangrijke impuls voor die discussie te zijn. 
Ik deed die uitspraken in reactie op een onder
zoek naar de demografische ontwildceling van 
Rotterdam. Dat onderzoek van het Centrum voor 
Onderzoek en Statistiek gaf aan dar Rotterdam 
in 2017 aanmerkelijkjonger, kleurrijker en ar
mer zal zijn. En voor de deelgemeente Charlois, 
waarvan ik dagelijks besmurder ben, zou dat in 
zeer sterke mate het geval zijn. In reactie daarop 
heb ik aangegeven dat er grenzen zijn aan de toe
nemende verarming van Charlois. De toestroom 
van kansarme migranten gaat de draaglast van 
deelgemeente en bewoners te boven. Mijn plei
dooi was en blijft simpel: de verdeling van kans
arme migranten over stad en regio zal veel even
wichtiger moeten worden.

De discussie kreeg een landelijk karakter na 
de introductie van het begrip ‘allochtonenstop’ 
door Leefbaar Rotterdam. Dit bood mij de gele
genheid om mijn eigen positie beter te marke
ren. Niet herkomst of etniciteit, maar de sociaal- 
economische positie van bewoners vormt voor 
mij de centrale kwestie. Ik heb, onder invloed
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van de ophef in de media, op dit vlak nu enkele 
praktische voorstellen uitgewerkt. In dit artikel 
wil ik hier nader op in gaan. Ik wil om te begin
nen het begrip 'kansarme migranten’ nader om
schrijven. Vervolgens kom ik op cruciale vragen 
rondom huisvesting, integratie en inburgering. 
In hoeverre kan er sprake zijn van gedeelde ver
antwoordelijkheid van buurgemeenten en ho
gere overheden? Daarna ga ik in op het landelijke 
migratiebeleid (of juist het ontbreken hiervan) 
en de desastreuze uitwerking hiervan op lokaal

W AAR H EB B EN  WE HET OVER?

Iemand is kansarm wanneer hij/zij aantoonbaar 
niet in staat is om voor zichzelf en evenmele ge
zinsleden zorg en verantwoordelijldieid te dra
gen. Essentiële voorwaarden voor het zichzelf 
kunnen handhaven zijn: het op legale manier 
kunnen voorzien in eigen levensonderhoud (in
komen) en het hebben van rechtmatige huis
vesting. Voor mensen van niet-Nederlandse 
komaf is het verder cruciaal om de Nederlandse 
taal te spreken en kennis te hebben van de 
Nederlandse gewoonten. Het gaat voor alle dui
delijkheid om mensen die legaal in Nederland 
verblijven (later kom ik op asielzoekers en illega
len), en die uiteindelijk zonder hulp van de over
heid niet in staat zijn een zelfstandig bestaan op 
te bouwen. Het zijn vooral de oude en ‘slechte’
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wijken en in toenemende mate de naoorlogse 
Aalwijken in de grote steden waar deze mensen 
onderdak vinden. Door de weinig perspectief
rijke omstandigheden waarin deze mensen zich 
bevinden, zijn zij aangewezen op de hulp van lot
genoten, maar ook op mensen die hun situatie 
uitbuiten (huisjesmelkers, illegaal werk zoals 
drugshandel en prostitutie). Voor andere bewo
ners in deze wijken veroorzaken deze mensen 
niet zelden — bewust en onbewust — veel over
last.

Deze situatie instandhouden is onacceptabel: 
zowel voor de hetroldcenen als voor de betrokken 
wijken. De betrokkenen hebben geen perspectief 
op een normale toekomst en anderen zien hun 
wijk zienderogen achteruitgaan. Dit is geen 
kwestie van allochtoon versus autochtoon of 
zwart versus wit, maar een kwestie van kansarm 
versus kansrijk. Het gegeven dat de meeste men
sen in een kansarme positie in Rotterdam alloch
toon is, wil niet zeggen dat alle allochtonen kans
arm zijn en problemen hebben. Om een minder 
beladen vergelijking te maken: het is bekend dat 
linkshandige mensen vaker dan rechtshandige 
hoogintelligent zijn, maar dat is geen reden voor 
universiteiten om linkshandige aankomende 
studenten geen vooropleidingdiploma’s te vra
gen.

K A N S A R M E N  EN IN TE G RA TIE

De overheid heeft allereerst de plicht op te tre
den tegen onrechtmatige bewoning, crimina
liteit en overlast in wijken. Voor alle bewoners 
dient de leefbaarheid gegarandeerd te worden, 
dat is de norm. Daarnaast dient de overheid zorg 
te dragen voor de mensen die zich in dit soort 
uitzichtloze en kansarme situaties bevinden. In 
die delen van Charlois waar wordt gewerkt met 
zogenoemde interventie-teams (met daarin ver
tegenwoordigd de deelgemeente, de politie, wo
ningtoezicht en de dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) wordt een eind gemaakt aan 
de meest weerzinwekkende woon- en leefom
standigheden waarin mensen zijn gehuisvest 
(door aanschrijving, boetes en eventuele sluiting

van dit soort panden). Daarnaast proberen deze 
teams er voor te zorgen dat mensen op een nor
male manier gehuisvest worden en dat zij ook 
hulp en begeleiding krijgen om hun leven weer 
op orde te brengen. Het zo maar op straat zetten 
van deze mensen zou het probleem alleen maar 
verplaatsen en vergroten. Toch blijkt dit in de 
praktijk vreselijk moeilijk, want er is bijna geen 
huisvesting in deze ‘onderkant’ van de woning
markt (sociale pensions, begeleid wonen etc.).

Vaak blijkt er tevens sprake van complexe ge
zondheids- en inkomensproblemen. De hulp aan 
dit soort mensen van reguliere instellingen 
schiet vaak zijn doel voorbij. Het blijkt in de 
praktijk moeilijk om hulp op dit soort individu
ele gevallen toe te snijden. Betrokkenen vallen 
vaak terug in oude gewoonten. En intergratie en 
inburgering dan? Ervaringen in de praktijk laten 
zien dat kansarme mensen puur aan het overle
ven zijn. Ze proberen van dag tot dag het hoofd 
boven water te houden. Hun woonduur is vaak 
niet langer dan een half j aar op een bepaald 
adres. Al met al geen ideale situatie om eens een 
taalcursus te gaan volgen of je druk te maken 
over de relatie met je buren. Pas als de elemen
taire sociaal-economische omstandigheden op 
orde zijn (regulier inkomen, fatsoenlijke huis
vesting), zal iemand pas toekomen aan ‘echt’ le
ven en ook meer geïnteresseerd raken in de 
buurt waarin hij of zij woont, in de school voor 
de kinderen e.d. Al jaren lang is duidelijk dat mi
granten die zichzelf een stabiele sociaal-econo
mische positie hebben weten te verwerven en zo 
stijgen op de sociale ladder, goed geïntegreerd 
raken, hun talen spreken en actief participeren 
in allerlei verenigingen en deelnemen aan soci
ale activiteiten.

/ Een stabiel bestaan start met het hebben van 
normale woonruimte en een regulier inkomen. 
Daarna of daarnaast zijn ook inburgering en in
tegratie van groot belang om als individu een 
zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen. Deze 
taak lijkt tot nu toe geheel toebedeeld te zijn aan 
de overheid (taallessen, cursussen). In andere 
westerse landen zijn het particulier initiatief en 
‘de markt’ veel actiever en vaak ook effectiever op

57

S&D l o/ l l  I 2003



Het integratievraagstuk van Charlois Dominic Schrijer Het g a a t  onze draaglast te bonen!

5 8

dit vlak. In Amerika, waar het spreken van de taal 
en de kennis van het land vereiste zijn voor het 
verkrijgen van het staatsburgerschap, heeft de 
overheid nagenoeg geen rol bij het aanbieden 
van taal- en inburgeringscursussen.

Dit alles neemt niet weg dat de laatste tij d (ze
ker na ‘ii september’ en de opkomst van Pim For- 
tuyn) er wel degelijk te signaleren valt dat groe
pen allochtonen zich terugtrekken in eigen 
kring en opvattingen uitdragen die soms strijdig 
zijn met Nederlandse regels en vrijheden. Een 
voorbeeld is de toenemende intimidatie en 
agressie jegens vrouwen en homo’s. Iemand die 
ervoor kiest in dit land zijn bestaan op te bou
wen heeft de plicht zich de taal eigen te maken 
en zich te verdiepen in de Nederlandse normen 
en waarden en de hier geldende vrijheden van 
burgers te respecteren. Tot deze burgerplicht 
hoort ook de bereidheid om kennis te nemen van 
de cultuur en gewoonten van anderen. Helaas 
ontwikkelt een groeiende groep autochtone 
Nederlanders ook vergaande vooroordelen en 
stereotype beelden van allochtonen en worden 
opvattingen hierover steeds luider uitgedragen. 
Ook dit is niet bepaald bevorderlijk voor het pro
ces van integratie. Als dit de reden is waarom, 
door wie dan ook, wordt gepleit voor een maxi
maal aantal allochtonen per wijk of stad, dan is 
dat volstrekt verwerpelijk. Integratie is wel dege
lijk een proces dat van twee kanten dient te ko
men. Het gaat hier om een gedeelde zorg voor 
alle inwoners van deze stad, waarbij het geen 
probleem is als groepen mensen langs elkaar 
heen leven, zolang ze elkaar maar in hun waarde 
laten en geen inbreuk doen op eikaars vrijheden. 
Dit vraagt naast tolerantie ook zelfbeperking van 
mensen. Niet alles kan; de vrijheid van de één 
stopt waar de vrijheid van de ander wordt aange
tast!

HOE D AN  WEL?

De problemen die hierboven zijn beschreven 
worden gelukkig steeds breder onderkend. Te
recht is de vraag naar voren gekomen hoe een en 
ander aan te pakken en in praktijk te brengen.

Mede op basis van mijn ervaringen in Charlois, 
waar, nog altijd op te beperkte schaal, nuttige er
varingen zijn opgedaan, belicht ik enkele cruci
ale praktijkervaringen.
Allereerst de huisvesting. Dit is voor Rotterdam 
de crux. Grote groepen kansarme migranten ko
men naar Rotterdam omdat het hier — in verge
lijking met andere steden — nog steeds zeer een
voudig is om aan tijdelijke huisvesting te ko
men. Ieder mens heeft namelijk een plek nodig 
om te slapen en hier zijn die pleldcen — vraag 
niet wat voor pleldcen — volop aanwezig.

Hoe komt dat? Door de kwetsbaarheid van de 
Rotterdamse woningvoorraad (veel kleine, ver
ouderde, gehorige huurappartementen) en de 
gestegen welvaart van de voormalige bewoners, 
zijn er de laatste jaren veel van dit soort wonin
gen vrijgekomen. Middeninkomengroepen kon
den immers een betere woning buiten de stad 
betrekken. Was het gemiddelde arbeidersgezin 
vroeger tevreden met een 4-kamer portiek etage- 
woning in de Tarwewijkof Pendrecht, tegen
woordig kan men zich een kleinere of grotere 
eengezinswoning veroorloven. De staat van 
onderhoud van de achtergelaten, verouderde wo
ningen maakt veelal grote investeringen nood
zakelijk, maar hiervan wordt door veel eigenaren 
afgezien omdat die investeringen niet meer 
terug te verdienen zijn (door de lage verwachte 
huuropbrengsten).

Veel bezit is afgestoten en in handen van eige
naren die minder kunnen of willen investeren in 
onderhoud, waardoor deze woningen ook nog 
eens minder aantreldcelijk worden voor mensen 
die zich wel iets kunnen veroorloven. In de jaren 
negentig komen daarbovenop, juist in de meer 
kwetsbare wijken van de stad met veel particu
liere goedkope woningen, tal van onrechtmatige 
activiteiten de buurt binnen. Sommige eigena
ren en beheerders bieden volop aanleiding voor 
zaken als drughandel, hennepkwekerijen en ille
gale kamerverhuur. Met de ‘wet Victoria’ is de 
dmghandel vanuit woningen behoorlijk in de 
grip gekomen. Maar de vraag naar tijdelijke 
woonruimte van mensen die niet op de reguliere 
woonmarkt een plek kunnen vinden is in-
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middels zo groot geworden, dat het zeer lucratief 
is hier gelegenheid voor te bieden. Verder is ie
dere grote stad natuurlijk sowieso aantrelckelijk 
vanwege z’n illegale economie, en dat geldt met 
name nog de Rotterdamse haven waar veel vies 
en gevaarlijk wordt.

Wat te doen? Om te beginnen zouden we zo 
snel mogelijk een einde moeten maken aan ille
gale kamerverhuurbij particuliere verhuurders, 
en aan simaties van onderverhuur, overbewo- 
ning en overlast bij corporaties. De stad dient 
veel minder ruimte te bieden aan allerlei vormen 
van onrechtmatige huisvesting. Dat zal de aan
trekkingskracht van de stad op bepaalde groepen 
sterk verminderen. Als huurbeschermingsregels 
hier in de praktijk knellen, dan moet daar serieus 
naar gekeken worden. Corporaties zouden in de 
meest kwetsbare complexen en buurten af moe
ten (kunnen en willen) wijken van de algemeen 
geldende regels voor woningtoewijzing. Tegelij
kertijd moeten stad en regio met de corporaties 
veel meer doen aan het reguleren van de onder
kant van de woningmarkt (ook wel ‘het souter
rain’ genoemd). Het ontbreken hiervan is de re
den dat te veel mensen aangewezen zijn op on
rechtmatige kamerverhuur.

Het is de kerntaak van corporaties (er zijn cor
poraties bij die dat vergeten lijken te zijn) om 
huisvesting te bieden aan kwetsbare mensen en 
mensen die niet willen of kunnen kopen. Te den
ken valt aan sociale pensions, short stoy hotels, 
internaten en Ideinschalige begeleidwonen-pro- 
jecten (met begeleiding op dag-tot-dag basis tot 
24-uurs begeleiding). Een actieve corporatie als 
Maasoevers-Woonbron heeft zichzelf ten doel 
gesteld 10% van haar woningbezit aan te bieden 
voor dit ‘souterrain’. Dat is niet alleen bestemd 
voor kansarme migranten, maar ook voor andere 
kwetsbare groepen die anders overgeleverd zijn 
aan huisjesmelkers of op straat moeten slapen. 
Wanneer alle corporaties in de regio deze doel
stelling daadwerkelijk zouden overnemen, kan 
naar mijn indruk het gros van de kwetsbare 
mensen in stad en regio onderdak worden gebo
den. Het aardige van de corporaties in Rotterdam 
is dat ze allemaal op de schaal van de gehele stad

werken, en sommige zelfs in de gehele regio, zo
dat deze woonvormen niet op een paar plekken, 
maar over de gehele stad en regio verspreid, zou
den kunnen worden gecreëerd.

S P R E I D IN G  VAN ZORG EN HULP

Een grote zorg van de corporaties, en terecht, be
treft de vraag wie deze groep bewoners hulp, be
geleiding en zorg gaat bieden. Dat is immers niet 
hun professie. Deze vraag is tevens cruciaal voor 
het creëren van draagvlak en het vinden van ver
trouwen van omwonenden bij het opzetten van 
dit soort voorzieningen. Om dat vertrouwen te 
kunnen bieden zal er in de stad enorm anders ge
werkt moeten worden door allerlei diensten en 
instellingen. Sommigen organisaties maken 
deze omslag nu al voorzichtig zoals bv. Delta- 
Bouman (geestelijke gezondheids- en versla
vingszorg) die via mobiele teams hulp wil bieden 
aan mensen die in de stad leven in vormen van 
begeleid wonen. Een ander voorbeeld zijn de ‘Re- 
habteams’ (waarom heeft Rotterdam dergelijke 
teams eigenlijk niet?) die actief zijn in andere 
grote steden. Zij zoeken daklozen met psychiatri
sche stoornissen op en proberen letterlijk ter 
plelcke hulp te verlenen. Instellingen als So- 
ZaWe, GGD en maatschappelijk werk dienen veel 
meer uit hun kantoortorens te komen. Zij moe
ten hun cliënten 1 op 1 langdurige hulp gaan bie
den.

Stop met het bedenken van nog meer nieuwe 
programma’s voor allerlei categorieën en groe
pen, maar ontwikkel in plaats daarvan prakti
sche organisatiemethoden die toegesneden zijn 
op de specifieke vragen van individuele mensen. 
Veel wetenschappers betogen al jarenlang dat 
het werken vanuit hokjes, categorieën en alge
mene regels funest is voor het bieden van hulp 
aan mensen die vaak met complexe problemen 
kampen en waarvan onduidelijk is bij welke in
stantie ze moeten aankloppen. Dit vraagt om 
minder mensen in de staf, coördinatie en top van 
dit soort instellingen en meer goed opgeleide en 
toegeruste mensen op de werkvloer. Hulpverle
ners die bovendien een ruimere handelingsbe-
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voegdheid krijgen om binnen algemene regels 
van geval tot geval afzonderlijke besluiten te ne
men. Dossiers van cliënten die regelmatig door 
de stad verhuizen (bijvoorbeeld om schuldeisers 
te ontlopen) dienen ook te worden overgedra
gen. Het zal een enorme klus zijn om dit alles te 
organiseren, maar ik heb nooit gezegd dat we 
voor een eenvoudige opgave staan.

Het slechtste wat het stadsbestuur nu kan 
doen is — in navolging van het kabinet — amb
tenaren te ontslaan en vacaturestops in te stel
len. Het is nu alle hens aan dek en iedere ambte
naar is keihard nodig. Wel zal het nodig zijn om 
de juiste mensen op de juiste plekken aan het 
werk te krijgen. Zo zouden bijvoorbeeld oudere 
werknemers, met een grote bekendheid van de 
stad, niet afmoeten vloeien, maar juist de gele
genheid worden geboden om voor een beperkte 
periode als mentor of begeleider op te treden van 
kansarme migranten. Ook voor mensen die tij
delijk uitgekeken zijn op hun baan kan dit een 
aardige mssenstap zijn. Mensen die werken voor 
de overheid en voor hulpinstanties zijn vaak bij
zonder gemotiveerd om hun kennis en ervaring 
op een praktische manier in te zetten.

De hulp aan kansarme migranten kan en 
moet de overheid niet alleen bieden. De samen
werking met tal van particuliere instanties in de 
stad dient geïntensiveerd te worden, om een 
(vaak tij delijk) netwerk van zorg en hulp 
rondom een individu of gezin te vormen. Wat 
dat betreft doen organisaties als Het Leger des 
Heils, het Centrum voor Dienstverlening, De Pau- 
luskerk, Nora Storm met haar junks, talrijke ker
kelijke instellingen als bijvoorbeeld Youthfor 

6 o Christ en vluchtelingenwerk, ontzaglijk goed
werk. Vele duizenden vrijwilligers in deze stad 
dragen nu al iedere dag verantwoordelijkheid 
voor hulp aan van kwetsbare groepen in deze 
stad. Zij dienen hiervoor meer ruimte en onder
steuning te krijgen. De afstemming tussen over
heid en dit soort instellingen rond individuen en 
gezinnen kan en moet veel beter. De manier 
waarop in Den Bosch geprobeerd wordt de tijde
lijke hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers ‘op 
maat te snij den’ kan als voorbeeld dienen. Ook

de manier waarop kleine dorpsgemeenschappen 
als Vlieland of Aalten asielzoekers heeft opgevan
gen laat zien dat het mogelijk is zonder noe
menswaardige problemen als samenleving hulp 
te bieden aan mensen die in een kwetsbare posi
tie zitten.

VERDEELD  OPVANG EN ZORG BIEDEN

Is al deze zorg alleen voorbehouden aan kans
arme migranten? Neen, natuurlijk niet. In de 
stad wonen veel mensen in een kwetsbare posi
tie waarvoor een dergelijke vorm van opvang en 
zorg toegankelijk moet zijn. Maar ook zij ontbe
ren deze opvang nu in de praktijk en bevinden 
zich vaak in dezelfde problematische situatie (in 
vaak dezelfde wijken) als die waarin veel kans
arme migranten wonen. Het opzetten van een 
netwerk van huisvesting en zorg in stad en regio 
zoals hierboven geschetst, zal dus in principe ten 
goede komen aan alle kwetsbare groepen.

En krijgt de Rotterdammer zonder problemen 
ook nog aandacht? Vaak wordt de overheid en 
politiek verweten dat ze wel veel aandacht voor 
de probleemgevallen in de stad heeft, maar wei
nig oog voor de mensen die geen problemen 
hebben of veroorzaken. Zeg maar de (achter)blij- 
vers en de doorzetters die nog iets van hun wijk 
proberen te maken. Het is daarom van groot be
lang dat op allerlei manieren in de stad doorge
gaan wordt met activiteiten voor jong en oud die 
de leefbaarheid en de gezelligheid ten goede ko
men. Zo heeft Rotterdam met het Opzoomeren 
een naam hoog te houden in ons land. Met de 
extra aandacht voor de opvang van kwetsbare 
groepen snijdthet mes bovendien aan twee kan
ten: mensen met grote problemen wordt hulp 
geboden en aan simaties van overbewoning, ille
gale kamerverhuur, criminele praktijken en 
overlast wordt een eind gemaakt. Dat komt de al
gehele leefbaarheid in deze wijken direct ten 
goede. Maar Is dit alles eigenlijk wel uit te voe
ren? Tja, kan het anders dan? Heeft iemand een 
beter voorstel?

Mijn pleidooi is uiteindelijk simpel: de op
vang en zorg voor kansarme migranten moet
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eerlijker over stad, regio en land worden ver
deeld. Dit is in het belang van betroldcenen zelf 
en in het belang van de bewoners in de wijken 
die wel goed voor zichzelf kunnen zorgen. En 
juist die laatste groep willen we voor de stad be
houden ter voorkoming van een veel te eenzij
dige bevolkingssamenstelling. Laat ik dit voorop 
stellen. Voor mij is ieder individu die zich aan de 
hier geldende regels en wetten houdt, vrij om te 
staan en gaan waar hij /zij wil. Het beeld dat 
wordt geschetst alsof kansarme migranten de 
toegang tot de stad of een wijk geweigerd kan 
worden is natuurlijk waanzin. Mijn begrip van 
spreiding is veel minder spectaculair dan de 
meeste media graag willen horen. Het is eerder 
een zaak van achterstanden en overlast bestrij
den en verdeeld over de stad en de regio opvang 
en zorg bieden, dan het weren of verplaatsen van 
mensen. Er zal wel sprake zijn van Instroombe
perking wanneer de stad serieus werk maakt van 
het bestrijden van onrechtmatige kamerverhuur 
en allerlei vormen van overlast en criminaliteit 
die hiermee verband houden.

Spreiding kan zich voordoen op het moment 
dat de overheid gevraagd wordt of genoodzaakt 
is hulp, zorg en opvang te bieden. Op dat mo
ment moet bekeken worden waar in de stad of de 
regio plaats is om iemand op te vangen. Als dat 
niet kan in de wijk waar iemand op dat moment 
woont (omdat de opvangplekken daar vol zijn), 
dan moet dat ergens anders. Iemand die zich wil
lens en wetens onttrekt aan dit hulpaanbod en 
overlast blijft veroorzaken, zal via het politie en 
justitie-traject 'opgevangen’ dienen te worden.

GESPREID E V E R A N T W O O R D E L IJK H E ID

Naast de maatregelen die in een stad als Rotter
dam zelf genomen moeten worden, gaat het ook 
om een verhaal van ‘gespreide verantwoordelijk
heid’ met het Rijk en de landelijke politiek. Al 
was het maar omdat de Rotterdamse opgave bo
venmaats is. Het wordt tijd dat de landelijke poli
tiek en overheid erkend dat de stad Rotterdam in 
vergelijking met de andere grote steden van het 
land een bovengemiddelde opgave heeft waar

het gaat om de aanpak van de grote-steden-pro- 
blematiek. Ook de huidige recessie treft deze 
stad en regio weer het sterkst van het land. Het 
Rotterdamse bestuur wil niet meer te koop lopen 
met het feit dat de stad al jarenlang ‘de verkeerde 
lijstjes’ aanvoert, en toont vooral inzet op de 
korte termijn. Het cos-onderzoeklaatzien dat 
ondanks alle goede inzet, de bevolking van de 
stad steeds armer wordt en dat de problemen 
blijven toenemen. Wanneer komt dit elemen
taire gegeven nu eindelijk eens tot uitdrukking 
in de verdeling van rijksmiddelen via Gemeente
fonds en het Investeringsbudget Stedelijke Ver
nieuwing (isv)? Hoe is het toch mogelijk dat bij 
iedere verdeling van middelen de gemeente Am
sterdam veruit het meeste geld krijgt, terwijl 
burgemeester Job Cohen en wethouder Rob 
Oudkerk recent nog erkend hebben dat de schaal 
en omvang van de grootstedelijke problematiek 
in Rotterdam vele malen groter is dan die in de 
hoofdstad.

Met de verdeling van de isv-middelen in aan
tocht ga ik er vanuit dat hier nu echt verandering 
in komt. Dit vraagt om een andere vorm van soli
dariteit tussen lokale PvdA’ers en tussen gemeen
tebesturen. I s v-gelden dienen verdeeld te wor
den op basis van de ernst en omvang van de op
gave, de hardheid van de plannen en de investe- 
rings- en opbrengstpotentie in de betreffende 
gebieden. De ‘ieder krijgt een beetje’-mentaliteit 
dient doorbroken te worden, wil het Rotterdam 
lulcken eindelijk eens tot strucmrele verbeterin
gen te komen.

m i g r a t i e b e l e i d : e e n  n i e u w  v o o r s t e l

Een ander vraagstuk met strucmrele effecten is 
het asielbeleid. Landelijk asielbeleid werkt in de 
lokale praktijk asociaal uit. We kennen op dit 
moment een landelijk asielbeleid dat mime toe
gangsmogelijkheden tot procedures biedt, maar 
weinig kans op verblijf. De meeste mensen die 
uitgeprocedeerd zijn, worden door het gebrek 
aan uitzettingscapaciteit niet uitgezet, maar ‘ver
dwijnen’ in de illegaliteit. Deze mensen verdwij
nen misschien uit de statistieken, maar niet van
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de aardbodem. Ze vinden huisvesting in die wij
ken waar zich veel lot- en landgenoten en familie 
bevinden, in illegale pensions of wonen bij el
kaar in. Ze verdienen geld in de zwarte econo
mie. De druk die deze mensen op deze wijken 
leggen is enorm. De leef- en woonomstandighe
den van die mensen zelf zijn vaak erbarmelijk. Ik 
kan me voorstellen dat collega-bestuurders in 
steden een tijdelijk opvang willen bieden voor 
deze mensen, al is het maar om ze te helpen hun 
toekomst weer te richten op het land van her
komst. In Charlois komt het interventieteam 
deze uitgeprocedeerden nogal eens tegen. Aan
gezien de inzet van Vreemdelingenpolitie en Im
migratiedienst volstrekt onvoldoende is, worden 
zij vrijwel nooit uitgezet (illegaal zijn is immers 
niet strafbaar dus de politie kan niets doen).
Hulp bieden aan deze groep mensen kunnen we 
in Charlois overigens niet, daarvoor is de hulp
vraag van legaal in Nederland verblijvende men
sen simpelweg te groot. Probleemverschuiving 
is wat rest en is dus aan de orde van de dag.

En of de Nederlandse overheid nu wel of niet 
immigratieland wil zijn, doet er in de praktijk ei
genlijk niet toe: er zijn altijd mensen geweest en 
er zullen altijd mensen blijven die om sociale, 
humanitaire, politieke of economische reden el
ders in de wereld een beter bestaan willen op
bouwen. Andere westerse landen gaan daar veel 
minder krampachtig mee om dan Nederland. 
Iedereen die zich in ons land bevindt moet zich 
vooral zelf kunnen redden, maar als een niet- 
Nederlander dat lukt, dan mag hij zich hier op
eens niet vestigen.

Een eerste nog niet geheel uitgekristalliseerd 
62 voorstel van mijn kant om deze situatie te ver

helderen is dit: een volwaardig migratiebeleid 
houdt in dat een buitenlander die kan aantonen 
hier werk te hebben (legaal arbeidscontract in 
welke sector dan ook) en rechtmatige huis
vesting, in aanmerking komt voor een tijdelijke 
werk- en verblijfsvergunning. Deze vergunning 
zou voor de duur van eenjaar (ook korter) ver
strekt kunnen worden en is maximaal vijf maal 
te verlengen. Er worden in die periode geen rech
ten opgebouwd rond sociale zekerheid of sociale

huisvesting. De normale premies dienen wel te 
worden afgedragen (geen valse concurrentie). 
Werknemer en werkgever dienen gezamenlijk 
afspraken te maken over zorgverzekeringen.

Als iemand langer in Nederland wil wonen en 
werken, en feitelijk aangeeft hier definitief zijn 
bestaan op te willen bouwen, dan dient hij het 
Nederlands Staatsburgerschap aan te vragen. 
Hiervoor moet hij — zeg — minimaal drie jaar 
gewerkt hebben, rechtmatige huisvesting heb
ben, de taal spreken enkennis hebben van 
Nederland. Hij/zij moet kortom in staat zijn 
zichzelf goed in ons land te kunnen redden zon
der hulp (calamiteiten daargelaten) van de over
heid. Vanaf dat moment gelden voor deze per
soon alle rechten die ook gelden voor andere 
Nederlanders. Is dat oneerlijk of hard? Ik denk 
het niet. Het is gewoon helder. Als je hier tijdelijk 
geld wilt verdienen moetje een arbeidscontract 
hebben en goede huisvesting en alsje jehier de
finitief wilt vestigen dan worden er volstrekt re
ële eisen gesteld. Op deze manier kan ook een 
eind worden gemaakt aan het oneigenlijk ge
bruik van de huidige asielprocedure.

Wordt deze lijn doorgetrokken, dan ontstaat 
gelijk een goed toetsingskader voor het huwelijk 
met een buitenlandse partner. W ilje een partner 
van buiten Nederland trouwen dan moet er 
sprake van zijn dat er financieel zorg gedragen 
kan worden voor elkaar en dat het stel in staat is 
zichzelf te redden in de Nederlandse samenle
ving. Daarvoor is dan een baan en inkomen (dus 
geen uitkering) van minimaal een van de part
ners, reguliere huisvesting, en beheersing van 
Nederlandse taal en gewoonten noodzakelijk.

Voor jonge, laagopgeleide kansarme Antilia- 
nen, een groep waarvan inmiddels ook bekend is 
dat zij niet goed in staat is voor zichzelf zorg te 
dragen, ligt dit allemaal een slag anders. Zij ver
blijven hier volstrekt legaal, en worden geacht 
het eerste j aar van hun verblijf onderdak en ver
zorging te krijgen van familie, maar in de prak
tijk gaat dat heel vaak mis. We kunnen deze jon
geren niet weren, en ik zie eigenlijk ook geen 
noodzaak om dat te doen. Hun kennis van taal en 
gewoonten is vaak beter dan van andere nieuw-
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komers (iemand op m a v o -niveau spreekt naast 
Nederlands vaak Spaans en Engels) en het wer
ken in de techniek, haven, schoonmaak en hin
der- en ouderenzorg heeft voor hun nog een 
goede status. Probleem is echter dat ze al snel be
horen tot de groep kansarme nieuwkomers en 
terechtkomen in de kwetsbare buurten van een 
tiental grote steden. Ze treffen daar niemand om 
zich aan op te trekken of om zich door te laten 
corrigeren.

Er ontwikkelt zich in hoog tempo een vrijwel 
onbeheersbaar probleem in deze wijken, en 
ondertussen discussieert de landelijk politiek 
over het al dan niet wijzigen van een statuut! 
Voor deze groep moet met de grootste spoed een 
omvangrijk landelijk programma worden opge
zet voor opvang, begeleiding en opleiding. Doen 
we dat niet dan is een groot deel van hen uitein
delijk aangewezen op de duurste vorm van bege
leid wonen en hulp die er bestaat: de gevangenis. 
Mijn voorstel zou hier zijn om de AZC’s in het 
land niet te sluiten maar — aangevuld met goede 
personele begeleiding — te gebruiken om deze 
groep tijdelijk op te vangen en ze de nodige ba
gage mee te geven, zodat ze op normale wijze in 
onze samenleving hun weg weten te vinden.

HET ‘ SP R E ID IN G S D E B A T ’

In dit artikelheb ikvoorstellen gepresenteerd 
om de spreiding van de verantwoordelijkheden 
voor kansarme migranten in de praktijk te reali
seren. In de loop van de discussie is op mijn 
voorstellen uiteenlopend gereageerd. Allereerst 
waren er reacties van mensen — bewoners, lo
kale politici en verslaggevers — die dicht bij 
mijn definitie van kansarme migranten bleven 
en concreet op mijn voorstellen reageerden.
Voor hen was het een opluchting dat nu eindelijk 
op beschaafde wijze en in de juiste termen over 
dit gevoelige maatschappelijke vraagstuk kan 
worden gesproken. Veel landelijke media heb
ben de discussie aangegrepen om zich te verdie
pen in de dagelijkse praktijk en de leefwereld 
van bewoners in de betreffende wijken.

Over het algemeen is door de media op een

kritische doch integere manier verslag gedaan. 
Daarnaast ontwikkelde zich een meer abstract 
debat over de (on)wenselijkheid van spreiding 
van (kansarme) allochtonen. Zowel aan de rech
ter- als de linkerkant van het politieke spectrum 
ontstonden heftige reacties. De ene groep stelt 
dat het voornamelijk om een allochtonenvraag
stuk gaat. De problematiek wordt door hen ver
engd tot een etnische kwestie. Een grote stad in 
Nederland die voor meer dan de helft uit buiten
landers bestaat kan in hun ogen niet goed functi
oneren. Een stelling die eerder beginjaren ne
gentig al door Frits Bolkestein geponeerd werd. 
Hij, en daarna veel anderen, legden de nadruk op 
vooral culmrele en religieuze factoren die de in
tegratie en persoonlijke ontwikkeling van mi
granten zouden belemmeren.

Doordat in het verleden de discussie voorna
melijk langs deze lijn is gevoerd, was voor som
migen onduidelijk dat mijn benadering een an
dere is. Niet afkomst of etniciteit, maar vooral de 
sociaal-economische positie is bepalend of ie
mand in staat is een volwaardig zelfstandig be
staan op te bouwen. Het onmiskenbare feit dat 
veel Turkse, Surinaamse en Maroklcaanse gezin
nen zich inmiddels hebben weten op te werken 
tot een nieuwe middenklasse in de grote steden, 
is hiervan de bevestiging. Een andere groep po
neert de stelling dat iedereen in dit land vrij is 
om te wonen waar hij/zij wil en dat er daarom 
geen sprake mag zijn van gedwongen spreiding. 
Discussie gesloten. Allerlei spookbeelden van 
massale verhuizingen van allochtonen werden 
daarbij opgevoerd om de eigen argumenten 
kracht bij te zetten. Ook werden oplossingen in 
de volkshuisvestingssfeer aangedragen die in
grijpen op de reguliere woonmarkt, maar geen 
betrekking hebben op de doelgroep die ik juist 
benoem, de mensen die niet terechtkunnen op 
de reguliere woonmarkt.

Wat gestart is als een noodkreet uit de lokale 
praktijk dreigt te ontaarden in een theoretisch 
debat over de vrijheid en autonomie van het in
dividu. Mijn pleidooi is steeds helder geweest: 
zonder regulier inkomen, fatsoenlijke huis
vesting en beheersing van taal en gewoonten
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heb je in Nederland weinig te kiezen, en ben je 
aangewezen op allerlei vormen van onrechtma
tig wonen en werken. De veel geroemde vrijhe
den in dit land gelden met name voor mensen 
die wel op de reguliere woon- en arbeidsmarkt 
terecht kunnen. Voor hen die daar niet in slagen 
resteert al snel een bestaan in de marge van de 
samenleving, welke zich in toenemende mate 
concentreert in een aantal wijken van de grote 
steden van ons land. Inderdaad, in een deelge
meente als Charlois.

K E N N I S ,  M A C H T  EN I N K O M E N

Terwijl links-correct Nederland huiverend zijn 
neus ophaalt voor het begrip spreiding, is ‘onvrij
willige spreiding’ allang harde dagelijkse werke
lijkheid. Het huidige volkshuisvestingsbeleid 
dwingt mensen met weinig al vele jaren te wo
nen in de slechtere stadswijken met hoofdzake
lijk goedkope huurwoningen, en dwingt mensen 
zonder regulier inkomen soms te leven in de 
meest weerzinwelckende omstandigheden. Ter
wijl politiek Den Haag vooral reageert op spook
beelden van gedwongen spreiding, wordt in de 
praktijk al dagelijks ingegrepen in de onrecht
matige woonsituaties van mensen — tothuis- 
uitzettingen aan toe — en lukt het niet vol
doende alternatieve woonruimte elders in stad, 
regio of land te vinden.

En de PvdA? Mij wordt wel eens gevraagd is 
dit nu wel een echt PvdA-thema datje op de 
agenda zet. Mijn antwoord daarop is simpel. Als 
we kijken naar het verleden dan is het helder. 
Voor alle sociaal-democratische bewegingen in 

64 Europa was het belangrijkste credo: spreiding 
van kennis, macht en inkomen. Het ging daarbij 
juist om het tegengaan van concentraties van 
kansarmoede. Doel was ‘bestaanszekerheidbij 
een behoorlijke levenspeil voor een ieder’. Werk 
(inkomen) en huisvesting zijn altijd gezien als

cruciale voorwaarden voor het kunnen ophou
wen van een fatsoenlijk bestaan.

Als we naar het heden kijken hoeven we wei
nig te verwachten van de regeringspartij en c d a , 

VVD en D 6 6 . De grote steden-problematiek is een 
blinde vlek voor dit en het vorige kabinet. Het 
kleine beetje extra geld dat beschikbaar is voor 
veiligheid, onderwijs en zorg wordt netjes uitge- 
smeerd over het gehele land. Op de bijdrage voor 
het grotestedenbeleid is flink gekort en de grote 
steden met een bovenmaatse opgave hoeven op
nieuw niet te verwachten dat zij naar verhou
ding meer geld krijgen dan de steden die minder 
problemen kennen. De achterban van de rege
ringspartijen zal in zijn algemeenheid best soli
dariteit kunnen opbrengen voor kansarme mi
granten, maar als het concreet wordt gaat het op
eens niet meer over het delen van verantwoorde
lijkheden, maar gaat het over het willens en we
tens verspreiden van overlast en problemen. 
Groenlinks voedt met name het theoretische de
bat over de vrijheid en autonomie van mensen. 
Een discussie waarmee de bewoners in de betref
fende wijken uiteindelijk niet geholpen worden. 
Alleen de sp snapt waar het om gaat en is bereid 
in deze stelling te nemen, maar ontbreekt het 
vooralsnog aan politieke en bestuurlijke kracht 
om zaken concreet in de praktijk te regelen.

De conclusie lijkt mij duidelijk: het over de 
gehele linie en met gespreide verantwoordelijk
heid bestrijden van sociale onrechtvaardigheid, 
overlast, armoede, criminaliteit, uitsluiting, on
rechtmatige huisvesting en arbeid in de grote 
steden is het meest actuele en brandende thema 
voor de PvdA van dit moment. Het gaat hier om 
het thema waarop de PvdA haar ‘nieuwe’ gezicht 
kan, neen, moet tonen!

* Een korte versie van deze bijdrage verscheen eerder 
(3 septemberjl) in het ‘Rotterdams Dagblad’.
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Herstructurering van 
wijken is lang niet genoeg!
J EROEN D I j S S E L B L O E M

Het korte, maar heftige debat over spreidingsbe- 
leid werd na anderhalve week al weer afgesloten 
tijdens de Algemene Beschouwingen in de 
Tweede Kamer, toen Femke Halsema op scherp- 
slijperige toon aan Wouter Bos vroeg of de PvdA 
nu voor of tegen gedwongen spreiding was.
‘Daar zijn wij tegen’, aldus Bos en Halsema liep 
met tevreden gezicht terug naar haar blauwe ze
tel. De politiek-correcte orde was hersteld en 
Den Haag ging over tot de orde van de dag.

Was dat dan alles? Laten we nog eens de start 
van het debat terughalen. Het was Dominic 
Schrijer, PvdA-bestuurder van de Rotterdamse 
deelgemeente Charïois, die de knuppel in het 
hoenderhok wierp met zijn pleidooi voor het be
grenzen van de instroom van kansarme migran
ten in oude volkswijken. De directe aanleiding 
vormde een onderzoek van het Rotterdamse 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek naar de 
verwachte demografische en sociaal-economi- 
sche ontwikkeling van de stad. De stadsbevol
king zou verder verldeuren, verj ongen en verar
men. En Schrijer stelde dat dit proces de span
kracht van veel wijken, in ieder geval zijn deelge
meente, te boven zou gaan.

In de discussie die volgde toonde vrijwel ie
dereen begrip voor de simatie in Rotterdam- 
Charlois. Men sprak steun uit voor Schrijer, maar 
tegelijkertijd wees men in grote getale het idee

Over de auteur Jeroen Dijsselbloem is lid uan de 
Tweede Kamer uoor de Partij uan de Arbeid 
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van spreiding af. Hoe die ogenschijnlijk tegen
strijdige houding van enerzijds Schrijer steunen 
en anderzijds de kern van zijn pleidooi afwijzen 
te verklaren? In mijn analyse werd er in de eerste 
plaats gereageerd op het begrip ‘allochto
nenstop’, de kreet waarmee Leefbaar Rotterdam 
probeerde met de noodkreet van Schrijer ervan
door te gaan. Daarbij leek men te worden ge
steund door CDA-wethouder Van der Tak die alles 
bespreekbaar achtte. In de tweede plaats reageer
den velen afwijzend op gedwongen spreiding, in 
de betekenis van: wijkbewoners verplichten hun 
wijk te verlaten en gedwongen elders te laten 
wonen. Dat beeld werd door het spreidingsdebat 
in veel landelijke media opgeroepen. Maar het 
afwijzen van die beide opties, zoals Wouter Bos 
deed in het kamerdebat, is volledig terecht. Maar 
die hadden dan ook weinig te maken met het 
voorstel van Dominic Schrijer.

De kern daarvan is dat de achterstandswijken 
ontlast moeten worden door de instroom van 
nieuwe kansarme migranten in de stad en de 
omliggende regio beter te spreiden. Daarmee 
zou de huidige problematische spiraal — achter
standen stapelen zich sneller op dan dat ze kun
nen worden weggewerkt —, worden doorbro
ken. En tegelijkertijd kunnen aan de nieuwe 
kansarme migranten een betere woning en een 
betere begeleiding op weg naar taalbeheersing, 
werk en inkomen, worden geboden.

Ikheb mijn steun uitgesproken voor deze be
nadering. Omdat de urgentie van de opeengesta
pelde problemen in wijken als de Rotterdamse
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Tarwewijk heel groot is en omdat de in alle ste
den ingezette grootschalige herstructurering 
niet alleen veel tijd vraagt maar ook nadelen 
heeft. Ik heb me ook laten leiden door twee pas
sages in het PvdA-verkiezingsmanifest dat eind 
vorig jaar uitkwam: ‘De overheid bevordert het 
integratieproces, en doet dat zö dat de proble
men die soms met de komst van mensen uit an
dere culturen gepaard gaan, niet eenzijdig bij de 
kansarmen in de oorspronkelijke Nederlandse 
bevolking komen te liggen.’ En: ‘lokale afspraken 
tussen gemeenten en woningbouwcorporaties 
die bijdragen aan een evenwichtiger samenstel
ling van wijken worden ondersteund’.

De schijnbaar eensgezinde uitkomst van het 
korte politieke debat in de Kamer, van Halsema 
tot Van Aartsen, dat het bouwen van gedifferenti
eerde wijken door herstructurering dé uitweg is, 
is naar mijn mening een volstrekt onvoldoende 
antwoord op de problematiek van de oude w ij
ken in de grote steden. Ik zal dat in dit artikel 
proberen te onderhouwen.

DE WERE LD VAN DE ILL EGALI TEI T

De in bijna alle steden lopende herstructurering 
biedt veel voordelen en verdient daarom onze 
blijvende steun. Wijken worden fors aangepakt, 
woningen verbeterd, de omgeving opgeknapt.
De slechtste woningen worden gesloopt en door 
het terugbouwen van koopwoningen en duur
dere huurwoningen ontstaat een economisch 
sterkere wijk. De verwachting is dat daardoor 
ook een grotere sociale binding met de wijk zal 
optreden en de veiligheid en leefbaarheid zullen 

6 6 verbeteren. En toch schiet herstructurering al
leen tekort als antwoord op de toenemende se
gregatie en cumulatie van achterstanden in de 
verouderde stadswijken.

Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren. 
In de eerste plaats zijn herstructureringsprojec- 
ten een kwestie van lange adem. Een project- 
duur, inclusief alle plannenmakerij, van 15 jaar is 
niet ongebruikelijk. Maar laten het er tien zijn, 
het duurt te lang. Deels is dat onvermijdelijk. 
Onder invloed van de bezuinigingen van Balke

nende 11 zullen veel plannen nog verder worden 
vertraagd.

In de tweede plaats is de herstructurering al
tijd een wijkaanpak en wordt zelden gekeken 
naar het zogenaamde waterbedeffect. Bij her
structurering worden bijvoorbeeld duizend wo
ningen gesloopt, honderden nieuwe woningen 
teruggebouwd, met een gedifferentieerde wijk 
als resultaat. Maar waar zijn de gezinnen geble
ven die in de duizenden gesloopte woningen 
woonden? Het overgrote deel van hen is en was 
afhankelijk van het goedkoopste woningaanbod 
om financieel rond te komen. In die oude wijk 
worden nauwelijks meer huurwoningen terug
gebouwd en wat er gebouwd wordt, is veel duur
der en valt zelfs buiten de huursubsidiegrenzen. 
Hetzelfde geldt voor het beperkte aandeel sociale 
huurwoningen op de grote nieuwbouwlokaties 
aan de rand van de stad. Blijft de vraag: waar 
moeten al deze mensen en gezinnen naartoe? 
Vaak zie j e een verschuiving in de stad optreden, 
een zoektocht naar opnieuw de goedkoopste wo
ningen. De wijk die nu het goedkoopst is gewor
den, zal de grote groep kansarmen die op drift is 
geraakt opvangen, plus de nieuwe instroom van 
kansarmen in de stad. En over tien jaar is ook 
deze wijk dan weer toe aan grootschalig her
structureren. Waarna het proces zich herhaalt.

In de derde plaats richten herstrucmrering en 
nieuwbouw zich vooral op de reguliere woning
markt, zeg maar de corporatie- en koopwonin
gen. Maar die woningen liggen vaak buiten het 
bereik van de meest kansarmen en kansarme 
nieuwkomers. Dan heb je het over nieuwe mi
granten waaronder Antillianen, dak- en thuislo
zen, illegalen, mensen die elders vanwege huur
schuld of overlast uit hun corporatiewoning zijn 
gezet, ex-psychiatrische patiënten, alleenstaande 
tienermoeders, verslaafden. Veel van hen bege
ven zich noodgedwongen buiten de officiële wo
ningmarkt. Als het Rotterdamse college de oplos
sing voor de concentratie van kansarmen op dit 
moment in aanpassingen van de woonmimte- 
verdeling zoekt, begrijpt men de positie van de 
kansarme nieuwkomers op de woningmarkt 
niet. De woningen waarin zij nu proberen te
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overleven, staan altijd als eerste op de nominatie 
om te worden gesloopt. Geen misverstand: gege
ven de kwaliteit van dat soort woningen is sloop 
vaak onvermijdelijk en soms zelfs de hoogste 
tijd, maar we bouwen er niets voor terug; er zijn 
veel te weinig stabiele en betaalbare woonplek
ken voor deze mensen.

Een niet gering deel van de meest kansarmen 
zijn nieuwe migranten. Schrijer wees daar te
recht op. Het is belangrijk dat te onderkennen en 
dat specifieke probleem te analyseren om tot een 
betere aanpakte komen.

Er is de afgelopen tien jaar in snel tempo een 
half-ondergrondse wereld van illegaliteit in de 
grote steden ontstaan. De wereld van illegale ar
beidsmigranten, waarbij vaak niet de migrant 
maar de mensensmolckelaars het reisdoel bepa
len naar Nederland als volstrekt willekeurig en 
onbekend vestigingsland. Maar ook een wereld 
van illegale migranten uit Oostbloldanden, soms 
voortijdelijk werk in de minbouw, soms voor 
criminele activiteiten — uiteenlopend van het 
oplichten van toeristen op het Amsterdamse 
Damrak tot autodiefstal en smokkel. Een andere, 
groeiende groep illegalen wordt gevormd door 
uitgeprocedeerde asielzoekers, die sinds de over
heid hen uit de opvangcentra zet, zelf geacht 
worden het land te verlaten. Maar al te vaak bete
kent voor hen de ambtelijk aanduiding m.o.b. 
(Met Onbekende Bestemming), een enkele reis 
richting één van de grote steden. Met het falende 
temgkeerbeleid — een eufemisme voor uitzet
beleid — heeft de rijksoverheid tot op heden de 
ogen gesloten voor de werkelijldieid van vol
strekt berooide, rechteloze en dus uiterst kwets
bare mensen die op straat worden gezet. Onder
zoekers van de Universiteit van Rotterdam schat
ten dat Nederland opjaarbasis mssen 112.000 en 
163.000 illegale vreemdelingen telt, waarvan het 
overgrote deel in de goedkoopste wijken van de 
vier grote steden woont. De sleutel om daar iets 
aan te doen ligt met name bij het Rijk, maar die 
laat het probleem tot op heden op het bordj e van 
de steden liggen.

Daar komt bij dat erin dejaren negentig een 
grote instroom van asielzoekers is geweest, die

zich ook voor een groot deel in de steden hebben 
gevestigd. Zonder dat er voldoende infrastruc
tuur bestond om deze mensen goed op te vangen 
en in staat te stellen zichzelf te redden in de voor 
hen nieuwe Nederlandse samenleving. Teke
nend daarvoor was dat pas in 19 9 8 de Wet Inbur
gering Nieuwkomers van kracht werd. En zelfs 
nu meldt 15 % van de nieuwkomers zich niet voor 
inburgering, valt circa een kwart vroegtijdig uit 
en is er voor veel overblijvers geen vervolgtraject 
richting school of werk. De grote groep ‘oudko- 
mers’, die al voor de nieuwe wet een verblijfssta- 
ms hadden, wordt in het huidige tempo niet 
meer bereikt. Alleen al bij de twee groepen die 
prioriteit moeten krijgen, oudkomers met een 
uitkering en ouders van jonge kinderen, gaat het 
om gezamenlijk circa 45 0.000 mensen. Een 
groot deel van deze mensen wordt wat inburge
ring betreft nu feitelijk afgeschreven.

De vluchtelingenstroom van dejaren negen
tig is ook zeer gedifferentieerd, en kenmerkt 
zich door een grotere culmrele afstand tot de 
Nederlandse samenleving dan bijvoorbeeld de 
arbeidsmigranten uit dejaren zestig en zeventig. 
Groepen zoals Somaliërs, Irakezen, Afghanen 
hebben niet zelden ook nog eens oorlogstrau
ma’s te overwinnen. De integratie van Turken en 
Marokkanen zal later misschien nog als soepel 
worden beschouwd, in vergelijking tot de inte
gratie van de veel gedifferentieerdere groepen 
nieuwkomers waar we nog voor staan.

Ook is er in de tweede helft van de j aren ne
gentig een opvallend grote instroom geweest 
van rijksgenoten uit de Antillen. Opvallend in 
verhouding tot de omvang van de bevolking van 
de eilanden. Een migratiestroom die gelijke tred 
hield met de toename van de armoede op de 
Antillen en de groei van de ‘bolita-business’. De 
groep bestaat uit veel kansarme alleenstaande 
jonge mannen en een deel alleenstaande jonge 
moeders. Voor hen als rijksgenoten geldt op ba
sis van het Koninkrijksstatuut géén inburge- 
ringsplicht. Ook worden zij niet opgevangen zo
als asielzoekers. Zij komen niet in aanmerking 
voor een corporatiewoning via de officiële wo
ningtoewijzing, omdat ze geen ‘woonduur’ en
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vaak ook geen sociale of economische binding 
hebben. Mede daardoor zijn zij gedwongen bij 
elkaar te wonen, in wat inmiddels bekend staat 
als de 'Antillen-steden’. In deze steden worden 
veel projecten uitgevoerd om deze jongeren toch 
op te vangen en niet pas met ze in aanraking te 
komen nadat politie en justitie hebben moeten 
ingrijpen.

Niet alleen moeten we aandacht hebben voor 
specifieke groepen wanneer er specifieke proble
men zijn. Ook moeten we tijdig veranderende 
patronen van immigratie erkennen. Zo wijst de 
WR R  op een sterkere concentratietendens van 
nieuwe immigranten in transnationale gemeen
schappen.' Mede door de continuïteit van de im
migratiestroom blijven immigranten zich oriën
teren op de eigen groep. Deze nieuwe gemeen
schappen, deels georiënteerd op de Nederlandse 
samenleving, bestaan vaak uit zowel legale als il
legale immigranten die elkaar opvangen. Derge
lijke patronen dragen niet bij aan de gewenste 
versnelling van de integratie.

Feitelijk is er in de steden een nieuwe geseg
regeerde onderldasse ontstaan, waarvan kans
arme immigranten een aanzienlijk onderdeel 
vormen. Een diepgravende analyse van de oorza
ken zal hopelijkkomen van de tijdelijke Parle
mentaire Commissie Onderzoek Integratiebe
leid. Mogelijk zal zij wijzen op het niet tijdig 
onderkennen van het feit dat we een immigratie
land zijn geworden, het niet tijdig reageren op 
de omvang van de immigratiestroom in de j aren 
negentig en een langdurige halfslachtigheid tén 
opzichte van de noodzaak en effectiviteit van in
tegratie.

Om verdere gettovorming in de achterstands
wijken een halt toe te roepen, moet er conse
quent en systematisch uitgegaan worden van de 
specifieke problemen van de huidige bewoners 
van die wijken, waarvan huisvesting een heel be
langrijke is. Herstructurering kan van zo’n aan
pak deel uitmaken. Zonder de pretentie hier vol
ledig te kunnen zijn, noem ik de meest urgente 
problemen en oplossingen.

In de eerste plaats moeten we de criminele 
netwerken die drijven op her misbruik van de

kansarmsten veel harder aanpakken. Nederland 
moet af van haar positie als centrum van dmgs- 
handel, vrouwenhandel en mensensmokkel. Cri
mineel geld infiltreert de bovenwereld van de 
grote steden en corrumpeert onze samenleving. 
Dat is prioriteit nummer i, wat mij betreft.

In de tweede plaats, en nauw samenhangend 
met het eerste punt: de PvdA moet vooraan staan 
bij het bestrijden van illegaliteit. Niet alleen is er 
sprake van ernstige uitbuiting van illegalen door 
werkgevers en huisjesmelkers, maar ook is hier 
sprake van een sluipende ondermijning van 
onze sociale welvaartsstaat. Illegaliteit tast het 
weefsel van de steden en van de samenleving als 
geheel aan. De aangroei van het leger illegalen in 
de steden door het simpelweg beëindigen van 
opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door 
de rijksoverheid is maatschappelijk onaccepta
bel. Dit uitzetbeleid zal moeten worden gewij
zigd. Intensieve begeleiding gericht op terugkeer 
(dus niet volledig aan de verantwoordelijlcheid 
van de asielzoeker overlaten) en tot dat moment 
opvang in uitzetcentra is mijns inziens onver
mijdelijk.

In de derde plaats zullen er in alle steden van 
Nederland meer opvangvoorzieningen moeten 
komen, zodat elke stad zijn eigen dak- en thuis
lozen en drugsverslaafden kan opvangen. Een ge
coördineerde spreiding van verantwoordelijk
heid. De opvangcapaciteit, zowel overdag als ‘s 
nachts, is ten ene male onvoldoende voor de om
vang die deze groepen hebben gekregen. In Ut
recht zijn tegelijkertijd met het sluiten van de 
beruchte tunnel onder Hoog Catharijne opvang
plekken voor gebruikers geopend en wordt op 
dit moment gewerkt aan het openen van negen 
hostels voor daklozen verspreid over de stad.

In de vierde plaats pleit ik voor een forse uit
breiding van nieuwe vormen van begeleid wo
nen. Daarbij kan gedacht worden aan allerlei 
goedkope woonvormen, bijvoorbeeld kamers of 
kleine eenheden met gedeelde voorzieningen 
waarbij begeleiding geregeld is. Daar zou de 
kwetsbare groep die nu van de ene naar de an
dere goedkope tijdelijke woning verhuist, een 
stabiele leefsimatie kunnen worden geboden.
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van waaruit hernieuwde integratie in de maat
schappij een kans van slagen krijgt. Denk eens 
aan de groep (ex)psychiatrische patiënten, die 
tussen wal en schip zijn gevallen door de ‘ver
maatschappelijking’ van de zorg. Of de vele al
leenstaande jonge moeders of alleenstaande 
minderjarige asielzoekers die nu vaak min of 
meer aan hun lot worden overgelaten. Een an
dere groep zijn ex-delinquenten. De bezuinigin
gen van Minister Donner op de reclassering en 
hetExodus-project, de in-huis-opvangvan delin
quenten die de gevangenis verlaten, is regelrecht 
rampzalig.

En inderdaad, ik vind het essentieel dat deze 
voorzieningen worden gespreid over de stad en 
de regio en dat daarover harde afspraken worden 
gemaakt.

In de vijfde plaats vind ik dat we de discussie 
moeten voortzetten over de opvang van nieuw
komers die uit de asielprocedure komen met een 
verblijfsstatus. Alle gemeenten stellen verplicht 
woningen voor deze groep beschikbaar, maar de 
asielzoeker hoeft een woning niet te accepteren. 
De feitelijke situatie is dan ook dat in plaatsen als 
Hoogezand-Sappemeer de aangeboden wonin
gen leeg blijven staan, terwijl de grote steden on
geveer een kwart van de nieuwkomers opvan
gen. En die opvang vindt dan met name plaats in 
de eigen subgemeenschap in de concentratiewij- 
ken. Een sterkere vorm van sturing op de huis
vesting en opvang in bijvoorbeeld het eerste — 
inburgeringsjaar van deze groep acht ik zeker 
verdedigbaar. Vanuit het belang van de ont
lasting van de achterstandswijken, maar bovenal 
vanuit een oogpunt van snellere integratie in de 
Nederlandse samenleving.

In de zesde plaats zal er veel sneller een in
haalslag op het vlak van inburgering van oudko- 
mers moeten komen. In de plannen van de PvdA 
is daar ook extra geld voor gereserveerd. En de 
slagingskans na afronding van de inburgering 
zal ook voor nieuwkomers veel hoger moeten 
komen te liggen. Blijven investeren in het weg
werken van (taal)achterstanden in het onderwijs 
hoort daar ook bij.

In de laatste plaats moeten de segregerende 
mechanismen van ons huidige volkshuis
vestingsbeleid worden blootgelegd en weggeno
men. Dus wel doorgaan met stadsvernieuwing, 
maar met de nadruk op het eerst bouwen van 
voldoende vervangende betaalbare woningen. 
Het bestrij den van ‘scheefwonen’, hogere inko
mens in goedkope wijken, zoals het Kabinet wil, 
is zeer contraproductief. Wèl streven naar meer 
differentiatie in de oude wijken, maar evenzeer 
in de nieuwe VINEX-wijken betaalbare sociale 
woningen neer zetten. De huursubsidiewet ont
doen van allerlei hindernissen waardoor lagere 
inkomens heel weinig keuzevrijheid overhou
den. En criteria in de woonruimteverdeling eruit 
halen die ervoor zorgen dat allochtonen minder 
kans blijven maken op die betere huurwoning. 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Over 
de uitwerking van veel van dit soort maatregelen 
is meer te vinden in het boekje Buurten voor bewo
ners” dat de PvdATweede-Kamerfractie in okto
ber zal uitbrengen.

Laat niemand meer zeggen dat het bouwen 
van gedifferentieerde wijken de enige oplossing 
is voor de complexe problemen van de oude wij
ken van de grote steden.

6 9

Noten

Nederland als immigratiesa- 
menleving. Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 
2001, pag28 e.v.
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Toedekkers tegenover 
Paniekzaaiers
Het dispuut over 3 ojaar integratiebeleid
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R E N E  C U P E R U S

Het was in een fraaie Idoosterzaal van de oude 
Domkerk in Utrecht dat er voor het eerst ge
vloekt werd in de linkse kerk van de PvdA. Wat 
wilde het geval? In die zaal was het Politiek Fo
rum van de PvdA bijeen in beladen sfeer. Het zal 
eind mei, begin juni zijn geweest, vlak na de 
Dreun van 15 mei 2002. Alle paarse bewindslie
den waren aanwezig, met Kok en de vers afgetre
den Melkert op de eerste rij, toen een mevrouw 
opeens met schril-overslaande stem beschaafd 
op buitenlanders begon te schelden. Het zal wel 
een PvdA-gedeputeerde zijn geweest of een ge
meenteraadslid. Ik herinner me van haar woor
den zoiets: ‘Soms zie je van die vrouwen in die 
lange soepjurken lopen, en dan denkje heel af en 
toe: rot toch op naar je eigen land als je je niet wil 
aanpassen’. Ik herinner me het effect van die 
woorden op de zaal niet goed meer. Werd het 
pijnlijk stil? Werd er besmuikt of juist bevrij
dend gelachen? Was er een massaal geruis van 
kromme tenen? Ik weet het niet meer. Wel weet 
ik dat het voor de PvdA een uniek moment was. 
De politiek-correcte beknellingen kwamen defi
nitief wat losser te zitten.

Sindsdien is ook de PvdA begonnen zich te 
voegen in ‘de nieuwe consensus’ die er rondom 
het vraagstuk van integratie en de multiculmrele 
samenleving in Nederland is ontstaan. Met dank

Over de auteur René Cuperus is medewerker uan de 
Wiardi Beekman Stichting en eindredacteur uan s& d

aan Pim. Het is hoe je het ook wendt of keert de 
verdienste van de Fortuyn Opstand geweest dat 
zich in Nederland fundamentele verschuivingen 
hebben voorgedaan in het denken over immigra
tie, integratie en democratische representatie. 
Sommigen geven daarvoor rechtstreeks krediet 
aan de alarmsignalen van Pim Fortuyn ('Tegen de 
islamisering van onze cultuur’), anderen zien het 
meer indirect in wat de Fortuyn Opstand heeft 
losgewoeld en aangericht: grote verkiezingsne
derlagen voor de traditionele partijen en angst 
voor nieuwe nederlagen. De impact van nine-ele- 
ven speelt in elk geval niet de hoofdrol, want nog 
steeds is het multiculmreel wondenlik-debat in 
Nederland, gemeten naar onsmimigheid en on
bevangen scherpte, uitzonderlijk in Europa.

Hoe dan ook, of het nu uit innerlijke overtui
ging of uit berekenende massage van de volkswil 
gebeurde, met het Kaasstolp-rapport van de 
Commissie De Boer — dat de scherpst denkbare 
dilemma’s op ‘multicultureel’ terrein aan de par
tij voorlegde — en met een schielijk aangepast 
Verkiezingsmanifest plaatste de PvdA zich als
nog realo in de hoek van diegenen die immigra
tie en integratie ook opvatten als problematische 
zorgenkinderen. De tekst van het post-15 mei 
Verkiezingsmanifest liet wat dat aangaat weinig 
aan duidelijkheid te wensen over: ‘In het voor
jaar van 20 02 is gebleken hoezeer in de Neder
landse samenleving een gevoel van onbehagen is 
gegroeid. Wij hebben ons de boodschap van de
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kiezers van 15 mei aangetrokken en hebben op 
verschillende terreinen onze standpunten aan
gescherpt.’ Bijvoorbeeld: ‘Mensen uit andere lan
den die zich blijvend in ons land vestigen moe
ten integreren ('Nederlands leren’ en ‘zich ver
trouwd maken met de normen die in onze wet
ten zijn vastgelegd’). De overheid bevordert het 
integratieproces, en doet dat zó dat de proble
men die soms met de komst van mensen uit an
dere culturen gepaard gaan, niet eenzijdig bij de 
kansarmen in de oorspronkelijke Nederlandse 
bevolking komen te liggen’.

Deze koerswending van de PvdA contrasteert 
met de zwijgzame sur place binnen wat ooit de 
meest geprofileerde multiculturalistische poli
tieke partij van Nederland was: Groenlinks. Zel
den een partij gezien die zich stiller liet scheren 
bij tegenwind. Het is van een angstige lafheid 
hoe afwezig deze partij — als noodzakelijk 
contrapunt ^  in het huidige integratiedebat is.

Voor de PvdA was de moedige noodkreet uit 
Charlois van PvdA-bestuurder Dominic Schrijer 
tegen de totaal uit de hand lopende ‘concentratie 
van kansarmoede’ in zijn deelgemeente de laat
ste beweging aan het front. Cynici zullen zeggen 
dat dit signaal over de excessieve belasting van 
de sociologie van Rotterdam — en dan hebben 
we het over een snelle, radicale en bovenmaatse 
‘multiculturalisering’ van een traditionele 
havenarbeidersstad (Überfremdung heet dat met 
een akelige term uit het rechtspopulistische vo
cabulaire van de Oostenrijkse Haider-partij) — 
twintig j aar te laat komt. Maar zelfs vandaag de 
dag nog wordt Schrijers noodkreet over sprei
ding van opvang en zorg en spreiding van poli
tieke verantwoordelijldieden gesmoord in een 
opgewonden publiek debat, waarvan de uit
komst is dat ‘gedwongen spreiding van kansar- 
men/cq migranten noch wenselijk noch moge
lijk is’. Basta. Dat was het dan. Over tot de orde 
van de dag. Laten ze het in Charlois maar uitzoe
ken. Komt u over twintig j aar nog eens terug, 
meneer Schrijer.

Evident is dat gedwongen spreiding niet kan 
plaatsvinden op basis van etnische achtergrond, 
maar daarmee is niet het hele verhaal verteld.

Denk aan de spreiding over het land van ‘nieuw
komers’ en het ontmoedigen van ketenmigratie.
(Zie ook de bijdrage van Jeroen Dijsselbloem 
hiervoor in dit nummer).

D E  ‘ h e t - v a l t - a l l e m a a l - w e l - m e e ’ - p a r t i j

Ondermssen loopt het parlementair onderzoek 
naar 3 o j aar Integratiebeleid. Waarom is hiervan 
eigenlijk niets op xv te zien? Ik ken saaiere poli
tiethrillers en voetbaltoppers met minder goals.
Wat een schande eigenlijk dat een zo gepolari
seerd, gepolitiseerd en emotioneel beladen 
vraagstuk, dat zulke enorme gevolgen voor onze 
samenleving heeft gehad en nog zal hebben, het 
zonder camera-openbaarheid moet doen.

Er is inmiddels een groot gevecht uitgebroken 
tussen de Optimisten en de Pessimisten, tussen 
de Toedekkers en de Overdrijvers, mssen de Eu- 
femisten en de Paniekzaaiers, tussen hen, 
kortom, die de integratie van allochtonen in de 
Nederlandse samenleving als redelijk geslaagd 
beschouwen en hen die deze als totaal mislukt 
zien. Volgens sommigen zou dit gevecht zelfs al 
een duidelijke winnaar kennen: de Alarmisten 
zouden vernietigend hebben gewonnen. Er zou 
daarom sprake zijn van een nieuwe dwingende 
politieke correctheid: ‘De rollen zijn omgekeerd.
Wat ooit politiek correct was, is nu incorrect.
Wat eens niet mocht, is thans de norm’ (Hubert 
Smeets in De Groene AmsterdammervRn 4 okto
ber). Ook NRC-columnist Sjoerd de Jong spreekt 
van een nieuw politiek correct dogma: ‘alles is 
mislukt: de multiculti-samenleving heeft gefaald 
en de verzorgingsstaat is ziek’ (7 oktober). Dit 
beeld mag enig hout snij den voor wie zich blind- 71 
staart op het opiniepagina-debat van de grote en 
kleine opinionleaders, maar daaronder, in de gele
deren van de PvdA bijvoorbeeld, is de Verplichte 
Houding van Anti-Multiculturele Verontrusting 
nog helemaal geen gedaald cultuurgoed.

Eerder maak ik me zorgen dat de PvdA zich, 
met name bij het parlementair integratie-onder- 
zoek, eenzijdig en als enige in de hoek laat ma
noeuvreren van de sussende ‘het valt allemaal 
wel mee’-partij. Ik proef bij enkelen de neiging
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om vooral weer positieve dingen te zeggen (weg 
van het benoemen van de schaduwzij den en de 
problemen!) of om, zoals Jacques Wallage laatst 
in N o VA deed, de verzoenende rol te claimen; we 
moeten groepen niet uit elkaar drijven. Daar ben 
ik het niet mee oneens natuurlijk. Alles moet 
worden ondernomen om een gepolariseerde 
wij/zij-verhouding tussen autochtonen en all
ochtonen te voorkomen, maar daaraan moet, wat 
mij betreft, wel het beschamende besef vooraf
gaan dat we eigenlijk nu pas — na dertig jaar 
zwalkend, tastend en falend immigratie- en inte
gratiebeleid — enigszins een idee hebben van 
wat het betekent om een de Jacto immigratiesa- 
menleving te zijn geworden. Dat tragische besef 
dient vooraf te gaan aan de (begrijpelijke) nuan- 
cerings- en positivo-instincten tegen de huidige 
apocalyptische blikvernauwing (Sjoerd de Jong) 
van opeens alleen nog maar stoer uit de bus bla
zende rechtse politici.

Maar pas op. De PvdA loopt in het huidige kli
maat het risico om de zwarte piet van het ‘tot nu 
toe onvoldoende geslaagde integratiebeleid’ 
(motie-Marijnissen) te krijgen, wanneer zij zich 
als enige opwerpt als politieke representant van 
‘het is niet allemaal kommer en kwel’. Daarmee 
zou zij rechtse partijen en politici een te gemak
kelijke gelegenheid bieden om zich aan de collec
tieve Nederlandse politieke ‘schuld’ (van de tragi
sche, niet geheel verwijtbare soort) ten opzichte 
van 3 o jaar integratiebeleid te onttrekken. De 
VVD was destijds de grootste en meest enthousi
aste voorstander van de instroom van gastarbei
ders en vond op een gegeven moment de tijde
lijke pensions te zwaar dmlcken op de werkge- 

72 verslasten. Het c d a  heeft iedereen jarenlang op
een dwaalspoor gezet met zijn ambivalente plei
dooi voor een model van ‘verzuilde integratie’ 
(soevereiniteit in eigen kring). De PvdA op haar 
beurt heeft zich in zijn internationalisme, kos
mopolitisch cultuurrelativisme en multiculm- 
rele romantiek verslikt. Dat betekent niet mee- 
hypen met de anti-hype; niet de feiten, nuances en 
de ons omringende landen uit het oog verliezen, 
maar op zijn minst zou ik in de PvdA wel beide 
vleugels vertegenwoordigd willen zien: die van

de pessimisten tegenover de optimisten, die van 
de multiculturalisten tegenover de ‘assimilatio- 
nisten’.

Dat het integratiedebat even werd vermengd 
met een poldervariant van het McCanhyism was 
natuurlijk droevig. Het Hilda Verwey-Jonker In
stituut werd als mantelorganisatie van de Opti
misten en Eufemisten in de beklaagdenbank ge
zet, omdat zij de werlchypothese van de Kamer 
— ‘het integratiebeleid is tot nu toe onvoldoende 
geslaagd’ in haar Bronnenonderzoek ‘deels cor
rect’ achtte. In termen van wetenschappelijke in
tegriteit was de debunking van dit instimut non
sens, maar in termen van onafhankelijke afstand 
tot de kernvragen van het onderzoek was het 
niet helemaal onzinnig. Het was achteraf beter 
geweest om alle schijn te vermijden. De parle
mentaire onderzoekscommissie had beter met 
een iets duurder, minder in de ‘schuldige’ be- 
leidscircuits ingevoerd instimut in zee kunnen 
gaan, vooral ook met frisse buitenlandse onder
zoekers.

Verontrustender dan de kwestie van de nor
matieve Ideuring van het onderzoek (nogmaals, 
geen kwestie van wetenschappelijke integriteit) 
vind ik wat ik over het onderzoek zelf las, bij 
monde nota bene van de betroklcen onderzoe
kers (De Groene Amsterdammer Vin 4/10). Het Ver
wey-Jonker Instituut mag zich dan keurig aan de 
opdracht hebben gehouden; het probleem 
schuilt hem in de verstrekte opdracht zelf Nog 
los van de grote beperkingen die toch al aan dit 
type beleidsevaluatieonderzoek kleven (deldoof 
mssen beleidswerkelijldieid en ‘praktijkwerke- 
lijkheid’), moet worden vastgesteld dat er een ta
melijk smalle opdracht door de parlementaire 
onderzoekscommissie aan hen was verstrekt. 
Het bronnenonderzoek richtte zich op de deelge
bieden arbeid en inkomen, onderwijs en wonen 
&■ sport en recreatie. Opvallend afwezig is het 
thema van de criminaliteit (misschien wel het 
terrein waarop de integratie zeer ver gevorderd 
is, gemige de kennis die voor crimineel gedrag 
benodigd is van de Nederlandse samenlevings- 
codes) en het thema van culmur en religie, met 
name de radicalisering binnen de moslimwe-
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reld. Het gaat hier om twee kernthema’s van het 
debat na 15 mei 2002 en zelfs volgens Hans Bou- 
tellier, de nieuwe directeur van het Verwey-Jon- 
ker Instituut, gaat het hier nu net om de twee 
onderwerpen die systematisch door de politiek 
zijn veronachtzaamd en daarom nu zo heftig in 
debat zijn geraakt. In De Groene (4/10) melden de 
onderzoekers enigszins beschaamd dat er wel 
meer terreinen niet binnen de smalle focus van 
de opdracht van de parlementaire commissie 
vielen: het sociale verkeer buiten de groep van 
allochtonen, de emancipatie van de vrouw of de 
participatie aan algemene instellingen. Dit valt 
het Verwey-Jonker Instituut niet zelf aan te reke
nen (al is het aannemen van 'een haastklus van 
twee maanden’, zoals men het zelf omschrijft, bij 
het meest cruciale samenlevingsvraagsmk van 
dit moment wel vragen om moeilijkheden), 
maar de beperkte focus van een toch al complex 
onderzoek (‘pas in 2000 heeft de overheidhet 
monitoren van de effectiviteit van beleid inge
voerd’) plaatst hun bevindingen over het gedeel
telijke integratie-succes wel in een ander licht.

i n t e g r a t i e b e l e i d :

EEN SUC CE S VO L L E  M I S L U K K I N G

Hoe dit ook zij, wetenschap in het algemeen en 
zeker zo’n beleidsevaluatief onderzoek kan nooit 
definitief uitsluitsel geven over een ook poli tiek- 
normatieve kwestie als: is de integratie nu ge
slaagd of geflopt? Het gaat hier niet alleen om 
een ingewikkelde veelheid van beleidsterreinen 
(deels is de integratie op het ene terrein wel ge
slaagd en deels op het andere niet) en om de 
kloof tussen beleidswerkelijkheid en dagelijks 
ervaren ‘praktijkwerkelijkheid’, maar ook om 
complexe menselijke ervaringen.

Arie van der Zwan heeft eerder in dit blad wel 
eens de verdeelsleutel van 1/3,1/3,1/3 gebruikt: 
van 1/3 van de niet-westerse allochtonen is de in
tegratie goed geslaagd in termen van taal, inko
men, werk en zelfredzaamheid; met 1/3 gaat het 
helemaal niet goed. Die is niet goed geïntegreerd 
en verkeert in zorgelijke probleemsituaties. Men 
staat met de rug naar de Nederlandse samenle

ving gekeerd. En 1/3 zit in de middenzone daar
tussen. Daar kan het nog beide kanten mee uit: 
of richting geslaagde integratie of in zorgelijker 
richting. De toon en kleur van het debat worden 
dus ook in sterke mate bepaald door de gegevens 
die je symptomatisch acht voor het geheel.
Welke eenderde is pars pro toto voor het verhaal 
van 30 jaar integratie? Op welke eenderde richt 
je je om Optimist of Pessimist, Toedekker of Pa
niekzaaier te zijn?

Uiteindelijk gaat het misschien om een merk
waardig zwart/wit-dispuut: is de integratie nu 
gelukt of mislukt? Toch kan ik, als ik zou moeten, 
moeiteloos kiezen en wel voor de positie dat het 
integratiebeleid mislukt is. Ik geef toe dat dat 
ook bij mij deels voortkomt uit het modieuze ge
voel van de verontruste bekeerling, die sinds de 
algehele monoculturele paradigmawisseling de wer
kelijkheid opeens met andere ogen bekijkt, zoals 
zo velen. Maar ik heb ook wel argumenten. Al
leen al de Grote Misrekening, de Foute Inschat
ting, de Verkeerde Aanname, het Grove Misver
stand — de hoofdletters zijn hier op hun plaats
— dat de ‘gastarbeiders’ niet met behoud van 
eigen cultuur en identiteit terugkeerden naar 
hun land van herkomst, maar in plaats daarvan 
hun gezinnen, families en soms hele dorpen 
‘met behoud van eigen culmur en identiteit’ naar 
het ‘land van aankomst’ (Paul Scheffer) lieten 
overkomen, maakt dat het Nederlandse beleid en 
alle betroklcenen daarbij — dichtbij of verder af
— een duidelijk onvoldoende rapportcijfer ver
dienen. Hoe heeft een land zichzelf zo lang, zo to
taal op het verkeerde been kunnen zetten!

Dat gegeven alleen al, dat eindeloos boven de 
markt zweven van de opties ‘terugkeer of perma
nent verblijf’ — voortkomend uit de zeer invoel
bare existentieel-romantische nostalgie van elke 
migrant, overal ter wereld — heeft alhier het ge
hele integratie-paradigma volledig ontregeld en 
een nauwelijks meer in te lopen integratie- 
achterstand doen ontstaan, waar onze samenle
ving nu nog dagelijks de gevolgen van onder
vindt, in de vorm van armoede, discriminatie, 
hoge sociale zekerheidsuitgaven — zoniet een 
uitholling van de verzorgingsstaat, hernieuwde
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vrouwenonderdmkldng, hernieuwd antisemi
tisme en een zeer forse ‘frictiecriminaliteit’ 
(Mark Bovens: ‘In de meeste immigratielanden 
zijn de criminaliteitscijfers van eerste, en vaak 
ook tweede, generatie-immigranten hoger dan 
van autochtonen in gelijke posities. Zelfs landen 
met een bewust immigratie- en integratiebeleid 
hebben vaak te maken met hoge criminaliteit 
onder nieuwkomers’, NRC Hatidelsblad, 26-9- 
2003).

We stuiten hier op de tweede reden waarom 
ik het integratiebeleid een onvoldoende zou wil
len toekennen. Het integratiebeleid en het debat 
erover versmalt zich veel te veel tot louter de (so- 
ciaal-economische) integratie van allochtonen cq 
migranten in de ontvangende samenleving, 
maar veronachtzaamt systematisch de andere 
kernkwestie: wat zijn de korte termijn en lange 
termijn effecten van immigratie op de ontvan
gende samenleving zelf. Dan gaat het om niet ge
ringe vraagstukken. Is de verzorgingsstaat van 
het Europese type wel levensvatbaar onder con
dities van immigratie? Hoe sociale cohesie te be
houden bij toenemende diversiteit? Is de islam 
verzoenbaar met de westerse moderniteit? Hoe
ver reikt de spankracht van een permanent 
transformerende samenleving? Kan een land be
staan zonder nationale identiteit? Kunnen de la
geropgeleiden de voor hen onevenredig onrecht
vaardige gevolgen dragen van zowel de merito
cratische postindustrialisering als van de multi- 
culturalisering en Europeanisering van onze 
samenleving?

Over dit type vragen en onzekerheden gaat 
het debat sinds de Fortuyn Opstand en nine ele- 

74 ven. Het is dan ook teleurstellend dat bij het par
lementair onderzoek soms te technocratisch al
leen naar de faal- en slaagkansen van individuele 
migranten gekeken wordt (hoe belangrijk ook), 
maar dat de radicale transformatie van Neder
land in een multi-etnische immigratiesamenle- 
ving minder bevraagd en geproblematiseerd 
wordt. Dat zou een geheel andere focus opleve
ren die indirect van grote betekenis is voor de 
context en dus het welslagen van Integratie-in- 
spanningen.

Het gaat dan om een verhaal over spankracht, 
over concentratie en over aantallen. Een verhaal 
over de noodzaak van assimilatie in termen van 
westerse identiteit. Een verhaal over integratie- 
blolckades door culturele factoren en over cultu
rele spanningen mssen allochtonen en autochto
nen. Een verhaal ook over onveiligheid, onbeha
gen en vervreemding. Dan komen we op een ter
rein waarop de PvdA zich doorgaans een stuk on
gemakkelijker voelt: onze partij wil het liefst al
les herleiden tot een individueel of collectief so- 
ciaal-economisch verhaal, alsof de mecanodoos 
van Marx nog altijd het enige sociaal-democrati- 
sche gereedschap zou zijn.

Zo wordt de impact van criminaliteit naar 
mijn mening enorm onderschat in politiek en 
beleidskringen. Misdaad is misschien wel de be
langrijkste rtiggervzn multicultureel onbehagen 
en ‘witte’ gevoelens van angst, onzekerheid en 
vervreemding. De sensibiliteit voor geweld is 
juist in het ‘feminiene’ Nederland bovenmatig 
sterk ontwildceld, zo laat onderzoek naar cultu
rele waardeoriëntaties van de Nederlanders zien. 
Die sensibiliteit is in een samenleving die ook 
nog eens half-bewust onder de slagschaduw leeft 
van nieuwe terroristische aanslagen niet bepaald 
afgenomen. De instroom van buitenlanders met 
een soms fors lagere geweldsdrempel levert een 
ernstig conflict van ‘multiculmreel samenleven’ 
op. Ik zou niet direct weten hoe, maar het is van 
het grootste belang, omwille van de maatschap
pelijk vrede, dat er een einde komt aan de 
‘zelfstigmatisering’ door de beruchte Marok
kaanse en Antilliaanse criminele jongeren. We 
ontkomen er niet aan om tamelijk primitief de 
bewuste gemeenschappen veel harder op dit pro
bleem aan te spreken en zich medeverantwoor
delijk te laten voelen voor de bestrijding ervan. 
En dat is het omgekeerde van stille tochten tegen 
‘racistisch politie-optreden’. Die ‘gemeenschap
pen’ hebben op zijn minst een beeldvormingsbe- 
lang bij het tegengaan van chronische misdaad 
en overlast in ‘eigen kring’. En was het maar zo 
dat er alleen sprake was van die ellendige jeugd
criminaliteit. De ‘normale’ integratie in de 
Nederlandse samenleving wordt ook in onbe-
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kende, doch vermoedelijk sterke mate, bemoei
lijkt door het feit dat aanzienlijke groepen bui
tenlanders (hele delen van allochtone gemeen
schappen en transnationale familienetwerken) 
deel uitmaken van de georganiseerde misdaad in 
Nederland, in het bijzonder in de drugshandel 
en aanverwante terreinen, zoals door Frank Bo
venkerkbij de VanTraa-enquete en daarna goed 
gedocumenteerd aannemelijk is gemaakt. Over 
de integratie in NarcostaatNederland hoeft niet te 
worden ingezeten.

Ik ben niet gerust op dit soort ontwikkelin
gen, des te minder naarmate de politie soms zelf 
aangeeft er weinig gerust op te zijn (en dat be
treft ook de onbedoelde criminele gevolgen van 
de Europese uitbreiding!). Het is nog te vroeg 
voor absolute noodmaatregelen als ‘three strikes 
and you are out of this country again’ , maar van 
mij mag Donner daar wel eens op gaan studeren 
voor de samenleving ontwrichtende recidivisten 
zonder Nederlands staatsburgerschap.

Na dit zware geschut, lijkt het me raadzaam af te 
sluiten. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom 
thema’s van assimilatie, nationale identiteit en 
verwestersing het monopolie van rechts zouden 
moeten zijn en linkse intellectuelen zich moeten 
vermaken met vragen als; ‘wat is een Nederlan
der eigenlijk?; bestaat er wel een westerse cul- 
mur?’ Zoals DickPels in zijn recente boek De geest 
van Pim de kern van de Fortuyn Revolutie tame
lijk wereldvreemd afdoet met ‘spruitj esnationa- 
lisme’. Wat is er eigenlijk rechts aan een pleidooi 
voor assimilatie aan de prudent-progressieve 
Nederlandse samenleving, wanneer assimilatie

in de kern niet veel meerheeft te behelzen als je 
aan de wetten, regels en algemene normen hou
den, geen overlast veroorzaken en de Neder
landse taal leren. Dat is in de huidige empirische 
werkelijkheid al een utopisch ideaal. En is enig 
positief committment aan de Nederlandse 
samenleving nu zo veel gevraagd?

Als het de afgelopen dertig j aar ergens aan 
heeft ontbroken, dan is het wel aan ‘elites’ die 
zelfbewust en verantwoordelijk de maatschappe
lijke veranderingen en de onbedoelde gevolgen 
daarvan hebben benoemd, begeleid en gestuurd. 
Dat is misschien nog wel het meest veront
rustende van 3 o j aar mislukt integratiebeleid. 
Dat de elites (wij dus met zijn allen) zich hebben 
laten overdonderen door de migratiebewegin
gen en een stad als Rotterdam onderhevig heb
ben laten zijn aan een, mijns inziens, achteraf 
onverantwoordelijk snelle en massieve ‘multi- 
culturalisering’.

Ik schaam me met terugwerkende kracht de 
oren van het hoofd dat we nu pas, na 3 o j aar, 
enige notie krijgen van wat het is om een immi- 
gratiesamenleving te zijn geworden. We hebben 
3 o jaar lang met zijn allen de allochtonen, 
autochtonen en zij die de multiculmralisering 
met vallen en staan moesten opvangen — van 
politieagent tot verpleegster, van rechter tot 
Wegenwacht — laten aanmodderen met onhel
der, onzeker, inconsistent en zwalkend integra
tiebeleid.

H etisom die reden dat het een gotspe van reu
zenformaat is om te beweren dat het Nederlandse 
integratiebeleid geslaagd is.
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Pro Contra 
de direct gekozen 

burgemeester
Dingen gaan snel in de hedendaagse mediademocratie. 
Iets wat voor lange tijd ondenkbaar leek in het land van 

Thorbecke, de rechtstreekse verkiezing van de 
burgemeester, is, althans voor de tegenstanders van 
deze vorm van directe democratie opeens angstvallig 

dichtbij gekomen. D66-ministerThom de Graaf gooide 
namens het kabinet een rotsblok in de vijver van 
staatkundige vernieuwing en lokale democratie.

De meningen over dit plan zijn zeer verdeeld en lopen 
dwars door de partijen heen. Zo ook door de PvdA. 
Wouter Bos brak bij het CLB-festival van het lokaal 

bestuur in Tilburg een lans voor het idee van de direct 
gekozen burgemeester, daarmee de eerdere 

PvdA-consensus —  de door de gemeenteraad gekozen 
burgemeester —  openbrekend. Hier in s & d  een 

eerste begin met het debat pro & contra de gekozen 
burgemeester. Paul Bordewijken 

Jan-Jaap van den Berg kruisen de degens.
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Pro Sr' Contra de direct gekozen burgemeester (i)

Willen wij een eenhoofdig 
gemeentebestuur?

78

PAUL B O R D E W I J  l<

Als eerste stap naar een direct verkozen burge
meester, zoals die bij de kabinetsformatie is 
overeengekomen om d 6 5 te gerieven, heeft 
Thom de Graaf de Hoofdlijnennotitie direct gekozen 
bur_gemeester uitgebracht. In die notitie noemt 
het kabinet de nog maar pas op instigatie van 
D 6 6 geïntroduceerde mogelijldteid van een raad
plegend burgemeestersreferendum ‘vlees noch 
vis’. Met de rechtstreeks gekozen burgemeester 
zet het kabinet ons echter opnieuw een vegeta
risch gerecht voor.

Het kabinet kiest voor collegiaal bestuur. 
Daarom moet de burgemeester zorgdragen voor 
eenheid in het functioneren van het college, en 
voorkomen dat de wethouders functie verzelf
standigt. Niettemin wijkt de positie van de bur
gemeester zelf sterk af van die van de wethou
ders. Hij wordt rechtstreeks gekozen, en wordt 
daarom regeringsleider, een functie waarvan je 
je kunt afvragen of die wel past bij een collegiaal 
bestuur. Hij wordt ook het bevoegd gezag voor de 
ambtenaren en stelt de portefeuilleverdeling 
vast.

De wethouders daarentegen blijven benoemd 
door de raad, zij het op voordracht van de burge
meester. Van vlees noch vis gesproken. Het col
lege als geheel is verantwoordelijk voor zijn be
leid aan de gemeenteraad, maar de raad kan al
leen de wethouders ontslaan, waarbij de burge
meester ook het initiatief kan nemen. Wethou-

Over de auteur Paul Bordewijk was aan 1980 tot iggi 
wethouder uan Finandè'n in Leiden

ders lopen daarmee het risico te worden ontsla
gen voor fouten van ambtenaren ten aanzien van 
wie ze geen enkele gezagsrelatie hebben.

Verspeelt het college als geheel het vertrou
wen van de raad, dan blijft de regeringsleider 
buiten schot, want anders zou de burgemeester 
afhankelijk van de gemeenteraad worden, stel je 
voor! Toch wordt hij geacht collegiaal te besturen 
met wethouders die juist wel afhankelijk van de 
raad zijn. Het gaat erop lijken dat de burge
meester onschendbaar is en de wethouders ver
antwoordelijk, terwijl de burgemeester wel een 
macht krijgt waarvan Beatrix zou watertanden.

Intussen valt vanuit de zittende burge
meesters tegenovergestelde kritiek te beluiste
ren. De burgemeester wordt dan wel recht
streeks verkozen, maar krijgt onvoldoende in
strumenten om het programma waarop hij 
wordt gekozen uit te voeren. Bij de benoeming 
van wethouders blijft hij immers afhankelijk van 
de gemeenteraad. Je kunt dan ook op je vingers 
natellen dat er hierna een grondwetswijziging 
komt die het mogelijk maakt dat de rechtstreeks 
verkozen burgemeester zelf de wethouders be
noemt, met opnieuw als argument dat de con
structie vlees noch vis is. Dan zal blijken dat al
leen maar voor verkiezing van de wethouders 
door de gemeenteraad is gekozen om het kroon
juweel van D 6 6 zonder verdere grondwetswijzi
ging te kunnen realiseren. ‘Kreunjuwelen’ noe
men anderen dat.

De constructie uit de Hoofdlijnennotitie 
maakt het overigens mogelijk dat een burge-
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meester wanneer zijn kandidaten voor het wet
houderschap door de Raad worden afgewezen, 
geen nieuwe voordracht doet. Hij kan dan in zijn 
eentje de bevoegdheden van het college uitoefe
nen, ondersteund door het Gemeentelijk Mana
gementteam. Is dat daar niet toe in staat, dan kan 
de burgemeester altijd nog politieke adviseurs 
benoemen die de wethouderstaak overnemen.

Ook wanneer de burgemeester zelf de wet
houders benoemt, zal echter blijken dat hij voor 
de uitvoering van zijn programma altijd nog af
hankelijk is van de gemeenteraad. Zo lang de ge
meenteraad wezenlijke macht heeft, zullen bur
gemeesters klagen over 'twee kapiteins op de 
brug’. Het liefst zouden ze niet alleen de wethou
ders maar ook de gemeenteraadsleden willen be
noemen. Dat zal er niet zo snel van komen, maar 
wel dat de raad verder gemarginaliseerd wordt. 
Daarmee is het werkelijke dilemma: willen we 
een eenhoofdig of een meerhoofdig gemeente
bestuur.

De dualisering van het gemeentebestuur 
heeft al een belangrijke aanzet tot marginalise
ring van de gemeenteraad gegeven. Zo sluit het 
college privaatrechtelijke overeenkomsten. 
Daarin kan het ook boeteclausules opnemen 
voor het geval de raad bij de hantering van zijn 
verordenende bevoegdheid het college niet wil 
volgen, zoals onlangs in Den Helder gebeurd is. 
Nu kan de raad het college in een dergelijk geval 
nog wegsturen, maar dat zal niet meer kunnen 
wanneer het hele college zijn legitimatie vindt in 
de rechtstreekse verkiezing van de burge
meester. De enige sanctie die de gemeenteraad 
nog heeft bij begrotingsoverschrijdingen, het 
wegsturen van het college, vervalt dan ook.

Terecht heeft de PvdA tot nu toe gekozen voor 
een door de gemeenteraad benoemde burge
meester in een werkelijk collegiaal functione
rend college dat volledig verantwoordelijk is 
tegenover de raad, en daarmee voor een meer
hoofdig besmur. Dat geeft de meeste checks and 
balances, bevordert de integriteit, biedt de beste 
kansen voor openbaarheid van bestuur, en sluit 
aan bij de tradities uit de tijd van de republiek. 
Toen kenden de grote steden meerdere burge

meesters, wier functie in de Bataafse tijd is over
gegaan in die van wethouder. Het verschil was 
vooral dat die burgemeesters werden aangewe
zen door een niet gekozen gemeenteraad.

Met de rechtstreeks gekozen burgemeester 
gaat men het pad op van eenhoofdig bestuur. De 
rechtvaardiging daarvoor is dat de meerderheid 
van de kiezers dat wil. Volgens een recente en
quête van Maurice de Hond is 6 3 % van de bevol
king voor een rechtstreeks gekozen burge
meester, en van de PvdA-kiezers zelfs 69%. Daar
bij springt de PvdA eruit als de enige partij waar 
nog meer kiezers een verkozen premier willen 
dan een verkozen burgemeester (75% tegen 59% 
onder het gehele electoraat). Wat dat betekent 
voor de macht van de Tweede Kamer schijnt men 
zich niet te realiseren.

Is het verstandig om op dit punt tegen de 
meerderheid van het electoraat in te gaan? Na 
Fortuijn is daar moed voor nodig. Maar ik denk 
dat de voorkeur voor een rechtstreeks gekozen 
burgemeester aanzienlijk minder diep zit dan de 
frustraties over het multiculti-beleid. Wanneer 
verkiezingen gecombineerd worden met een 
burgemeestersreferendum wordt de opkomst 
daar niet significant hoger door. Nog nergens is 
geëxperimenteerd met een burgemeestersrefe
rendum waarvoor mensen afzonderlijk naar het 
stembureau moesten.

Er zijn ook altijd maar weinig kiezers geweest 
die vanwege de kroonjuwelen op n 6 6 hebben ge
stemd. D66-wethouders zijn de eersten om zich 
te verzetten tegen een lokaal referendum, d  6 6 

heeft ook niet kunnen profiteren van de ineen
storting van de LP F, de enige partij met vergelijk
bare staatkundige ideeën. De s p , die je er niet 
van kunt beschuldigen onvoldoende in de gaten 
te hebben wat er onder de bevolking leeft, heeft 
nog niet zo lang geleden zijn keuze voor een 
rechtreeks gekozen burgemeester ingeruild voor 
een door de gemeenteraad benoemde burge
meester, nadat men zich gerealiseerd had wat de 
consequenties voor de gemeenteraad waren.

Buiten de kring van een aantal burgemeesters 
in Nederland zie ik niet veel aanhang voor een
hoofdig bestuur. Je kunt van niet-ingevoerden in
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Pro ScContra de direct gekozen burgemeester Paul Bordewijk Willen wij een eenhoofdig gemeentebestuur?

het openbaar bestuur niet verwachten dat ze zich 
alle consequenties van een verkozen burge
meester voor zijn vertrouwensrelatie met de be
volking en voor de positie van de gemeenteraad 
realiseren.

Wie bij een reisbureau werkt, krijgt regelma
tig klanten over de vloer die hun vakantie willen 
doorbrengen in een rustig dorpje waar ’s avonds

een hoop te doen valt. Het is dan aan de mede
werker van het reisbureau om uit te leggen dat 
die twee dingen niet samengaan. Zo moeten par
lementariërs hun kiezers ook kunnen uitleggen 
dat een rechtstreeks gekozen burgemeester uit
eindelijk een gigantische rotschop voor de lokale 
democratie zal betekenen.

Advertentie

8o

K e n n i s V  e n t r u m

Groots Kennisfestival!

Ouer de 'Kaasstolp’-dilemma’s uan de Commissie De Boer 

endeoppositiekoersuandePudA

Zaterdag 22 november in de Universiteitvan Leiden 

Programma: zie www.pvda.nl/kenniscentrum 

Vanaf 27 oktober aanmelding via de website

s & ’ d  1 0 / 1 1  I 2 003

http://www.pvda.nl/kenniscentrum


Pro Contra de direct gekozen burgemeester (2)

Leve de fopburgemeester!
J A N - J A A P V A N  DEN B ER G

Je kunt even los van watje van de gekozen
burgemeester vindt — bewondering hebben 
voor de voortvarendheid van Thom de Graaf en 
zijn D 6 6 . Eind september bracht De Graaf een 
uitgebreide ‘hoofdlijnennotitie’ naar buiten en 
hij wist dit stuk warempel nog snel door het ka
binet te loodsen ook. Vervolgens maakte d 6 6 -lei
der Dittrich aan de mopperaars binnen de coali
tiegenoten CDA en VVD duidelijk dat het d 66  

echt menens is: de gekozen burgemeester zal er 
deze kabinetsperiode moeten komen.

Het debat over de gekozen burgemeester is 
met dit alles in een stroomversnelling geraakt.
De PvdA is er merkbaar door overdonderd.
Welke positie nu te kiezen? Partijleider Wouter 
Bos heeft tijdens het CLB-festival in Tilburg ver
kondigd dat ook hij inmiddels voorstander is van 
een rechtstreeks door de bevolking gekozen bur
gemeester, al liet hij bewust nog open wat voor 
soort burgemeester dat dan moest zijn, en hoe 
die precies gekozen moet gaan worden. Met deze 
ommezwaai (het verkiezingsmanifest sprak nog 
van een door de raad gekozen burgemeester) zal 
binnen de PvdA bepaald niet iedereen in zijn 
nopjes zijn. Onze partij is gepokt en gemazeld 
met een sterke besmurlijke traditie en telt alleen 
daarom al de nodige verdedigers van het be
staande representatieve stelsel. Daarnaast heerst 
in sociaal-democratische kring een zekere in
tuïtieve angst voor zowel sterk leiderschap als 
voor de blote volkswil. ‘We zijn een land van 
voorzitters, niet van leiders’, zo hoorde ik PvdA- 
prominent Van Kemenade onlangs opmerken.

Over de auteur Jan-Jaap uan den Berg is secretaris uan 
het Centrum uoor Lokaal Bestuur van de PvdA

De door Wouter Bos ingezette koerswij ziging 
inzake de gekozen burgemeester is echter even 
onvermijdelijk als logisch. Alles bij het oude la
ten is geen optie, en ook de door de raad gekozen 
burgemeester is inmssen een gepasseerd sta
tion. De grote dynamiek rond dit thema heeft er
voor gezorgd dat de PvdA simpelweg door het ka
binet en door grote delen van c d a  en v v d  is ge
passeerd. En dan ligt een dodelijke beeldvorming 
op de loer: de hippe PvdA van Wouter Bos die 
met de mannenbroeders van de SGP en andere 
behoudende krachten de vernieuwing van de lo
kale democratie afwijst.

Overdreven en oppervlalddg? Vast. Maar 
beeldvorming speelt ook in de argumentatie van 
Thom de Graaf zelf een cruciale rol. Hetis een 
pijler onder zijn pleidooi voor een gekozen bur
gemeester. Want waarom is het eigenlijk nodig 
de burgemeester te gaan kiezen? Omdat, zo rede
neert De Graaf, veel mensen nu al denken dat de 
burgermeester de baas van de stad is, wat natuur
lijk aantoonbaar niet zo is. Daarom moet de wer- 
kelijldieid aan de onjuiste beeldvorming worden 
aangepast: maak de burgemeester zo sterk dat hij 
inderdaad die baas van de stad wordt die de men
sen reeds voor ogen hebben.

Het is een wat merkwaardige redenering. 
Moeten we dan soms ook de Koningin meer 
macht gaan geven, omdat veel mensen denken 
dat Beatrix veel bedisselt?

Het ‘upgraden’ van de burgemeester lijkt bo
vendien op het vervangen van net het verkeerde 
onderdeel uit een haperende computer. Inder
daad wordt breed erkend dat de slagvaardigheid 
van de lokale politiek nog te wensen overlaat. 
Maar dan is het toch allereerst het matig functio-
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Pro & Contra de direct gekozen burgemeester Jan-Jaap van den Berg Leue de fopburgemeester!

neren van de gemeenteraad waarop vervolgens 
het eerst wordt gewezen. Vandaar ook de invoe
ring van het dualisme, al heeft dat tot op heden 
alleen maar gezorgd voor nog meerlokaal-be- 
stuurlijke onduidelijkheid. Met de huidige posi
tie van wethouders lijkt weinig mis, maar zij zul
len bevoegdheden moeten overdragen aan de ‘lo
kale regeringsleider’ van De Graaf. Aan de 
zwakke positie van de raad besteedt diens hoofd
lijnennotitie teleurstellend weinig woorden, al 
kunnen we nog wel de platitude lezen dat ‘een 
sterke burgemeester een sterke raad vraagt’.

Dit gezegd zijnde, vind ik De Graafs notitie 
verder eigenlijk zo slecht nog niet. Grappig ge
noeg is her stuk door twee groepen PvdA-ers aan
gevallen, een curieus monsterverbond: allereerst 
vanzelfsprekend door degenen die aan de be
staande benoemde burgemeester willen vast
houden, maar vervolgens ook door potentiële 
voorstanders, die echter vinden dat De Graaf niet 
ver genoeg gaat. Zij gaan uit van de redenering: 
‘als we toch een gekozen burgemeester krijgen, 
dan moet ie ook echt veel te vertellen hebben.’ 
Ook Wouter Bos valt onder deze groep te scha
ren. Hij noemde de nieuwe burgemeester van De 
Graaf zelfs een ‘fopburgemeester’. Verschillende 
manco’s worden aangestipt die een slagvaardig 
functioneren van een dergelijke gekozen burge
meester zouden belemmeren. Zo kan hij zijn 
wethouders niet zelf ontslaan, maar slechts voor 
ontslag bij de raad voordragen. Ook wordt de 
Grondwet niet gewijzigd, zodat onduidelijk blij ft 
wie nu aan het hoofd van de gemeente staat — 
de burgemeester of de raad. Het blijft wazig wie 
nu eigenlijk wie kan wegsturen wanneer er een 

82 patstelling tussen beide is ontstaan.Tenslotte
lijkt de invoering van deze gekozen burge
meester gepaard te gaan met het wegsluizen van 
(een deel van) de zeggenschap over de politie, die 
traditioneel altijd bij de burgermeester ligt.

Nu bevat De Graafs stuk zeker de nodige losse 
eindjes — daarom is het ook een hoofdlijnenno
titie, die uitgangspunten schetst en discussie los 
wil maken. Maar het gaat te ver om de gekozen 
burgemeester van De Graaf te typeren als een 
‘fopburgemeester’ die zelfs nog minder te vertel

len zou hebben dan de benoemde burgemeester 
van vandaag. Die is weliswaar belast met de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid, 
maar heeft daarnaast niet meer speelruimte dan 
de wethouders hem willen gunnen en hij door 
zijn eigen persoonlijke gezag weet af te dwingen.

De Graaf voegt daar wel degelijk het nodige 
aan toe. Zo zal de nieuwe gekozen burgemeester 
als formateur de coalitievorming gaan leiden, 
zelfwethouderskandidaten aanzoeken onbe
voegdheden ten aanzien van het lokale ambtena
renapparaat overgeheveld krijgen van de ge
meentesecretaris. Ook kan hij in het college zelf 
voorstellen agenderen en concrete plannen op 
tafel leggen. Een intrigerende passage staat er 
vervolgens nog over de portefeuilleverdeling 
binnen het college, waarvoor de burgemeester 
‘primair verantwoordelijk’ wordt, en waarin hij 
mssentijds wijzigingen kan aanbrengen. Dit 
lijkt erop te wijzen dat een dergelijke burge
meester tevens het nodige naar zichzelf zal kun
nen schuiven.

Tellen we dit alles bij elkaar op, dan is op zijn 
minst sprake van een fopburgemeester met 
flinke spierballen. Reden dus om De Graafs 
hoofdlijnennotitie positief te ontvangen, te be
zien als een ‘groeimodel’ en daarom constructief 
mee te denken over de verdere uitwerking ervan. 
Waarbij we vanzelfsprekend mogen eisen dat 
het uiteindelijke wetsvoorstel transparant wordt 
en logisch in elkaar zal zitten. En het spreekt van
zelf dat het alleen een fiat verdient, als voldoende 
aannemelijk is dat het de lokale bestuurskracht 
en de betrokkenheid van burgers versterkt.

EEN VL I EG V E L D  IN ZEE?

Staatsrechtelijke scherpslijperij boeit mij min
der, hoewel ik  me best realiseer dat het zonder 
nieuwe Grondwetswijziging op papier onduide
lijk blijft wie nu hoofd van de gemeente is, hoe 
conflicten mssen raad en burgemeester moeten 
worden opgelost, en hoe het nu formeel zit met 
het ontslaan van wethouders. Maar ik probeer 
me te verplaatsen in de toekomstige bestuurlijke 
praktijk. Dan lijkt het me toch moeilijk voorstel-
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Pro & Contra de direct gekozen burgemeester Jan-Jaapvan den Berg Leue de fopburgemeester!

baar dat door de burgemeester voor ontslag voor
gedragen wethouders door de raad te handhaven 
zijn, en dat — als het echt misloopt — geen en
kele interventiemogelijldieid voor provincie of 
Rijk aanwezig is.

Meer zorgen heb ik over het ‘vliegveld-in-zee- 
scenario’. Daarbij camoufleren tegenstanders 
van de gekozen burgemeester — analoog aan de 
directie van Schiphol die zogenaamd enthousiast 
voorstander van het ‘helaas’ onhaalbare plan 
voor een nieuw vliegveld in zee, uiteindelijk toch 
groei van de bestaande locatie wist binnen te ha

len — zich als pleitbezorgers van een tot uitstel 
leidende Grondwetswijziging, in de heimelijke 
hoop dat van uitstel ook afstel komt. En inder
daad heeft de door burgemeester Deetman ge
leide CDA-commissie zich al voor een Grond
wetswijziging uitgesproken.
Misschien moet de PvdA er eens het verkiezings
programma op naslaan. Maar dan wel dat van fe
bruari 1971: ‘De burgers kiezen rechtstreeks hun 
eigen burgemeester.’

83
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BOE KE S SAY

Het ene populisme is het 
andere niet
‘Wees vrijmoedig!’, zo houdt Hendrikjan Schoo de lezer voor aan het eind 
van zijn bespreking van Arie van der Zwans De uitdaging van het populisme. 
Ondertussen is dan een eregalerij van ‘grote’ populisten de revue 
gepasseerd, te weten: het Oranjehuis, Joop den Uyl, Hans Wiegel en Tony 
Blair. Het ene populisme is inderdaad het andere niet.

84

H.J.  S C H O O

Het probleem met een boek, elk boek, over ‘het 
populisme’ is uiteraard dat ‘het’ populisme niet 
bestaat. Ieder 'populisme’ is specifiek, plaats- en 
tijdgebonden, kent uiteenlopende inhoudelijke 
en stilistische ingrediënten en reageert op ver
schillende condities.

Zo bestaat er sinds jaar en dag, geheel los van 
types als Hadjememaar en Boer Koekoek, een 
zelden als zodanig aangemerkt Nederlands po
pulisme: het orangisme. Dit stelt de ‘goede ko- 
ning’, een Oranje dus, in zijn eeuwen omspan
nend verbond met het oprechte, ‘goede volk’, 
tegenover de politieke Idasse, de regenten, hun 
hokjesgeest en vriendjespolitiek. Dit orangisme 
is gestolde argwaan tegen ‘de’ politiek, een per
manent plebisciet tegen de idee van het zelfbe
stuur van vrije burgers, een immer dreigende 
schaduwmacht. Het ultieme argument tegen de 
republiek is wonderlijk genoeg ook telkens weer 
dat dan een politicus, jaklces, staatshoofd wordt. 
Een Vondeling, een Luns, Den Uyl, Van Agt...

Over de auteur Hendrik Jan Schoo is directeur uan
WeekbladpersTijdschriften. In dejaren negentig was
hij hoofdredacteur uan Elseuier

Weerzinwekkender kan kennelijk niet. Het 
treurigst is wel dat politici zelf de monarchie 
verdedigen met dit van zelfhaat vervulde antipo- 
litieke vertoog.

P O P U L I S M E  NA V E R Z U I L I N G

Het politiek uiterst stabiele tijdperk van de ver
zuiling was een slechte voedingsbodem voor an
dere vormen van populisme dan het orangisme. 
Maar toen de zuilen het eindjaren zestig, begin 
zeventig begaven, braken meteen ook uitingen 
van populisme door. Boer Koekoek voornoemd, 
maar niet minder de radicale antibestelpartij 
D’6 6 — nog met apostrof Ook de laatste ‘grote’ 
populisten tot de komst van Pim Fortuyn waren 
verbonden met deze overgangsjaren en de toen 
geopende jacht op de ontketende confessionele 
kiezer; Joop den Uyl en Hans Wiegel. In heftige, 
polariserende stijl beriepen zij zich tijdens dit 
populistisch intermezzo op ‘de mensen in het 
land’ en gebruikten het nog nieuwe medium 
televisie om zich rechtstreeks tot dat ‘eigen volk’ 
te richten. Den Uyls brave, wat schlemielige ‘ge
wone’ mannen en vrouwen, de ‘onderkant’ voor
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B O E K  E S S A Y  H.J. Schoo over populisme

wie hij het solidariteitsgebod verkondigde. Wie- 
gels misschien wat minder schuldeloze, maar 
onbetwist hardwerkende nationale ruggengraat, 
die juist behoed moest worden voor die opdrin
gerige solidariteit. Volgens het boekje demon
streerden beide leiders-nieuwe-stijl ook dat cha
risma geen persoonlijke eigenschap is, maar iets 
dat in de relatie tussen een missionaire leider en 
zijn ontvankelijke volgelingen bestaat.

Amerikaanse presidenten, en niet de min
sten, zijn bijna per definitie 'populistisch’. De 
aristocratische Franldin D. Roosevelt zowel als 
de volkse Harry S. Truman, allebei grote presi
denten. Maar Roosevelts New Deal hing op po
pulistische Zuidelijke Democraten en Trumans 
politieke leven begon in een niet minder popu
listische grootstedelijke ‘machine’. Recenter po
sitioneerden Carter, Reagan, Clinton en Bush jr., 
dus Democraten en Republikeinen, zich in hun 
campagnes alle vier als buitenstaanders die na
mens de gewone Amerikanen de Washingtonse 
augiasstal kwamen uitmesten. Kennelijk kan 
het niet zonder dat anti-establishment appel, 
zonder de heroïek van David tegen Goliath, van 
de ‘perifere’ loner die de strij d met de duistere 
krachten van het centrum, de Leviathan, aan
bindt. Was vroeger big business een wezenlijk po
pulistisch mikpunt, de laatste decennia is dat big 
govemment.

Het presidentiële systeem doet ook een be
roep op het — in Nederland gevreesde, voor po
pulistisch gehouden — leidersbeginsel. Maar 
het complement ervan, chronisch wantrouwen 
j egens de leider, maakt eveneens deel uit van de 
republikeinse democratie. Het verdrijven van de 
‘slechte koning’, Amerika’s funderende mythe, 
decreteert dar ‘het volk’ er altijd op bedacht moet 
zijn door de leider te worden bedot. Periodiek 
produceert de Amerikaanse democratie dan ook 
een zuiverend vuur, een democratisch autodafé 
waarmee het volk een slechte leider verjaagt: 
Sweep City Hall clean! Throw the rascals out! De 
amerikanist A. N. J. den Hollander werkte die 
thematiek fraai uit in Het demasqué inde samenle
ving (1976), waarin hij de opkomst verklaarde 
van de populistische muckraking journalistiek

uit het begin van de twintigste eeuw. Populisti
sche impulsen komen in de vs ook voort uit het 
krachtig beleden leerstuk van de volkssoeverei
niteit — exclusieve bron van politieke legiti
miteit — en de noodzaak om in een land van 
nieuwkomers telkens de eenheid van de natie te 
bevestigen. In de Amerikaanse politieke retoriek 
wordt gedurig een beroep op land en volk ge
daan.

Zoveel is duidelijk, er zijn ‘linkse’ en ‘rechtse’ 
populisten. Hoewel populisme doorgaans wordt 
opgevat als een bijwerking van de moderne de
mocratie, bracht ook de Nederlandse Republiek 
‘het’ al voort. Menig populist is een ‘kleine krab
belaar’, maar daar staan grote politici — Roose
velt — met populistische trekken tegenover.

Natuurlijk betekent dit alles niet dat we moe
ten concluderen dat er in algemene zin weinig 
tot niets over populisme valt te zeggen. Maar de 
vraag moet wel steeds zijn wat we er eigenlijk 
mee bedoelen. Gebruiken we het begrip analy
tisch, descriptief, etiketterend, mobiliserend?
Als een vaag, maar nadrukkelijk pejoratief be
doeld containerbegrip waarmee het goed jagen 
is op politieke tegenstanders? Motto: popu
listen, dat zijn de anderen.

P OP UL I S T I S C HE  GOLVEN

Wat verstaat Arie van der Zwan onder popu
lisme? Begin dit jaar verscheen zijn De uitdaging 
van het populisme. Het boek inspireert, maar 
maakt de lezer begripsinhoudelijk weinig wij
zer. De uitdaging bundelt nieuw materiaal en eer
der gepubliceerde artikelen; het oudste, uit 19 9 6, 
verscheen oorspronkelijk, net als andere hoofd- 8 5 
stuldcen, in Socialisme eeDemocratie. De aanlei
ding voor boek en titel is duidelijk: opkomst en 
ondergang van, dixit Van der Zwan, de populist 
Pim Fortuyn. Voor dat etiket is veel te zeggen, 
maar Van der Zwans argumentatie blijft opmer
kelijk impliciet. In het (nieuwe) titelhoofdsruk 
inventariseert hij ‘de’ kenmerken van ‘het’ popu
lisme aan de hand van Populism. lts Meaning and 
National Chamcteristics, de gezaghebbende studie 
van Ghita lonescu en Ernest G ellner uit 1 9 6 9.
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B o E K E S S AY H.J. Schoo over populisme

Naderhand vat hij ze nogmaals kort samen: 
‘anti-establishment, afkeer van ideologie, op een 
voetstuk plaatsen van het volk, appèl aan een
heid en vaderlandsliefde, charismatisch leider
schap’. Met Fortuyn in het achterhoofd, is het 
dan makkelijk conclusies trekken.

Van der Zwan bekommert zich nauwelijks 
om historische populismen. Waarbij het over 
wil hebben begon met Thatcher en Reagan, door 
hem aangemerkt als aanstichters van ‘de eerste 
populistische golf: de radicaal rechtse aanval op 
biggovemmentenmtdiiende verzorgingsstaat, 
die rechts ervoer als een samenzwering, op 
kosten van de hardwerkende middenklasse, tus
sen de nieuwe, ‘liberal’ elite en de laagste klas
sen. Met hun programma van deregulering en 
terugdringing van de overheid ontdeden That
cher en Reagan het kapitalisme van een orde
nend tegenwicht, betoogt Van der Zwan, en zet
ten zij het vliegwiel van de globalisering in be
weging. De nieuwe, grenzenloze wereld joeg de 
middenklasse op, marginaliseerde lagere klas
sen en bracht nieuwe migratiebewegingen op 
gang. Een reactie kon niet uitblijven en diende 
zich aan in de gedaante van de derde weg, beli
chaamd door Blair: ‘het populistisch antwoord 
van de sociaal-democratie op radicaal rechts’, te
vens de tweede populistische golf.

Argumenten voor deze stelling put Van der 
Zwan uit The Unfinished Revolution (1998) van 
Philip Gould, een van de ontwerpers van New 
Labour. Blairs opmars naar de macht, zoals be
schreven door Gould, heeft een ‘onvervalst’ po
pulistische signatuur. New Labour attaqueerde 
‘de puinhopen’ van deToiy’s, afficheerde zich als 

8 6 partij van het volk, schudde zijn ideologische ve
ren af, omhelsde populaire — letterlijk — issues 
als ‘veiligheid, misbruik van sociale voorzienin
gen, immigratie, belastingheffing en discipline’, 
beloofde het verdeelde land te herenigen en de 
patriottische waarden van het volk in ere te her
stellen. ‘Blair,’ schrijft Van der Zwan, ‘stond in 
een relatie tot het volk die elke rationele verkla
ring te boven gaat’ en de partij werd ‘vervangen 
door een gecentraliseerde commandostmcmur.’ 
‘Op alle kenmerken van het populisme’, conclu

deert hij, ‘(-) blijkt New Labour aan de toets te 
voldoen.’

Ook de continentaal-Europese sociaal-demo
cratie adopteerde in de jaren negentig, zij het in 
verschillende mate, het radicaal rechtse beleids
programma uit de jaren tachtig. In steno: lasten
verlichting, flexibilisering van de arbeidsmarkt, 
vergroting van inkomensverschillen, uitkerin
gen op afstand, beperking sociale zekerheid, be
grotingsdiscipline, aflossing staatsschuld. ‘Be-

Als de nationale staat uitgehold 
raakt en als elites het 
laten afweten, dan floreert het 
populisme

teugeling van het kapitalisme’ werd een achter
haalde doelstelling. De derde weg accepteerde 
daarbij het ‘activistische en vitalistische mens
beeld’ van de managers, dat de ‘autonome’ flex- 
mens niet als schrikbeeld van ontworteling ziet, 
maar als toonbeeld van adaptatievermogen.

Door de nieuwe vrijbrief voor het kapita
lisme, analyseert Van der Zwan, werd de be
staanszekerheid van de brede middenklasse zo
danig aangetast, dat haar leden 'binding en ver
dieping’ zoeken, ‘gemeenschap en sociale cohe
sie’. Hier ligt het jachtterrein voor politieke en
trepreneurs die ‘saamhorigheid’ en een beter 
functionerende overheid in het vooruitzicht 
stellen, een eind aan machtsmisbruik, orde op 
zaken. ‘De nieuwe leiders beloven plechtig dat 
zij de door het volk gewenste revolutionaire ver
anderingen in een verbond met het volk zullen 
doorvoeren.’ Voila, de door Fortuyn gemarkeerde 
derde populistische golf die naar Van der Zwan 
verwacht het eerste decennium van het nieuwe 
millennium zal beheersen.

Met Thatcher en Reagan begon een haasje- 
over van populismen, het ene haalde het andere 
uit, met Blair als vergrotende en Fortuyn als 
overtreffende trap. Een interessante trits, maar
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B o E K E S S AY H.J. Schoo over populisme

hebben we hier werkelijk steeds met ‘populis
me’ te maken? Het kan, Thatchers en Reagans 
neoconservatisme annex neoliberalisme — 
‘radicaal rechts’ — als populistisch bestempelen. 
Maar van Thatcher en Reagan kan niet gezegd 
worden dat zij wars waren van ideologie, zij he- 
rideologiseerden juist hun partij. En derdeweg- 
ger Blair, een populist? Hier is Van der Zwan in 
elk geval in het goede gezelschap van Ralf Dah- 
rendorf, de vroegere Duitse eurocommissaris, 
nu liberaal Brits Hogerhuislid, die Blair-de-po- 
pulist in één adem noemt met Berlusconi.

Steeds demonstreert Van der Zwan een voor
beeldige aflceer van ‘het’ populisme. Dat van 
Thatcher en Reagan, dat van Blair en andere soci- 
aal-democraten, uiteraard dat van Fortuyn. Niet
temin toont hij zich telkens eveneens ambiva
lent. Ook hij is bijvoorbeeld van mening dat de 
‘welvaartsstaat’ rond 1980 aan zijn eigen gulzig
heid ten onder aan het gaan was. Treffend be
noemt hij drie fatale ontwikkelingen waartegen 
rechts zich keerde: ‘uitdrijving’ (van het bedrijfs
leven), ‘uitstoot’ (van arbeid) en ‘ontmoediging’ 
(van werkenden). Deze ambivalentie tegenover 
zijn onderwerp tekent het boek en geeft het een 
onderhuidse spanning. Hij wraakt het popu
lisme, maar valt het inhoudelijk niet zelden bij. 
Bestrijding en absorptie gaan, heel dubbel
zinnig, bij Van der Zwan hand in hand. Teke
nend is een passage waarin hij benadrukt dat ‘de 
niet beheerste instroom van immigranten, asiel
zoekers en illegalen’ onvermijdelijk leidt tot on
gunstige levensomstandigheden die ‘geweld en 
criminaliteit’ versterken en oproepen. Van een 
socialist, PvdA-lid, in mei 2002 sp-stemmer, die 
dar jaar bij gelegenheid Fortuyn niet alleen maar 
afwees, verwondert die tweeslachtigheid ook 
weer niet.

ALS DE I DEOLOGIE K WI J NT ,  F L O R E E R T  HET 

P OP UL I S M E

Van der Zwans boek was pertinenter, persoonlij
ker ook, geworden als hij de Januskop van ‘het’ 
populisme, het verfoeilijke en het attractieve, 
c.q. zijn eigen dubbelzinnigheid, duidelijker tot

uitgangspunt had genomen. Op de wijze van Jac- 
ques de Kadt in Het fascisme en de nieuwe vrijheid, 
een flirt met het fascisme bijkans, die juist ook 
de aantreklcelijkheid van die verderfelijke leer 
scherp tekende. Waarschijnlijkhad Van der 
Zwan ‘het populisme’ dan ook minder als een 
apart ‘isme’ bejegend, een afzonderlijke ideolo
gie welhaast, en meer als een ‘onvermijdelijk’ 
bijverschijnsel van de democratie, zeker onze 
‘populaire’, ‘gedemocratiseerde’ democratie. Die 
is verre van ideaal, moet het stellen zonder de 
ijkpunten van ideologie, massapartijen, sociaal- 
culturele hiërarchie en een zelfbewuste elite, en 
kampt bovendien met serieuze problemen van 
— gebrekldge — representativiteit en participa
tie, van oligarchisering en, bijgevolg, legiti
miteit. Het nationale ‘bezield verband’ gaat te
loor in een vooral bureaucratisch proces van Eu
ropese integratie.

Maar vooralsnog moeten we het met deze on
volmaakte democratie stellen. ‘Populistische’ op
rispingen zijn daar, bij gebrek aan een beter re
gelsysteem, een nuttige aanvulling op. ‘Het’ po
pulisme vervult democratische functies die poli
tieke partijen steeds minder — kunnen — ver
vullen: het signaleert problemen, agendeert is
sues, repareert representativiteit, houdt een 
‘ontwortelde' elite bij de les, corrigeert een — in 
veel opzichten noodgedwongen — ‘autistisch’ 
politiek-bestuurlijk systeem, herstelt periodiek 
democratische legitimiteit. Dit verklaart ook de 
alomtegenwoordigheid van ‘her populisme’. 
Niet, zoals bij Van der Zwan, als min of meer 
hecht doortimmerde leer, maar als teken aan de 
wand, veelal ‘one issue’, soms rechts dan weer 
links, soms etatistisch, dan anti-bijjgovemment, 
van Poujade tot Marijnissen, van Koekoek tot 
Blair, Wiegel tot Clinton, Peron tot Berlusconi. 
Populisme is dan ook geen tomeloos verlangen 
naar meer democratie, maar naar vertegenwoor
diging, gehoord worden, en goed besmur (‘de 
goede koning’) — en daarvoor is democratie 
weer wel een voorwaarde. Maar waar democra
tie, met haar gebruikelijke en onuitroeibare fei
len, daar populisme.

Het belangrijkste punt dat Van der Zwan
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maakt is dat dit alles onder sommige condities 
verhevigd optreedt. Als de ideologie kwijnt en de 
nationale staat uitgehold raakt en essentiële ta
ken verzaakt, als elites het laten afweten en de 
maakbaarheidsgedachte, de moderniteit en het 
emancipatiestreven worden opgegeven ^  dan 
floreert populisme. De uitdaging van het popu
lisme is een schotschrift tegen het postmoder
nisme en een pleidooi voor het vooruitgangs
denken, een royale verzorgingsstaat voor de 
middenklasse, een zelfbewuste elite en dito 
staat. In zekere zin onderschrijft het een ‘popu
lisme’ dat de staat schraagt als tegenwicht voor 
de verwoestende werking van het gemondiali- 
seerde kapitaal. Dan spreekt de s p -stemmer die 
verontrust is over de populistische derde weg 
van de PvdA. Alweer blijkt het ene populisme het 
andere niet.

V R I J E R  I N T E L L E C T U E E L  K L I M A A T

Het valt niet moeilijk Van der Zwan — op enkele 
van deze punten in elk geval — bij te vallen (hoe
wel zijn stelling dubieus is dat ‘de’ middenklasse 
ernstig heeft geleden onder de drie populisti

sche golven uit de voorbij decennia). Maar de 
richting die hij aangeeft is ook wat heet ‘begging 
the question’. Hoe krijgje immers een zelfbe
wuste elite terug en een trefzekere overheid, hoe 
redresseer je overheidsfalen, geef je de (natio
nale) staat weer een rol in de economie, herstel 
je moderniteit en verheffingsgedachte? Het 
heeft veel weg van wat psychologen de ‘wees 
spontaan paradox’ noemen: wie niet spontaan is, 
wordt dat niet alsnog door hem daartoe aan te 
sporen! Maar boeken als De uitdaging helpen 
vast. Het populisme van Fortuyn heeft boven
dien ‘een nieuwe vrijheid’ gecreëerd die de 
Nederlandse politieke gemeenschap in staat 
heeft gesteld vrijmoediger over beladen ‘popu
listische’ thema’s te discussiëren. Van der Zwans 
boek is daar deels zelf een vrucht van. Het helpt 
vast en zeker ook als we dat vrijere intellectuele 
Mimaat in stand weten te houden. Dus: wees 
vrijmoedig!

Boekessay over Arie van der Zwan, De uitdaging 
van het populisme, Amsterdam, Meulenhoff,
2003.
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Wijze lessen voorpolitiek 
actieven
Niet spreken met de bestuurder
Gerard van Westerloo, Amsterdam, De Bezige Bij, 2003

JOB VAN AM E R O N G E N

In het politiek-journalistieke genre zijn er in 
Nederland weinig boeken gepubliceerd, die je 
vanaf het begin tot het einde 'bij de strot’ pak
ken. ‘Niet spreken met de bestuurder’ van Vrij 
Nederland en N R C - H a n d d s b k d  journalist Gerard 
van Westerloo, vormt een van de uitzonderin
gen. Het boek is fantastisch geschreven, de ver
schillende reportages passen perfect in een ge
meenschappelijke context en de analyses zijn 
meedogenloos, zonder cynisch en onzuiver te 
worden. Bovendien speelt voor iemand die al 
lang (in de vertegenwoordigende) politiek actief 
is, ‘het feest der herkenning’. Van Westerloo 
geeft je een gevoel van nederigheid, over het- 
geenje politiek hebt bereikt. Hij wordt daarbij 
nimmer krenkend, maar stimuleert tot naden
ken over hoe ‘het’ anders kan. Eigenlijk zou ‘Niet 
Spreken met de bestuurder’ deel uit moeten ma
ken van een — nog samen te stellen — basispak
ket voor (aankomende) volksvertegenwoordi
gers in Nederland.

Het gemeenschappelijke element in de ver
schillende reportages van het boek, zou ik willen 
vervatten onder de noemer ‘democratisch te
kort’. Of het nu gaat over de tramchauffeurs op 
lijn 16 in Amsterdam, het voorzitterschap van de

Over de auteur Job van Amerongen is politicoloog en
lid van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid

deelraad Amsterdam Zuid-Oost door Hannah 
Belliot of Arnhem vlak voor en vlak na de raads
verkiezingen van 1990, steeds terugkerende 
thema’s zijn irrelevantie, nodeloze belangente
genstellingen, het negeren van de dagelijkse no
den van ‘gewone mensen’ en ongewenste con
centratie van macht in de handen van weinigen. 
Een paar in het oogspringende voorbeelden. Een 
crisis in het lokale besmur van Arnhem over de 
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Het verlam
mende effect van de tegenstelling tussen ‘blank 
en zwart’ op de deelraadspolitiek in Amsterdam 
Zuid-Oost.

Het opgeheven vingertje tegen de besmurder 
van lijn 16, die als enige reactie op zijn dagelijkse 
bevindingen over de schaduwzijden van de mul- 
ticulmrele samenleving, van het gemeentever
voerbedrijf een smdiedag over kolonialisme 
krijgt aangeboden. De sociaal-democratische 
‘wethoudersdenktank’ in Arnhem, die er gedu
rende vier j aar in slaagt om een belangrijk deel 
van de politieke besluitvorming aan de demo
cratische controle van de gemeenteraad te ont
trekken. Het zijn ontluisterende voorbeelden 
van verkeerd omgaan met macht, zo niet van 
machtsmisbruik. Het is overigens opmerkelijk, 
dat (bijna) alle betroldcenen bereid zijn geweest 
om hun feilen door Van Westerloo te laten 
onderzoeken en becommentariëren, een journa-
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list toch met een zekere reputatie. Zou er sprake 
zijn geweest van een gevoel dat er niets te ver
bergen viel? Wie de reportages leest, kan zich 
nauwelijks voorstellen dat het geloof in trans
parantie de voornaamste drijfveer is geweest.

‘Jonge geuzen'
Aan de hand van interviews met wetenschap
pers en politici, neemt Van Westerloo ook het 
functioneren van politieke partijen onder de 
loep. De diagnose is onbarmhartig. Politieke par
tijen zijn nog slechts in naam vertegenwoordi
ger van een geestesrichting. Ze vormen, geza
menlijk en in vereniging, een gesloten kartel. 
Geen ‘volksvertegenwoordiger’ kan spreken na
mens de kiezers, want niemand wordt als per
soon door kiezers gekozen. Politieke partijen 
proberen — tegen de stroom in — burgers in 
het keurslijf van een alomvattend partijpro
gramma te persen. De interessante baantjes 
worden onderling verdeeld tussen de vertegen
woordigers van de vooraanstaande partijen. En 
ga nog maar even zo door. Ook in deze analyse 
komt het democratisch tekort duidelijk naar vo
ren. Het valt Van Westerloo hierbij niet te ver
wijten, dat hij de alternatieven hoe het ‘anders 
en beter’ kan, niet aandraagt. Hij geeft zelfs rui
terlijk toe de remedie niet te hebben. Als politiek 
journalist is zijn eerste taak om de vinger op de 
zere plek te leggen. Politicologen moeten en zul
len zich in de komende tijd gaan bezinnen op de 
rol van de politieke partij in ons staatsbestel.

Van Westerloo verwacht veel heil van de 
‘jonge geuzen’, die na de verkiezingen van mei 

90 2002 en januari 2003 in de Tweede Kamer zijn
verkozen. Hij ervaart bij de nieuwe volksver
tegenwoordigers de wil om tot daadwerkelijke 
verandering te komen. Die wil komt het meest 
prominent tot uiting, in de wens de moederpar- 
tijen op te blazen en te komen tot een twee- of 
driepartijenstelsel. Of deze, ook door partijleider 
Bos en partijprominent Oudkerkbepleitte, radi
cale verandering voldoende is om het volksver
tegenwoordigende aspect van onze democratie 
nieuw leven in te blazen, valt nog te bezien. De

duidelijlcheid voor de kiezer neemt toe, waar het 
de reductie van het aantal politieke partijen be
treft. Echter, waar een aantal partijen een samen
werkingsverband aangaan of zelfs fuseren, be
staat het serieuze gevaar dat het ‘gemeenschap
pelijk eindproduct’ sterk verwaterd zal zijn. En 
daarmee zou het ‘een-pot-nat gevoel’ bij de kie
zer niet worden weggenomen, maar eerder be
stendigd.

Vallen er helemaal geen kritische kantteke
ningen te maken bij ‘Niet spreken met de be
stuurder’. Geluldcig wel. Zo gaat Van Westerloo 
wat kort door de bocht wanneer hij schrijft, dat 
het publieke debat over de multiculturele 
samenleving in Nederland met ‘meel in de 
mond’ — wat een verschrilckelijke term is dat 
toch! — is gevoerd, vanuit een collectief schuld
gevoel over wat de joden in Nederland gedu
rende de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.
Dat is wel erg gemakkelijk zo maar in een zin 
neergeschreven en vraagt zeker om nadere ana
lyse. Verder zijn in het wonderschone hoofdsmk 
over het Amsterdam Zuid-Oost van Hannah Bel- 
liot, een aantal persoonsnamen verkeerd ge
speld. Alleen een ingewijde in de Amsterdamse 
politiek valt het op. Toch is het slordig. Tenslotte 
heb ik de behoefte om in ieder geval de redactie 
van Socialisme Democratie in bescherming te 
nemen, tegen Van Westerloo’s verwijt van ‘lab- 
bekaldterigheid’. Hij uit dit verwijt aan het adres 
van PvdA-autocriticasters die na de Forruyn-re- 
volutie opeens wel in Socialisme ee Democratie 
neerschreven, wat voordien niet had gemogen. 
Wie het blad al wat langere tij d leest, weet dat er 
niet alleen sprake is geweest van ‘groepsthera
pie’ na de verkiezingen van mei 2002. Ver voor 
mei 2002 werd er in Socialisme Democratie al 
ruimschoots gedebatteerd over ‘gevoelige onder
werpen’, zeker ook over integratie en immigra
tie. Bovengenoemde kritiekpunten zijn voor mij 
echter niet meer dan (bijna) onzichtbare onef
fenheden in een meesterwerk. Het is nu aan de 
‘politiek actieven’ om wijze lessen te trekken uit 
Van Westerloo’s analyse.
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BOEKEN

De kem van de sociaal- 
democratie
Grenzen aan de markt, privatisering en de hervorming van de publieke sector
Amsterdam, Wiardi Beekman Stichting, 2002

D O RETTE C O R B E Y

De golven van liberalisering en privatisering 
overspoelen in heel Europa de bastions van de 
nutsbedrijven. Overheden trekken zich terug uit 
de publieke dienstverlening en laten de markt 
het werk doen. Er zijn goede redenen denkbaar 
voor privatisering en liberalisering: lagere prij
zen, betere dienstverlening of meer keuzevrij
heid voor de consument. Ze gaan er vanuit dat de 
nutsbedrijven klungelig en weinig Idantgericht 
opereren en dat private bedrijven alles beter 
doen. Maar de ervaringen zijn niet onverdeeld 
positief. In heel Europa mopperen reizigers over 
de afnemende kwaliteit van de spoorwegen en 
in Engeland is privatisering synoniem gewor
den met slecht onderhoud, belabberde dienst
verlening en afnemende veiligheid. De laatste 
jaren is het binnen de sociaal-democratische be
weging in Europa dan ook gangbaar om te bewe
ren dat we te hard van stapel zijn gelopen. En 
daarbij wordt soms weer vergeten dat er ook 
goede redenen waren voor privatisering. 
Inmssen zetten privatisering en liberalisering 
zich wel door. Het debat over privatisering en li
beralisering raakt de kern van de sociaal-demo-

Overde auteur Dorette Corbey is lid  uan het Euro
pees Parlem ent en maakt deel u it uan de PudA- 
Eurodelegatie 
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cratie. De Wiardi Beekman Stichting heeft 
daarom in 19 9 9 de commissie Publieke Taken in 
de Markt' ingesteld die na een vijftal expertmee
tings en een tussenrapportage in seen (oktober 
2001) in 2002 het eindrapport 'Grenzen aan de 
markt, Privatisering en de hervorming van de 
publieke sector’ publiceerde.

‘Grenzen aan de markt’ richt zich op de be
schrijving van de publieke belangen die in het 
geding zijn bij het vermarkten van nutsvoorzie
ningen. Op welke wijze en onder welke voor
waarden kunnen publieke belangen gewaar
borgd worden? Het rapport begint met een 
historische schets van de publieke diensten die 
ontstaan zijn uit eerdere private initiatieven.
Het Nederlandse model was minder statelijk en 
meer dan in andere landen gericht op maat
schappelijk initiatief. Op lokaal niveau was de 
inbreng van sociaal-democratische bestuurders 
vaak doorslaggevend. Vervolgens brengt het rap
port het krachtenveld rondom privatisering in 
beeld aan de hand van een drietal sectoren, de 
spoorwegen, de elektriciteitsvoorziening en de 
arbo-diensten. In het afsluitende hoofdstuk 
schetsen de auteurs een nieuw perspectief.

Het rapport is kritisch over de wij ze waarop 
marktwerking is ingevoerd: het ging te snel, te 
rommelig en te weinig doordacht op gevolgen 
voor algemene beleidsdoelen zoals milieu.
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Er was te weinig differentiatie naar de verschil
lende sectoren en privatisering was te eenzijdig 
gericht op het creëren van de voorwaarden voor 
rendabele exploitatie. Het naïeve optimisme 
over het functioneren van de markt verhinderde 
het formuleren van duidelijke politieke doelstel
lingen. Liberalisering werd bovendien door de 
Europese Unie min of meer opgelegd waardoor 
een grondige reflectie op de grenzen van de pu
blieke en private dienstverlening niet heeft 
plaatsgevonden. Het rapport presenteert in ze
ven stappen een nieuw perspectief waarin 
waarden als democratie, sociale rechtvaardig
heid, culturele ontplooiing en kwaliteit van het 
bestaan centraal staan. Vanuit die waarden trek
ken de auteurs allereerst een aantal grenzen: de 
instituties van de rechtsstaat (politie, justitie, le
ger enz) mogen niet geprivatiseerd worden. De 
sectoren met een sociale dimensie (zorg, sociale 
zekerheid, wonen) mogen alleen onder streng 
maatschappelijk toezicht blootgesteld worden 
aan de markt. In de cultuursector (media, onder
wijs) is marktwerking niet verkeerd maar de 
overheid moet oppassen voor dominantie van 
de markt. De auteurs pleiten voor een her
waardering van het Nederlandse model: onder
nemerschap dat een mengvorm van publiek en 
privaat is. Een afwegingskader voor privatise
ring en marktwerking moet van dienst zijn bij 
besluitvorming. In haar nieuwe rol als opdracht
gever moet de overheid zorgen voor het formu
leren van een publiek program van eisen en voor 
adequaat toezicht op de uitvoering van publieke 
diensten. Vraagsturing (bijvoorbeeld met be
hulp van ‘rugzakjes’) kan nuttig zijn maar heeft 
geen zin als het aanbod faalt. Individuele rug
zakjes kunnen bovendien de solidariteit aan
tasten die het fundament van de publieke 
dienstverlening in de sociale sector vormt. Pri
vatisering is eigenlijk geen optie meer in secto
ren waar concurrentie niet of nauwelijks van de 
grond kan komen, zoals bij de bouw en het be
heer van grootschalige infrastructuur. Nieuwe 
publieke ondernemingen (overheids-Nv) kun
nen hier een alternatief zijn voor privatisering. 
Overheids-Nv’s — hopen de auteurs — combi

neren commercialiteit en slagkracht met een 
scherp oog voor publieke belangen. Ten slotte 
willen de auteurs dat het al te liberale Europa 
meer aandacht krijgt voor de publieke belangen. 
Deze laatste wens maakt grote kans in vervul
ling te gaan omdat inmiddels steeds meer stem
men opgaan om een kaderrichtlijn publieke 
diensten op te stellen waarin publieke belangen 
gewaarborgd worden.

Overheids-N.V.'s
‘Grenzen aan de markt’biedt een boeiend over
zicht van de ervaringen tot nu en presenteert 
een aantal interessante aanknopingspunten 
voor de discussie. De vraag is bijvoorbeeld of de 
stuurmanskunst van de overheid voldoende zal 
zijn om op afstand de publieke belangen te ver
dedigen. Keer op keer is gebleken dat de over
heid als opdrachtgever onvoldoende greep had 
op de uitvoering van bijvoorbeeld grote bouw
projecten. 'Grenzen aan de markt’ blijft echter 
wat academisch. Lokale politici kunnen er veel 
interessante informatie vinden maar het rap
port is geen praktische handleiding voor de keu
zes die gemaakt moeten worden. Het afwegings
kader blijft tamelijk abstract en aspecten als mi
lieu en de positie van consumenten komen 
hierin weinig tot hun recht. Het rapport is ten
slotte nauwelijks toekomstgericht. Af en toe ont
staat de indruk dat de auteurs vooral de proble
men uit de begintijd van de industrialisatie te 
lijf willen gaan. Gewapend met de ervaringen en 
de teleurstellingen van de 20 ’̂̂ '̂  eeuwbewandelt 
het rapport het smalle pad mssen de valkuil van 
de middelmatige dienstverlening en de afgrond 
van de allesoverheersende markt. Nieuwe tijden 
vragen echter niet alleen andere oplossingen 
maar kennen ook nieuwe problemen waar ‘de 
markt’ geen antwoord op heeft. Zo vereist de kli
maatproblematiek grote investeringen — te 
groot voor particuliere investeerders. Een over- 
heids-NV zou hier een nuttige rol kunnen ver
vullen. De snelle ontwikkelingen in de sector 
biotechnologie maken de vraag urgent of we 
niet veel meer moeten investeren in publieke
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kennis om de monopoliepositie van een viertal 
wereldwijde multinationals te doorbreken. Pu
blieke kennis en patenten kunnen ertoe bijdra
gen dat nieuwe technieken ingezet worden voor 
publieke doeleinden. Dat geldt ook voor proble
men buiten Nederland. De gezondheidscrisis in 
Afrika vereist een investeringsprogramma in de 
ziekten die voor de farmaceutische industrie 
niet rendabel zijn. De sociaal-democratie zou 
zich juist op deze problemen moeten concentre
ren. Waar de markt faalt is publiek leiderschap 
nodig en wellicht is het falen de markt in deze 
‘nieuwe’sectoren op termijn ingrijpender dan in

de energie of transportsector. Wellicht moet de 
sociaal-democratie daarom een aantal prioritei
ten verleggen.

Noten

De Commissie stond onder leiding van Ed van 
Thijn en had als leden Paul Raima, Willem Salet, 
Hans Simons, Margot Trappenburg en Lenny Vul- 
perhorst. Frans Becker was ambtelijk secretaris en 
verzorgde de eindrapportage. Pieter van Dijk en 
Pieter Hoekstra waren als stagiair actief voor de 
Commissie.
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B O E K E N

Filosofen over 
globalisering

Werelden van tijd
Hans Achterhuis, Stichting Maand van de Filosofie, 2003 
Hoeveel globalisering verdraagt de mens?
Rüdiger Safranski, Atlas, 2003
The West and the Rest; Globalization and the terrorist threat
RogerScruton, Continuüm, 2002

9 4

OLAF MERK

Filosofie is in. Filosofen zwieren door de straten, 
vol lente-kriebels over lezingen die zomaar 
plaatsvinden en curieuze boeken die opeens 
overal in de schappen opduiken. Het mag dan 
ook geen toeval heten dat de afgelopen maanden 
drie filosofische boekjes zijn verschenen over 
een thema dat eveneens hoogst in is, globalise
ring. 2003 moet wel hetjaar van de globalisering 
zijn, zoveel wordt erover geschreven. Niet dat de 
discussie er daarmee veel duidelijker op wordt. 
Afgaand e op het rumoer van het debat is globali
sering iets waar je voor of tegen kunt zijn, waar
over je elkaar met veel heftigheid of feitenken
nis probeert te overtuigen, maar waar je het uit
eindelijk niet over eens wordt. Niet in de laatste 
plaats door de verschillende talen die worden ge
sproken (die van de econoom en de activist bij
voorbeeld) en die de onderlinge verstaanbaar-

Over de auteur O la f M erk is werkzaam bij het 
M in is te rie  van Financiën 
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heid bemoeilijken. Hoogste tijd dus dat filoso
fen, vrienden van de wijsheid tenslotte, zich er
mee gaan bemoeien. Misschien brengen zij wat 
orde in de chaos.

De schrijvers van de boeken die hier worden 
besproken zijn alledrie filosofen die hun sporen 
mimschoots hebben verdiend. Safranski als bio
graaf van Duitse grootheden als Nietzsche, 
Schopenhauer en Heidegger; Hans Achterhuis 
als auteur van belangwekkende studies over 
ondermeer arbeidsethos en utopieën; en Roger 
Scruton als ideoloog van het conservatisme die 
niet terugdeinst voor de meest uiteenlopende 
onderwerpen, van Engeland tot moderne kunst. 
Niet de minsten dus. Maar eens kijken wat ze 
over globalisering te melden hebben.

Te beginnen met Safranski. Het lijkt erop dat 
hij eigenlijk een ideeënbiografie van de globali
sering heeft willen schrijven. Misschien niet de 
definitieve biografie, maar wel een schets van 
het ontstaan van grote ideologische theorieën 
over het globale. Een kritische schets: het is dui-
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delijk dat hij persoonlijk niet veel globalisering 
meer kan verdragen. Door globalisering wordt 
alles nabijheid, hoe ver het ook is. Het probleem 
daarvan is — in zijn woorden — dat het kunst
matig opgerekte zintuiglijke bereik zich volledig 
van het handelingsbereik heeft losgemaakt. Dit 
werkt hysterie en paniektoestanden in de hand. 
Bovendien zou die nabijheid van het verre lei
den tot uniformering van het diverse. Vroeger 
toen reizen een ervaring was, kwam je als ander 
mens aan. Tegenwoordig geldt: wie altij d als de
zelfde aankomt, zal ook de plaatsen waar hij aan
komt aan elkaar gelijk willen maken, aldus Sa- 
franski.

Er is echter een uitweg: datgene wat hij wei
nig verhelderend omschrijft als ‘een lichting 
kappen’. Hiermee bedoelt hij: 'in het gewemel 
van verhalen je eigen verhaal ontdekken, daar 
energiek aan vasthouden en erop voortbordu
ren, in het besef datje eigen verhaal zich toch in 
de warboel van de vele verhalen zal verstriklcen 
en zich daar tenslotte in zal verliezen.’ Boven
dien betekent het gedragswijzen en denkwijzen 
koesteren die ingaan tegen de globale hysterie: 
onthaasting, eigenzinnigheid, plaatsgebonden
heid en onbereikbaar zijn. Kortom, de kracht om 
je eigen leven vorm te geven, in andere woorden 
ook wel het Duitse Bildungsideaal of Schillers 
esthetische educatie.

Tijdoorlog
Achterhuis verschilt van mening met Safranski 
(en veel andere schrijvers over globalisering) 
over de uniformerende werking van globalise
ring. Volgens Achterhuis wordt de huidige 
wereld te vaak voorgesteld als een soort gereali
seerde utopie van de moderniteit, die is verwor
den tot schrikbeeld, een dystopie. Hij stelt dat bij 
veel maatschappijkritische denkers de neiging 
bestaat om een utopisch proj eet (in dit geval dat 
van de globalisering) als volledig gerealiseerd af 
te schilderen, waardoor het lijkt alsof we in een 
nachtmerrie zonder uitweg zij n beland. Alleen 
machteloos verzet of een totale weigering lijkt 
dan nog mogelijk. Alhoewel Achterhuis deze kri

tiek op Naomi Klein en Benjamin Barber be
trekt, lijkt hij ook van toepassing op Safranski, 
die eveneens sterk de neiging heeft de utopie 
van de moderniteit als gerealiseerde nachtmer
rie te omschrijven. Alleen is erbij Safranski nog 
een uitweg.

Achterhuis gelooft dat er geen uniforme
rende werking uitgaat van globalisering. Zijn re
denering is niet dat globalisering de keuzevrij
heid vergroot en daarmee de mogelijlcheden om 
naar eigen smaak en goeddunken te verschillen 
of te conformeren doet toenemen — een rede
nering die vaak te beluisteren valt en op allerlei 
manieren wordt verwoord'. Hij stelt echter dat 
globalisering duidelijk maakt dat er onoverbrug
bare inherente verschillen zijn. Verschillen in de 
manier waarop we naar tijd kijken. Hij il
lustreert dit aan de hand van de Miss World-ver- 
kiezing die vorig jaar in Nigeria plaatsvond, al
thans voordat de plaatselijke onrust daarover uit 
de hand liep en de verkiezing naar Londen werd 
verplaatst.

Kern van de controverse was volgens Achter
huis een botsing van opvattingen over tijd, aan 
de ene kant de zogenaamde lineaire tij d, aan de 
andere kant de cyclische tijd. De moderniteit 
kent tijd als leeg begrip waarin naarbelieven 
evenementen kunnen worden geprogram
meerd. Daartegenover staat de idee van gevulde 
tijd, waarin tijd deel uitmaakt van een bepaalde 
levenscyclus. Vanuit een dergelijke opvatting is 
het onaanvaardbaar een Miss World-verkiezing 
te organiseren tijdens de ramadan, de tijd van 
vasten. Volgens Achterhuis kan het geweld rond 
de Miss World-verkiezing dan ook als een tij
doorlog worden omschreven.

En dat brengt ons bij Scruton. Van de drie hier 
besproken boeken lijkt zijn boek op het eerste 
gezicht het minst over globalisering te gaan. Des 
te meer over onoverbrugbare tegenstellingen, 
niet zozeer tussen het Westen en de rest, zoals 
de titel van zijn boek zou doen vermoeden, als 
wel russen het Westen en de islam. Bij hem geen 
tegenstellingen over tijd, zoals bij Achterhuis, 
maar over de inrichting van een maatschappij.
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Uitvoerig wordt ingegaan op de scheiding van 
kerk en staat, het sociale contract, de verlichting 
die religie nog verder terugdringt naar het pri
vate domein en de loyaliteit aan de natie intro
duceert. Scruton plaatst daar tegenover het isla
mitische gedachtegoed, waarin de gelovige 
rechtstreeks in verband staat met God, waar het 
religieuze synoniem is aan het politieke en 
waarin het publieke domein, burgerschap en lo
yaliteit aan een natie ontbreken. Een religie 
waarin het leven een zuiver privaat karakter 
heeft en een stad geen publieke ruimte kent, 
maar uitsluitend bestaat uit een verzameling 
private ruimten, geclusterd rond een moskee die 
centrum en hoogste punt vormt.

Explosieve mix
Globalisering speelt een cruciale rol in de rede
nering van Scruton. Het heeft er toe geleid dat de 
beschreven tegenstellingen tussen het westen 
en de islam zijn verhevigd tot een reële botsing 
van beschavingen. Globalisering heeft volgens 
Scruton geleid tot grote economische, sociale en 
esthetische disruptie, grotere beschikbaarheid 
van terroristische kennis en overdracht van soe
vereiniteit aan internationale organisaties. Ge
voegd bij de immigratie van moslims naar het 
westen leidt dit tot een explosieve mix. Scruton 
probeert ons te doen inleven in de moslim die 
naar het westen is geïmmigreerd en zich be
dreigd voelt door decadentie, trivialiteit en mo
derne gebouwen — eigenlijk alle dingen waar 
Scruton zelf ook een hekel aan heeft. En omge
keerd wijst hij op de kaalslag in de islamitische 

9 6 landen door de export van westerse, moderne ar
chitectuur.

Vooral Le Corbusier moet het, als een soort 
McDonalds van de architectuur, ontgelden. In 
een dergelijke, door globalisering aangewak- 
kerde sfeer van ressentiment kan terrorisme we
lig tieren. Het inperken van globalisering ziet 
Scruton als de sleutel tot de bestrij ding van het 
terrorisme. Hij pleit daarom voor een heroriën
tatie op het multiculmralisme, een veel sterkere 
nadmk op de noodzaak tot integratie bij imm i

gratie en het aan banden leggen van multinatio
nals, vrijhandel en internationale organisaties.

Tijd ook om u van een illusie te verlossen; de 
illusie namelijk dat de filosofie veel orde zou 
kunnen scheppen in het globaliseringdebat. 
Meer nog dan voor andere beroepsgroepen lijkt 
globalisering voor de filosofen een wetsteen 
waarop de eigen preoccupaties geslepen kunnen 
worden. De Duitse ideeënbiograaf ziet het som
ber in, maar ontdekt een uitweg in een groot 
Duits idee, dat van de Bildung. De grondige 
onderzoeker van utopieën ziet mensen in een 
beeld van een gerealiseerde negatieve utopie ge
loven, zet zich daar tegen af en pleit ervoor om 
meer tijd vrij te maken voor sommige activitei
ten ^  wat hij trouwens toch al een goed idee 
vond. De ideoloog van het conservatisme ziet in 
de nieuwigheid van globalisering weinig goeds 
en hunkert naar de oude wereld. Alledrie bieden 
ze aangename verpozing, maar het laatste woord 
bieden ze niet. Als men al mocht menen dat filo
sofie de spiegel kan zijn waarin globalisering 
zich laat bekijken, dan vormt globalisering even
zeer een spiegel; een spiegel namelijk waarop 
het licht van de filosofie valt dat dan naar alle 
kanten weerkaatst wordt. Een conclusie die wel
licht een les voor ons allen kan vormen: wie naar 
globalisering kijkt, ziet daarin uiteindelijk al
leen nog zichzelf.

Noten

1. Een wat ongebmikelijker voorbeeld dat betrekking 
heeft op orkesten: ‘Veiy oftenyou hear, “Well, it’s a 
pity that French orchestras have lost the nasal sound 
of the French bassooons. This is because they now 
play German bassoons. And the American orchestras 
sometimes play with German trumpets or trombo
nes. And the Gzech Philharmonic sounds veiy simi- 
lar to the Syney Symphony in sound, etc. What a ter
rible thing globalization is,” As ifyou have to be 
French to produce a nasal sound or German to pro- 
duce the German sound’. Daniël Barenboim ee Ed- 
ward W. Said, 2003, Parallels andParadoxes; Explom- 
tions in Music and Socieg/; p.12, Bloomsbury.
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Alice in Wonderland

Hoezo burgemeester
Loekie van Maaren-van Balen, Bzztóh, 2003

P E T E R  DE  H A A N

Het gedwongen afscheid van Loekie van Maaren 
ais burgemeester van Leeuwarden ging eind 
2001 gepaard met een landelijke mediahype. 
Deze was terug te voeren op de afspraak tussen 
gemeente en burgemeester om elkaar publieke
lijk niet onnodig te beschadigen op overtreding 
waarvan een boete van ruim €  22.000 zou staan. 
Het boetebeding ging alsnog van tafel. In de 
openbare raadsvergadering werd aan de hand 
van tientallen voorbeelden duidelijk waarom ge
meenteraad en college niet meer met deze bur
gemeester verder wilden. Het kwam neer op ge
brek aan leiderschap, professionaliteit en gezag. 
De oud-burgemeester sloeg vlak voor de zomer 
terug met haar boek ‘Hoezo burgemeester’. Op 
de achterflap van het boek staat dat het conflict 
zou gaan over de modernisering van bestuur. Zij 
werd daarbij tegengewerkt door 'de ondoor
dringbaarheid en onbeweeglijlcheid van het 
sinds mensenheugenis door de PvdA gedomi
neerde stadsbesmur’.

De daarmee gewekte verwachting dat Van 
Maaren haar visie op de modernisering van het 
bestuur ontvouwt en de PvdA-rol in de besmurs- 
culmur analyseert wordt helaas niet waarge
maakt.

Over de auteur Petertje Haan was uan 1973 to t  1986  
secretaris uan de PudA Leeuwarden

Het boekbevat daarentegen een chaotische 
beschrijving van losse gebeurtenissen met ran
cune als centrale drijfveer. Er wordt een Kaflta- 
achtig beeld geschetst van een gemeentelijke or
ganisatie waarin niets en niemand deugt en 
waarin iedereen, zowel politici als ambtenaren, 
vanaf het begin uit is op haar val. In die zin is er 
een treffende overeenkomst met haar eerdere 
boek (‘Te veel vrouw') over haar Haarlemse wet- 
houdersjaren. Alle leed van de wereld overkomt 
ook daar de hoofdpersoon. Deze gaat vrijuit door 
de slachtofferrol te kiezen. Als de PvdA in Haar
lem bijvoorbeeld als grootste partij voor het 
eerst in 52 j aar buiten het college wordt gehou
den, analyseert ze niet de mogelijke eigen fou
ten als lijsttrelcker: andere partijen zijn simpel
weg verantwoordelijk. L'histoire se repète. Vanuit 
een zelfde complottheorie gaat ook Leeuwarden, 
ondanks het warme welkom, direct over tot col
lectieve samenspanning tegen de hoofdpersoon. 
Ook in dit boek creëert Van Maaren dus een ge
heel eigen werkelijkheid. Een burgemeester als 
Alice in Wonderland, verzeild geraakt in een 
mysterieuze leeuwenkuil. In Nova verklaarde ze 
dat vrouwen met bruine ogen onder de blauw
ogige Friezen niet kunnen aarden... Uiteraard 
greep Jeroen Pauw toen hoofdschuddend in.

Van Maaren put zich bijna 400 bladzijden 
lang uit in dit type beschrijvingen van mensen

9 7
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en situaties. Ondanks omvang en (soms) raffine
ment overtuigt het boek zelden omdat elke zelf
reflectie ontbreekt. Zelflcritiek en zelfbeklag zijn 
twee uiterste polen, het boek beweegt zich vrij
wel permanent op de laatste pool. Te veel situa
ties worden aantoonbaar vertekend weergege
ven. Voorbeeld van die eenzijdigheid is dat wel 
haar eigen afscheidsrede en niet het betoog van 
het college in de gemeenteraad is opgenomen.
De sterk aangezette vertekening van de werke
lijkheid viel naast de regionale media ook haar 
opvolgster, Margreeth de Boer, op. Deze ver- 
Idaarde dat ze al direct na haar aantreden heeft 
ervaren dat 'Leeuwarden een volstrekt normale 
besmurlijke organisatie heeft met normale pro
blemen’ en dat er op bestuurlijk niveau ‘een 
grote wil tot samenwerking en veel loyaliteit 
over en weer [is]’. Van Maaren’s voorganger,
Hayo Apotheker, liet zich eerder in Binnenlands 
Bestuur in soortgelijke bewoordingen uit.

Resteert Van Maaren’s verwijt inzake de door 
de PvdA gedomineerde bestuursculmur. De PvdA 
is in Leeuwarden inderdaad al sinds jaar en dag 
de grootste partij. Als oud-secretaris (en partner 
van een PvdA-raadslid) weet ik dat de PvdA in de 
jaren ’8o met i8 van de 37 raadszetels vanwege 
omvang en kwaliteit inderdaad inhoudelijk sterk 
domineerde. Toch is ook in die periode overigens 
nooit voor een smal meerderheidscollege geko
zen. De PvdA heeft nu nog 10 zetels. In de laatste 
raadsperiodes kent Leeuwarden een regenboog- 
coalitie, waarin ook c d a . Groenlinks en v v d  zijn 
vertegenwoordigd. Toen was Van Maaren burge
meester. Alleen al getalsmatig kan niet meer 
worden gesproken van dominantie. Maar ook 
feitelijk wordt in het boek het verwijt niet hard 
gemaakt. Of het moet zijn dat PvdA-wethouder 
Den Oudsten de burgemeester waar mogelijk 
‘uit de wind heeft gehouden’. Dat gebeurde uit 
nood en is de facto eerder een compliment dan 
een verwijt. Van Maaren verwijt de PvdA-fractie 
impliciet zich niet tegen haar gedwongen ver
trek te hebben verzet. Maar had de PvdA niet be
lang bij een normaal functionerende burge
meester als elke andere partij?

De vertrouwenscommissie stemde destijds

unaniem in met Van Maaren’s voordracht als 
burgemeester. Als de PvdA achteraf iets te ver
wijten valt is het dat de landelijke partij (inclu
sief de toenmalige fractiespecialist De Cloe) niet 
een kandidaat van een zwaar kaliber voor deze 
provinciehoofdstad wist te vinden.

In een interview met Trouw merkt Van Maa
ren op dat de PvdA in Leeuwarden haar als bur
gemeester ‘begon te claimen; ik was hun bezit’. 
Alweer een hoogst onbegrijpelijk verwijt. Er 
werden namelijk geen bijzondere contacten ms- 
sen fractie/afdeling en haar onderhouden. Ze be
zocht geen ledenvergaderingen. Margreeth de 
Boer in de lokale pers: ‘Ik herken niet dat de 
PvdA mij claimt of dingen van mij verwacht om
dat ik bij hun partij behoor. Dat is nooit ge
beurd.’

Tenslotte Mopt evenmin het verwijt aan het 
adres van ex-minister Klaas de Vries, door wie 
Van Maaren zich in de steek gelaten voelde. Als 
een burgemeester het vertrouwen heeft verloren 
van college én gemeenteraad én de gehele amb
telijke organisatie, kan een minister van 
Binnenlandse Zaken hoog of laag springen. Hij 
moet zich daar, partijgenoot of niet, bij neerleg
gen. Diezelfde Klaas de Vries schreef naar aanlei
ding van Van Maaren’s verwijt op zijn website 
overigens dat zij tegen hem had gezegd: ‘Ik heb 
een hekel aan die Friezen, ik kan niets met die 
mensen”. Dat leek Klaas de Vries ‘geen goede ba
sis voor haar burgemeesterschap van de Friese 
hoofdstad.’ Een droog maar messcherp 
[under] statement.

Minister Thom de Graaf introduceert deze ka
binetsperiode de rechtstreeks gekozen burge
meester. Dat systeem garandeert evenmin als het 
huidige stelsel kwaliteit. Ook dan kunnen (geko
zen) burgemeesters het vertrouwen van de (even
eens gekozen) gemeenteraad verliezen. De zaak- 
Van Maaren maakt duidelijk dat een heldere wet
telijke regeling voor die simatie geboden is én dat 
er dan niet meer onderhandeld moet behoeven te 
worden over een vertrekregeling. Er moet een 
standaardregeling komen, zoals nu voor wethou
ders geldt. Dat scheelt veel ellende voor gemeen
ten én voor de persoon in kwestie.
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T H E  C H A L L E N G E  O F  D I V E R S I T Y
European Social Democracy Facing 

Migration, Integration and Multiculturalism

Forum Scholars for European Social Democracy

Een Duitser van Griekse origine over de vraag: 
heeft het Duitse integratiebeleid gefaald?
Een Spaanse oud-minister over de razendsnelle 
metamorfose van Spanje van emigratieland 
in immigratieland. Een Italiaan over het 
multicultureel debat in het land van Berlusconi 
en een Hongaarse hoogleraar over een geheel 
ander multicultureel concept in de landen van 
Oost-en Centraal Europa. Verder twee Engelse 
wetenschappers over ‘the Muslim Challenge 
to Race Relations’ en Duitse wetenschappers 
over het begrip Leitkultur. Plus overzichten van 
immigratie- en integratiebeleid in Noorwegen, 
Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en 
Israël. Ook de ‘casus Nederland’ is zwaar in 
dit boek vertegenwoordigd: Paul Scheffer,
Ruud Koopmans, Frans Becker/Paul Kalma en 
René Cuperus portretteren het land voor en 
na de Fortuyn Opstand.

Dit alles en meer biedt het zojuist verschenen 
nieuwe boek van het Europese denktank- 
netwerk van de Wiardi Beekman Stichting, 
het ‘Forum Scholars for European Social 
Democracy’. Het gaat hierom een uniek 
Europees vergelijkend overzicht van het sociaal
democratisch worstelen met het complexe 
vraagstuk van immigratie en multiculturele 
integratie: ‘social democratie policies 
between “romantic multiculturalism” and 
“civicassimilationism”’.

The Challenge o f  Diuersity (onder redactie van 
René Cuperus, Karl. A. Duffek en Johannes

Kandel) bevat bijdragen van: Paul Scheffer, 
Stephen Howe, Hartmut Esser, Sigrid 
Baringhorst, Georgios Tsapanos, Sarah Spencer, 
Dietrich Tranhardt, Narcis Serra, Paul Statham, 
Frans Becker/Paul Kalma, Ruud Koopmans, 
Eckhardt Barthel, Christian Krell/Michael Neu, 
Stephen Day, AttilaAgh, Paolo Borioni, Roby 
Nathanson, Ranan Kuperman, Richard Stöss, 
Caspar Einem, René Cuperus & Thomas Meyer.

René Cuperus, Karl A. Duffek, Johannes Kandel 
(Eds.), The Challenge of Dioersity. European Social 
Democracy Facing Migration, Integration and 
Multiculturalism. Forum Scholars for European 
Social Democracy. StudienVerlag, Innsbruck 
/Wien/München, 2003, 330 biz.
Verkrijgbaar rechtstreeks bij de Wiardi Beekman 
Stichting door overmaking van € 15  (incl. 
verzendkosten) op girorekening 3479700 ten 
name van PvdA Brochures, Amsterdam, onder 
vermelding van bestelnummer 778.
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Prikklok en beroepseer
In de jaren zeventig werd in de vakgroep waarin 
ik toen studeerde (aan de UvA) overwogen een 
prikklok in te stellen. Ik vond dat een dwaas 
plan: het was voor iedereen die ook maar een 
beetje thuis was in de vakgroep overduidelijk 
wie er de kantjes van afliepen, wie hun werk 
naar behoren deden en wie zich een slag in de 
rondte werkten. Een prikklok zou dat heus niet 
veranderen. Docent X zou na het afstempelen 
rustig de krant gaan lezen, zoals hij nu ook deed; 
de inzet van docent Y, die tot in de late uren thuis 
zijn college voorbereidde, zou door de prikklok 
niet geregistreerd worden. Een prikklok meet de 
kwantiteit van de aanwezigheid, niet de kwa
liteit van het geleverde werk. De prikklok is er 
niet gekomen. Maar de vraag hoe er in de meer 
vrije beroepen verantwoording moet worden af
gelegd over de geleverde prestaties (de output zo
als het tegenwoordig zo mooi heet) is gebleven.

De antwoorden die de laatste tijd op die vraag 
worden gegeven stemmen mij niet vrolijk. Er is 
een toenemende neiging om niet alleen vast te 
leggen welk resultaat behaald moet worden, 
maar ook op welke manier dit dient te gebeuren. 
In steeds meer sectoren worden protocollen ge
hanteerd waarin wordt beschreven welke hande
lingen er verricht moeten worden en hoeveel tijd 
daar voor staat; in de thuiszorg wordt bijvoor
beeld minitieus gepreciseerd hoe lang het aan
trekken van steunkousen duurt. De (soms onuit
gesproken) boodschap is dat wie méér tijd nodig 
heeft of een andere aanpak hanteert zijn werk 
niet goed doet. Natuurlijk is er niets tegen een 
richtlijn, al was het maar omdat mensen hun ei
gen resultaten dan kunnen vergelijken met die 
van anderen. Maar als een richtlijn heilig wordt 
verwordt hij tot een soort prikklok, die alleen 
kwantiteit en niet kwaliteit meet.

Mensen die in de publieke sector werkzaam

zijn (jeugdzorg, onderwijs, politie, gezondheids
zorg) doen dat niet omdat je in die beroepsgroe
pen snel rijk kunt worden. Als je  dat wilt moetje 
een ander vak kiezen. Herklinkt misschien een 
beetje hoogdravend, maar mensen in de pu
blieke sector hebben hun werk vaak gekozen 
omdat ze een bijdrage willen leveren aan een be
tere samenleving. De meesten hebben hart voor 
hun vak en stellen er dus ook een eer in om hun 
werk goed te doen. Die beroepseer wordt geweld 
aangedaan in een stelsel van prestatie-contrac- 
ten en voorgeschreven protocollen. Gezinsvoog
den, politiemensen en schoolartsen voelen zich 
soms méér een veredelde boekhouder dan een 
professional. En het risico is niet denkbeeldig 
dat de besten het dan als eersten voor gezien 
houden.

Mag er dan niet gecontroleerd worden? Na
tuurlijk wel. Maar die controle zou een kwali
teitscontrole moeten zijn. De simatie in de pu
blieke sector is niet anders dan die in mijn vak
groep in de jaren zeventig. ‘Iedereen’ weet don
ders goed welke mensen onder en boven de maat 
presteren. Het is misschien malckelijker om 
nieuwe, algemeen geldende, controle-mechanis- 
mes in te voeren dan om de ‘rotte appels’ aan te 
pakken. Maar uiteindelijk is het een heilloze 
weg: het helpt niet, het frustreert de inzet van de 
goede werkers en het creëert een nieuwe laag 
van managers die vaak vèr van het feitelijke werk 
afstaan.

Wie echte kwaliteit wil leveren in de publieke 
sector moet bereid zijn een inhoudelijk oordeel 
te vellen over de geleverde prestaties en de con
frontatie daarover aan te gaan.

M A R I J K E  L I N T H O R S T
Redacteurs&D
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Uit de linkse leegte
Het gebeurt regelmatig dat linkse partijen hun 
macht in de regering verprutsen of dat ze verkiezin
gen verliezen met grote cijfers of dat ze in de oppo
sitie zitten zonder een vuist te maken. Maar anno 
2003 lijkt er iets ergers aan de hand. Links is haar 
morele kracht kwijt, en dat nog wel in een groot 
aantal stromingen en landen tegelijk.

Je verwacht van links en dan vooral van de soci- 
aal-democratie dat zij het voortouw neemt in de 
brandende kwesties van dit ogenblik. Hoe stoppen 
we genocide en kernbewapening overal ter wereld, 
met behulp van een hervorming van de v n  en de 
NAVO? Hoe bestrijden we krijgsheren, terroristen, 
islamitische extremisten en de overgebleven dicta
tors nu de oude vijand van het communisme is ver
slagen? Hoe bevorderen we de vestiging van een 
rechtsstaat, een markteconomie, een democratie 
en een sociale politiek in arme landen? Hoe sane
ren en democratiseren we de Europese Unie en 
brengen we de Europese kwestie in de nationale 
openbaarheid? En helemaal dichtbij huis: hoe ne
men we allerlei migranten op in de beste tradities 
van de Nederlandse economie en cultuur? Hoe 
houden we de belofte van bescherming overeind 
wanneer de democratische overheid allerwegen als 
een leugen wordt ervaren en politici niets anders 
bedenken dan bezuiniging, marktwerking en dele
gatie van bestuurlijke bevoegdheden? Hoe pakken 

4 we de ontsporingen van het wereldkapitalisme aan, 
sinds het uiteenspatten van de zeepbel van de in
formatietechnologie? Hoe vertegenwoordigen wij 
het volk in een consensusdemocratie met de nei
ging tot kartelvorming?

Het zijn de neoconservatieven die de initiatieven 
nemen in de buitenlandse en binnenlandse poli
tiek. Zij beginnen over de democratisering van Ara- 
bië, de verdediging van de vrijheid tegen het isla
misme, de waarden en normen in de openbare 
ruimte, de sociale plichten in een verzorgingsstaat

en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
multinationale ondernemingen. Links volgt, ver
deeld, verward en verongelijkt. Haar achterban 
vraagt zich af of het behoud van de staat en de be
heersing van de maatschappelijke vooruitgang nog 
wel in goede handen zijn bij links. Een deel van die 
achterban is bereid niet alleen centrum-rechtste 
steunen (christen-democraten, gaullisten) maar 
ook nieuw-rechtse politici als Berlusconi, Fortuyn 
en Schwarzenegger. De overgebleven Derde-Weg- 
gersin Duitsland, het Verenigd Koninkrijken Bel
gië blijven op zondag dromen van een overstijging 
van links-rechts-tegenstellingen, maar houden 
door de week de boel bij elkaar, op hun hoede voor 
elke volgende opstand van het volk of debat onder 
intellectuelen. Blairs diskrediet symboliseert deze 
hele malaise.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik zie uiter
aard dat bepaalde oorzaken van buiten komen, zo
als de negatieve invloed van nieuwe rijkdom op 
gemeenschapszin, de toename van zelfvertegen- 
woordiging en eigenrichting, en de wetten van de 
massamedia (ridiculisering van hetgemeenschaps- 
en partijleven). Maar ik wijs op oorzaken van eigen 
makelij. Links is afwezig bij bovenpartijdige strijd
punten, zoals de biotechnologie. Links heeft geen 
vertrouwen meer in de creativiteit van wettelijke 
dwang, belastingen ambtelijk toezicht. De linkse 
idealen van wereldburgerschap. Europees burger
schap en sociaal burgerschap worden door gewone 
mensen afgewezen. Vooral het idee van gemengd 
samenleven tussen inheemsen en nieuwkomers op 
voet van gelijkheid wordt ervaren als een hel, niet 
als een paradijs, getuige de Rotterdamse gemeen
teraadsverkiezingen van maart 2002.

Mijn stelling over de onuitstaanbare leegte van 
links roept onnodige misverstanden op. Ik beweer 
niet dat rechtse politici als Bush, Chirac en Balken
ende moreler en rationelerzijn dan linkse politici.
Ik beweer enkel dat zij vanuit een sociaal ideaal en 
het politieke primaat handelen waar links in be
stuurlijk overleg en vrees voorde kiezers blijft ste-
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ken. Ik beweer niet dat het einde van de sociaal- 
democratie en de progressieve beweging nabij is. 
Links kent van oudsher golfbewegingen. Er is wel 
eens eerder een linkse uitputting geweest, zoals 
rond 1960 toen de wederopbouw klaar was en ie
dereen de sociale zekerheid aanvaardde. Ik beweer 
evenmin dat het antwoord op de linkse leegte zo 
grootschalig moet zijn dat activisten in Neder
landse steden en dorpen niks kunnen bijdragen tot 
verbetering. In Amsterdam vecht het raadslid Ka- 
rina Schaapman voor een principe van vraagge
stuurde stichtingen bouw van scholen, los van af
komst en geloof. Zij stelt terecht dat vele alloch
tone ouders hun kinderen naar openbare scholen 
vlakbij willen sturen die goed zijn en gemengd.

Dit brengt me op het schrikbeeld voor de PvdA 
ondanks haar verkiezingswinst in januari 2003. De 
historicus Piet de Rooy heeft erop gewezen dat de 
VVD van Wiegel als eerste de nadelen van sociale 
uitkeringen benoemde, gevolgd door hete d a  van 
Lubbers en door de PvdA van Den Uyl als laatste in 
de rij. Mede hierdoorwas de PvdA tussen 1977 en 
1989 machteloos en radeloos. Als de generatie van 
Wouter Bos niet de nieuwe sociale kwestie durft te 
stellen inzake de immigratie en integratie van 
nieuwkomers, dan staat de PvdA opnieuw een 
lange periode van onbeduidendheid te wachten. 
We hebben niet weer iets nieuws nodig maar iets 
heel ouds, politiek met een ziel.

JOS DE B EU S
Hoogleraar politicologie aan de Unioersiteit van 
Amsterdam. Deze bijdrage uerscheen eerder in het 
afdelingsblad uan de PudA Hiloersum.

Bericht van een 
(zeer) incidenteel 
moskeeganger
Op zaterdag 27 september vormde stadsdeel Am
sterdam Oud-Zuid het middelpunt van het (Neder
landse) wereldnieuws. Bijna alle landelijke dagbla
den, Netwerk en het lokale ^15 hadden verslagge
vers naar het stadsdeelgebouw aan de Karei du 
jardinstraat gestuurd. Aan de orde was een ont- 
moetingtussen een aantal deelraadsleden en een 
afvaardiging van het bestuurvan de Arrahmane- 
moskee. Dit gebedshuis wordt gezien als een broei
nest van terrorisme. Vorig jaar verheerlijkte een 
voorganger in de moskee zelfmoordaanslagen en 
noemde Arabische leiders die zich tegen deze aan
slagen keerden verraders. ‘Een betreurenswaardig 
incident’, aldus woordvoerder Sayfaoui van het 
moskeebestuur. ‘Wij zijn een beweging die zich 
niet erg met politiek bezighoudt’.

De ontmoeting komt plotseling en onderdruk 
van nieuwe negatieve publiciteit voor de moskee 
tot stand tijdens de deelraadsvergadering van 
woensdag 24 september. De vv d  heeft een inter
pellatie aangevraagd. Gebleken is, dat burge
meester Cohen en de voorzitter van het dagelijks 
bestuurvan Amsterdam Oud-Zuid, Heilendoorn, 
(v v d ) in 2002 gesproken hebben met zelfbe
noemde en ‘valse’ bestuursleden van de Arrah- 
mane moskee. Cohen voelt zich bedonderd. 
Waarom heeft het huidige bestuurvan de moskee 
vijftien maanden verzwegen, dat de burgervader 
meteen nepbestuur heeft gesproken? Hij ziet voor
alsnog niets in hernieuwd overleg.

Als woordvoerder buitenland en religieuze aan
gelegenheden van mijn fractie, steun ik de lijn van 
Cohen. Waarom nu een ontmoeting met het mos
keebestuur? We dringen als deelraadsleden al vijf
tien maanden aan op een gesprek en er is vanuit de 
moskee nooit een adequate reactie gekomen. Bo
vendien krijg ik in steeds mindere mate het idee, 
dat dit moskeebestuur geïnteresseerd is in een se
rieuze uitwisseling van gedachten, waarbij weder-
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zijdse beïnvloeding mogelijk is. Men noemt dit ook 
wel een dialoog. En wie geeft ons de garantie dat 
we straks met het daadwerkelijke bestuur om tafel 
zitten? Nu maar even niet praten dus. In de beste 
(korte) traditie van het dualisme heb ik niets afge
stemd met mijn collega raadsleden. Ik schrik dan 
ook als mijn, soms iets te spontane, Groenlinks 
collega Ingrid Hazes staande de vergadering roept, 
dat ze op 27 september een ontmoeting met het 
moskeebestuur heeft belegd. Doet de Partij van de 
Arbeid mee? Improviseren is niet mijn sterkste 
kant. Mijn eigen voorgaande betoog ondergravend, 
weeg ik af dat ik nu — na vijftien maanden wachten 
— niet het verwijt wil krijgen niet tot een gesprek 
bereid te zijn. En misschien is het wel beter om zelf 
de boosheid en ongerustheid te uiten, dan om een 
boodschapperte sturen. Conclusie: ‘Let’s face the 
enemy’!

Heb ik, bijna twee maanden later, spijt van mijn 
deelname aan het gesprek? Een politiek antwoord: 
ja en nee. Ja, omdat het gesprek (te) voorspelbaar 
verliep. Er liep — en loopt — een onderzoek van de 
AiVD tegen de moskee. Dan laatje niet het achter
ste van je tong zien. Woordvoerder Sayfaoui lachte 
alle kritische vragen van de raadsleden uiterst char
mant weg. Het is allemaal al erg goed in de moskee 
en het wordt alleen nog maar mooier. Tijdens het 
op het gesprek in het stadsdeelkantoorvolgende 
bezoek aan de moskee werd iets te vaak een hand 
zachtjes op mijn schoudergelegd, mijn toch al aan
wezige ongemakkelijke gevoel in God’s huis ver
sterkend.

Nee, omdat kritische vragen in ieder geval wel 
gesteld werden. Er werd geïnformeerd naar het 
waarom van het gebrek aan transparantie binnen 
de moskee. Er werden opmerkingen gemaakt over 
het onaanvaardbare van het verheerlijken van zelf
moordaanslagen. Over de onverenigbaarheid van 
extremisme en integratie. Wat een (aangenaam) 
verschil met ‘wattenpraat bij veel te zoete koffie’ 
van voorheen! Wie niet wil benadrukken wat ‘ons 
scheidt’ en wat, in de woorden van Bolkestein, ‘on
onderhandelbare waarden’ zijn — vrijheid van me
ningsuiting, scheidingvan kerken staat, gelijkheid 
van man en vrouw — zal uiteindelijk niet in staat 
zijn om ‘de boel bij elkaarte houden’.

Een maand na het gesprek met de vertegen
woordiging van de Arrahmane-moskee spreekt een 
delegatie van de deelraad meteen groep opposan
ten van het moskeebestuur. Hoor en wederhoor, 
nietwaar? Zij voelen zich niet meer welkom inde 
moskee en hekelen (onder andere) de desinteresse 
voor integratie binnen Arrahmane. Ik hoor bijna 
uitsluitend Arabisch spreken en een blik in de zaal 
leert dat er ongeveer tachtig middelbare mannen 
aanwezigzijn. Geen vrouwen. Mijn Allah, wat is er 
nog een lange weg te gaan!

JOB VAN A M E R O N G E N
Lid uan de stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid
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Nederland'Suriname: de herkansing

V 0 1 .5 ER  C O R 'Z A K
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Sinds de onafhankelijkheid van Suriname, in 1975, 

worden de Nederlands-Surinaamse betrekkingen 

wel een knipperbolrelatie genoemd: aan en uit, 

maar altijd onderspanning.

Het koloniale en slavernijverleden lijken nog 

steeds niet overwonnen. En veel Surinaamse en 

andere Nederlanders voelen zich nog steeds sterk 

betrokken bij de voormalige kolonie.

De gelden die Nederland in 1975 aan Suriname 

toezegde om de economische ontwikkeling op 

gangte brengen, zijn bijna uitgeput.

De Surinaamse economie heeft er onvoldoende van 

geprofiteerd, de politieke situatie in het land blijft 

instabiel. Het is de hoogste tijd na te denken over 

een nieuwe vormgevingvan de betrekkingen met 

Suriname. Blijft ereen bijzondere band ofwordt 

Suriname voor Nederland een ontwikkelingsland 

als alle andere? Politici, gemeentebesturen en 

burgers van beide landen werken eraan om dat 

laatste te voorkomen. Maar wordt Suriname daar 

beter van of raakt het van de wal in de sloot?

Met deze publicatie hoopt de auteur het denken 

over de toekomstige verhoudingte prikkelen. Een 

pleidooi voor minderemotie, minder historische 

belasting, meer zakelijkheid.

Wouter Gortzak (1931) was onder andere redacteur 

van De Groene Amsterdammer, directeurvan de 

Wiardi Beekman Stichtingen hoofdredacteur van 

Het Parool. Daarna belandde hij in de politiek en 

werd achtereenvolgens PvdA-fractievoorzitter in de 

Stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost (1994- 

1998) en PvdA-fractielid in de Tweede Kamer(i998- 

2002), de laatste jaren als woordvoerder Suriname.

Het boek kan besteld worden door overmaking van 

€  15,-o p  postgiro 3479700 ten name van PvdA- 

brochures, Amsterdam, ondervermelding van het 

bestelnummer755.
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Wat is er mis met de 
meritocratie?
In het mondiale sterren-kapitalisme van voetballers en popartiesten is de 
relatie tussen prestatie en beloning volledigzoekgeraakt. Dat geldt ook 
voor ‘het grote graaien’ door de top van het internationale bedrijfsleven. 
De socioloog Dick Pels noemt dit de pervertering van het meritocratisch 
ideaal. Hij verkent nieuwe dilemma’s rondom sociale ongelijkheid, 
analyseert de brede tegenover de smalle meritocratie en stelt zich de 
fundamentele vraag wat ‘verdienste’ nu eigenlijk is.

D I C K  PELS
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Dick Pels Wat is er mis met de m eritocratie?

No one has any business ro expect to be paid 'what 
heiswonh’,

for what he is wonh is a maner herween his own 
soul and God.

-  R.H.Tawney

‘Het grote graaien moet afgelopen zijn', aldus een 
niet eens zo uitzonderlijke krantenkop in n r c - 

Handelsblad dit jaar. Wél uitzonderlijk was dat de 
schrijver van het felle ingezonden stuk dit keer 
geen linkse rakker was, maar de Amsterdamse 
vvD-wethouder en loco-burgemeester Geert Da- 
les. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook bij 
de overheid was volgens Dales het zakkenvullen 
aan de orde van de dag. Er ging geen week voorbij 
of we beleefden de afgang van niet alleen zwaar- 
betaalde, maar dikwijls ook zwaar overschatte 
topmanagers uit het bedrijfsleven en de publieke 
en semi-publieke sector. Hun imago was dan wel 
beschadigd, maar ze kwamen toch maar weg met 
salarissen, bonussen, pensioenregelingen en 
gouden handdrukken van miljoenen euro’s per 
jaar. Dales bepleitte onder andere een systema
tisch onderzoek naar het verband tussen presta
tiegericht belonen en het feitelijke resultaat van 
die prestaties, en voorspelde dat dit wel eens ont
nuchterend zou kunnen werken. Het was drin
gend gewenst om veel steviger af te rekenen op 
wanprestaties: er werd teveel over bonussen en 
veel te weinig over malussen gepraat. Er diende 
immers een onderbouwde relatie te zijn mssen 
de hoogte van de beloningen, de zwaarte van de 
verantwoordelijkheden, de bijbehorende risico’s 
en de kwaliteit en prestaties van de betreffende 
functionaris (NRC-Handelsblad 3.3.03).

Daarmee bracht Dales een radicale variant in 
stelling van een typisch liberale waarde: die van 
de meritocratie. De kwalificaties (‘zakkenvul-

Over de auteur Dick Pels w as hoogleraar sociologie 
aan Brunei Uniuersity in Londen en is nu werkzaam  
als publicist; tenens auteur van ‘Degeest uan Pim. 
Gedachtegoed uan een politieke dandy’, besproken in 
ditzelfde nummer uan s & d  

Noten Zie pagina i8 
Foto D auid Beckham (foto Pim R as / H H )

lerij’, ‘excessen’, ‘graaigedrag’, ‘kleptocraten’, ‘ex
hibitionistische zelfverrijking’) die in de brede 
maatschappelijke verontwaardiging over het 
topmanagement de ronde deden (dat meteen 
kleinzerig sprak over ‘demonisering’), verwezen 
stuk voor smk naar een diepe kloof mssen 
prestatie en beloning, en boorden de verderlig- 
gende kwestie aan wat nu eigenlijk als een 
prestatie en wat als een wanprestatie kon gelden. 
De verbijstering van de KPN-werknemers (wier 
salaris eind 20 01 voor twee j aar was bevroren) 
over Ad Scheepbouwers bonus van 2.67 miljoen 
euro over het jaar 2002 stoelde op een breed ver
moeden dat die vergoeding in geen enkele ver
houding stond tot de door hun topman geleverde 
prestatie. Een liberaal-populistische periodiek 
als Elsevier zag er in mei 2003 niet tegenop om 
ook andere ‘plunderaars’ met naam en toenaam 
(dat wil zeggen, inclusief salaris, bonussen en 
ander moois) te noemen en aan de schandpaal te 
nagelen. Een onderzoek door de Universiteit van 
Tilburg wees rond dezelfde tijd uit dat hoge belo
ningen voor ondernemingsbesmurders geen ga
rantie vormden voor goede prestaties van het be
drijf Er bestond zelfs geen enkele relatie mssen 
beide grootheden. De onderzoekers constateer
den juist een negatieve samenhang met de om
zet en beurswaarde van de betreffende bedrijven. 
Alleen de winstmarge steeg naarmate het be- 
smur meer verdiende. Maar die kon — zoals het 
Ahold-schandaal al had uitgewezen — boek
houdkundig gemalckelijk worden gemanipu
leerd (De Volkskrant 11.7.3).

Ook in Engeland wordt inmiddels gesproken 
over het schandaal van de ‘fat cat pay’, over de 
'perk ethic’ die in plaats is gekomen van de ‘work 
ethic’, en over een funeste culmur van ‘rewards- 
for-failure’ in het bedrijfsleven. De salarissen van 
Britse topmanagers zijn in de afgelopen tien jaar 
met bijna honderd procent gestegen, twee keer 
zoveel als de gemiddelde loonstijging van andere 
werknemers. In veel gevallen hebben zij zichzelf 
een bonus toegekend van honderd procent van 
hun eigen jaarsalaris. Lord Browne, de topman 
van B p, verdient in een kwartier hetzelfde als een 
Engelse minimumloner in één maand. Net als in

S & D  12  I 2 0 0 3



Dick Pels Wat is er mis met de meritocratie?

Nederland (maar de bedragen liggen gemiddeld 
een stuk hoger) verdienen managers in een 
maand het jaarsalaris van een cabinet minister.
De echte top doet daar niet langer dan een week 
over. Ook in de Engelse discussie constateerde 
men dat er nauwelijks enige relatie bestond rus
sen de stijging van de bonussen en de perfor
mance van de bedrijven. Minister van Handel Pa- 
tricia Hewitt bracht in reactie hierop in het voor- 
j aar haar nota RewardforFailure uit, waarin zij on
der meer bepleitte dat de betalingen aan bedrijfs
directeuren sterker moesten worden gekoppeld 
aan prestaties, en dat aanstellingscontracten 
duidelijke prestatiecriteria moesten bevatten 
(The Observer 27.4.03).

HET F A L E N  VAN DE M A R K T

Interessant is dat het gebruikelijke argument 
van de ‘fat cats’ dat hun collectieve belonings- 
inflatie door ‘de markt’ zou worden gedicteerd, in 
de discussie min of meer op zijn kop werd gezet. 
Niet alleen F Nv-voorzitter De Waal maar ook 
Dales en Elsevier ontmaskerden dit als een vals 
argument. Er was immers geen sprake van een 
internationale arbeidsmarkt voor topmanagers, 
zeker niet voor Nederlanders. Integendeel, de 
top van het Nederlandse bedrij fsleven had alles 
van een ‘old boys network’ met een hoog ons- 
kent-ons-gehalte, waarin niet de tucht van de 
markt maar vriendjespolitiek en patronage de 
eigenlijke selectiekanalen vormden. In incestu
euze onderonsjes bepaalde men min of meer ei
kaars salaris. De raden van commissarissen, zo 
schreef Elsevier, werden doorgaans gedomineerd 

10 door mannen die tot voor kort zelf in de raad van 
bestuur van een grote onderneming hadden ge
zeten, of daarvan nog steeds deel uitmaakten. Ze 
kenden en benoemden hun opvolgers in raden 
van bestuur, ze kenden en benoemden elkaar in 
raden van commissarissen (ElsevierzS.G.os). De 
econoom Van Praag vond dan ook dat er in die 
verhoudingen geen normaal tegenspel meer 
plaatsvond mssen commissarissen en bestuur
ders: het waren twee handen op één buik gewor
den (n RC-Handelsblad 2.6.oi). Dezelfde krant

toonde in een overzicht aan dat er van een wer
kelijk onafhankelijke positie van de commissa
rissen weinig sprake was. Zo waren bij Akzo- 
Nobel, I N G en Koninklijke/Shell directeuren na 
hun pensioen direct naar een commissarisplaats 
gepromoveerd (NRC-Handelshlad 23.8.03).'

Die constatering over de afhankelijkheid van 
de commissarissen werd op wel zeer pijnlijke 
wijze bevestigd door het bericht dat oud-premier 
Kok, die vier jaar geleden de mond nog vol had 
van de ‘exhibitionistische zelfverrijking' van het 
topmanagement (maar hier als regeringsleider 
verder niets tegen ondernam) als kersverse i n  g - 

commissaris vaststelde dat de extreme stijging 
van de lonen van demc-top (met minimaal 60% 
over de komende driejaar) in zijn ogen onver
mijdelijk was. ‘Het is vrij simpel’, aldus Kok in 
een bezwerende wending die altijd verraadt dat 
je weet (maar niet wilt weten) dat de zaak veel in- 
gewilckelder ligt. Er bestond immers 'een grote 
achterstand’ op gebied van loon bij het besmur, 
zoals ‘keurig’ door een onderzoek in kaart was 
gebracht. Dat onderzoek was natuurlijk in op
dracht van de I N  G zelf verricht, en wees inder
daad keurig uit dat de i  n  g -besmurders ge
middeld 40 % minder verdienden dan hun colle
ga’s bij 19 internationale branchegenoten. Door 
zijn 15% opslag in eerste termijn zou de best ver
dienende topmanFredHubbell op 1,58 miljoen 
euro per jaar uitkomen. Verder was het de bedoe
ling om ook de ‘achterstand’ van de lagerbetaal- 
den in het bestuur ten opzichte van het blijkbaar 
als een aanvaardbaar gemiddelde beschouwde 
inkomen van 1 miljoen euro in te lopen. ‘Het zou 
niet goed zijn als het management wegloopt 
wegens een te laag salaris’, zo meende Kok. De 
ondernemingsraad legde zich hier morrend bij 
neer, hoewel haar woordvoerder er opnieuw aan 
twijfelde of er wel sprake was van de internatio
nale arbeidsmarkt voor besmurders waar Kok 
naar verwees (De Volkskrantig en 21.8.03).^

Dit soort incesmeuze onderonsj es laten zien 
dat er in plaats van marktconformiteit juist 
sprake is van markt/alen, van onvoldoende markt
werking, dus van een systematische concurren
tievervalsing op de arbeidsmarkt voor topposities
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die het meritocratisch beginsel nogmaals met 
voeten treedt. Dat geldt zowel voor de recmte- 
ring als de afvloeiing, wanneer de managers 
zichzelf via goudgerande vertrekpremies en pen
sioenregelingen opnieuw afschermen van nor
male arbeidsrisico’s. Toenmalige minister van 
Economische Zaken Hoogervorst sloeg de spijker 
op zijn kop: de managers eisen niet alleen het sa
laris van een topvoetballen maar ook de zeker
heid van een ambtenaar.

De opmerking van Hoogervorst herinnert ons 
er trouwens aan dat het bedrij fsleven niet de 
enige maatschappelijke sector is waar de relatie 
mssen verdienste en beloning onderwerp van 
discussie is. Ook in de voetbalwereld staan de 
miljardensalarissen sinds kort op de tocht. De 
loonexplosie in het profvoetbal heeft inmiddels 
zelfs geleid tot dreigende faillissementen van tal 
van clubs, waarbij alleen de zeer rijke ‘merken’ 
zelfstandig het hoofd boven water kunnen hou
den. Manchester United is zo’n wereldmerk, en 
het kan zijn stervoetballers dan ook blijven ge
ven waar zij om vragen. Zo verdient middenvel
der Roy Keane in iets meer dan een week wat 
premier Blair verdient in een heeljaar. Het sala
ris van zijn collega David Beckham bedroeg bij 
dezelfde club 133.000 euro, dus rond de 3 ton in 
oude guldens perweek. Daarboven op kwamen 
namurlijk nog zijn miljoenencontracten met be
drijven zoals Nike, Vodafone en Police. Na zijn 
lucratieve transfer naar Real Madrid werd Beck
ham een collega van Zinedine Zidane, tot dan 
met zijn 170.000 euro perweek de best betaalde 
voetballer ter wereld. En die twee doen tenminste 
nog iets voor de kost. De Nederlandse voetballer 
WinstonBogarde (wie kent hem nog?) krijgt elke 
week 66.000 euro op zijn rekening bijgeschre
ven, hoewel hij al een jaar niet staat opgesteld bij 
de Londense club Chelsea, en ook het lopende 
seizoen geen rugnummer heeft gekregen.

In het mondiale sterren-kapitalisme is de re
latie tussen prestatie en beloning volledig zoek
geraakt, en ook de top van het bedrijfsleven gaat 
zich steeds meer aan die nieuwe vermaakselite 
spiegelen (zo klaagde Ahold-topman Anders 
Moberg dat niemand viel over het inkomen van

David Beckham, terwijl hijzelf voor een groot- 
graaier werd uitgemaakt). Dat is natuurlijk 
slecht nieuws voor degenen die geloven dat we 
tegenwoordig leven in een min of meer merito
cratische maatschappij, waar niet langer ge
boorte of geld de doorslag geven, maar maat
schappelijke status en inkomsten louter zijn ge
baseerd op individueel talent en aantoonbare in
spanningen. Eén mogelijk antwoord op de vraag: 
wat is er mis met de meritocratie? zou dus kun
nen zijn: hoezo meritocratie? Die bestaat nog in 
geen velden of wegen, en het is hoog tij d om dit 
vooral met de mond beleden ideaal nu eens se
rieus in praktijk te gaan brengen.

In het vervolg van dit stuk wil ik echter een 
andere weg inslaan, en een kritisch licht laten 
vallen op het meritocratisch ideaal zelf. Dat ver
toont immers allerlei haken en ogen, en roept 
een aantal scherpe paradoxen en dilemma’s op. 
Zoals bovenstaande voorbeelden afdoende il
lustreren, is deze liberaal-democratische grond
waarde in de moderne in/otainment-maatschap- 
pij danig geperverteerd geraakt. Wat oorspron
kelijk een wapen was tegen allerhande dy
nastieke privileges, vormen van nepotisme, 
elite-patronage, vriendjespolitiek en omkoperij, 
is tegenwoordig vaak eerder een ideologische 
schaamlap die dergelijke praktijken aan het oog 
onttrekt. Het meritocratisch ideaal sorteert met 
andere woorden tal van perverse effecten, en ver
sterkt in sommige opzichten eerder de sociale 
ongelijkheid dan dat het deze bedreigt. Hierna 
wil ik enkele van die dilemma’s bespreken, om 
zo een nieuwe impuls te geven aan de discussie 
over de sociale ongelijkheid in het moderne me- 
dia-kapitalisme, die te lang door de linkse poli
tiek (en vooral de sociaal-democratie) is verwaar
loosd (zie ook Raima 2003).

OP WEG NA A R DE MERI T OCRAT I E?

Niemand zal ontkennen dat de meritocratische 
gedachte diep verankerd ligt in onze moderne 
liberaal-democratische cultuur. Dat sociale posi
ties moeten worden opengesteld voor allen die 
daar de capaciteiten, het talent en de werklcracht
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voor hebben, in open vormen van concurrentie, 
en dat beloningen moeten worden toegesneden 
op meetbare verdiensten (‘loon naar werken’), is 
althans formeel de voornaamste maatstaf van so
ciale selectie en sortering geworden (Harbers 
1986). Sociologen stellen vast dat zich in maat
schappijen als de onze een geleidelijke verschui
ving heeft voorgedaan van waarden volgens 
welke posities worden toegekend aan personen 
op grond van toegeschreven (ascribed) kenmer
ken, naar waarden volgens welke posities wor
den verdeeld op grond van verworven (achieved) 
kenmerken. Die waarden bevinden zich niet al
leen in de hoofden van mensen, maar zijn ook 
constimtioneel verankerd, bijvoorbeeld in wet
telijk vastgelegde vrijheden zoals de vrijheid van 
beroep of de vrijheid van onderwijs (Ultee &■ 
Dronkers 1995: 8). Analyses van lange-termijn 
trends in de beroepsmobiliteit laten bovendien 
zien dat deze sinds de jaren twintig van de vorige 
eeuw trapsgewijs is toegenomen. Dat wil zeggen 
dat de sociale herkomst van mensen een steeds 
minder duidelijke voorspeller is geworden van 
hun latere beroepsbestemming. Dit zou wijzen 
op een sterke meritocratisering, volgens welke 
‘inefficiënte’ verdelingsmechanismen op basis 
van geboorte, nepotisme en patronage steeds 
meer wijken voor diploma’s en gebleken ge
schiktheid, die op moderne arbeidsmarkten de 
belangrijkste selectiecriteria zijn geworden. Een 
optimistische verwachting is dan ook dat we 
binnen twintig a dertig jaar een toestand van 
perfecte mobiliteit zullen hebben bereikt (Gan
zeboom Luijkx 1995:29; De Graaf 6"Luijlcx 
1995: 3i )-2

Volgens sommige sociologen zijn we dus on
miskenbaar op weg naar een voldragen merito
cratie, ofschoon er voordat het zover is nog wel 
wat obstakels uit de weg moeten worden ge
ruimd. Ook in onze mobiele samenleving blijven 
immers hindernissen bestaan voor sociale da
ling of stijging over een grotere afstand. Dat een 
dubbeltje nooit een kwartje kan worden, is mis
schien niet langer juist. Maar het is wél zo dat 
een dubbeltje minder gemaklcelijk een kwartje 
wordt dan dat een kwartje een kwartje blijft. Het

onderwijsniveau blijkt daarbij de belangrijkste 
‘toelatingseis’ te zijn voor hogere posities: dat be
paalt immers in hoge mate het niveau waarop 
men zijn beroepsloopbaan start. Maar omdat de 
onderwij skansen van kinderen nog steeds dui
delijk samenhangen met de klasse-herkomst en 
het opleidingsniveau van hun ouders, vormt het 
onderwijs tegelijkertijd een van de belangrijkste 
barrières voor een vloeiende intergenerationele 
mobiliteit (Dronkers 6^Ultee 1995:306). Daarbij 
moeten de effecten van de diploma-inflatie nog 
worden opgeteld. Omdat diploma’s en gemig- 
schriften steeds meer worden gezien als bewij
zen van vroegere en voorspellers van toekom
stige prestaties, gaan werkgevers daarop steeds 
meer selecteren. Hiervan zijn vooral de laag op
geleiden de dupe. De toenemende verschillen in 
opbrengsten van hogere en lagere diploma’s hou
den op die manier de onderwijsrace in stand of 
zullen die zelfs versterken (Wolbers, De Graaf & 
Ultee 1997:280).

BREDE EN S MALLE MERI TOCRATI E

Debatten als deze maken in elk geval duidelijk 
dat het meritocratisch beginsel op uiteenlo
pende en soms tegenstrijdige manieren wordt 
gedefinieerd.'!' Zo kunnen we een ruw onder
scheid maken tussen een brede en een smalle be
tekenis van meritocratie. De brede betekenis 
doet eigenlijk niet veel meer dan het beginsel 
van selectie op grond van toegeschreven ken
merken (met bloedverwantschap en erfelijke 
overdracht als typecase) stellen tegenover dat van 
de eigen verdiensten en prestaties. De weg naar 
boven moet voor iedereen worden geopend, on
geacht zijn of haar herkomst, en iedereen moet 
een gelijke kans krijgen op de ontplooiing van 
zijn vermogens en talenten. Meritocratie ver
wijst hier dus naar kansengelijkheid in een zeer 
algemene betekenis, die een grotere gelijkheid 
van uitkomsten (en dus correctiemechanismen 
zoals progressieve belastingen, loon- of andere 
subsidies of positieve discriminatie) geenszins 
op voorhand uitsluit. Maar die brede kansenge
lijkheid wordt vaak stilzwijgend versmald tot ge-
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lijlcheid van startkansen, waarbij het onderwijs
niveau (zoals uitgedmkt in diploma's) wordt 
aangewezen als de belangrijkste indicator van 
verdienste. De nadruk valt hier dus op het schep
pen van gelijke uitgangsposities bij het beklim
men van de maatschappelijke ladder, waarbij 
voorspelbaar is dat het eindresultaat tal van 
(soms dramatische) ongelijkheden te zien zal ge
ven. Daarbij wordt de focus gemakkelijk ver
smald tot kennis als (nieuwe) productiekracht en 
verdelende factor, ten koste van meer klassieke 
bronnen van sociale ongelijkheid zoals geld en 
macht. De inzet van de sociale politiek is dan niet 
langer een algemene ‘spreiding van kennis, inko
men en macht’, maar het bewerkstelligen van 
een grotere toegankelijkheid tot de verschillende 
trappen en tolpoorten van het onderwijs- 
systeem.5

In feite staan hier de klassiek-liberale en de 
klassiek-socialistische visie op de kansengelijk
heid tegenover elkaar. Terwijl volgens het libera
lisme individuen ten allen tijde verantwoorde
lijk blijven voor het gebruik dat zij van de gebo
den kansen maken, inclusief de daaruit resulte
rende ongelijkheid van macht, inkomen en an
dere privileges, streeft het Idassieke socialisme 
naar meer substantiële vormen van gelijkheid 
waarin de verdeling van macht, geld en prestige 
als zodanig onderwerp worden gemaakt van po
litieke kritiek. Het is dan ook niet zo vreemd dat 
in de ‘liberalisering’ van het socialisme die uit
eindelijk uitmondt in de ideologie van de Derde 
Weg, deze brede visie weer wordt versmald. Het 
ideaal van de gelijke uitkomsten wordt ook door 
sociaal-democraten steeds meer vereenzelvigd 
met een ouderwetse en overspannen nivelle- 
ringsdrang. De smalle versie van het meritocra
tisch ideaal wil immers niet verder gaan dan het 
scheppen vangelijke kansen op ongelijkheid, waar
bij juist de ongelijke uitkomst (met name in de 
vorm van inkomensverschillen) de voornaamste 
prikkel vormt om tot zo groot mogelijke presta
ties te komen. Gechargeerd gesteld gaat het in 
deze visie dus om het ‘eenmalig’ gelijktrekken 
van de kansen aan het begin van de race, maar 
niet tijdens het verloop ervan, en nog minder

aan de finish, wanneer er (enkele) winnaars en 
(veel) verliezers zijn. Ook wordt er niet langer 
gesleuteld aan de inrichting van de race zelf; de 
lengte van de baan, het aantal obstakels en hun 
moeilijkheidsgraad, wind mee of tegen, de regel 
datje inderdaad als eerste en bijvoorbeeld niet 
als laatste moet aankomen etc.

In de smalle visie op kansengelijldieid wordt 
de politieke blik daarom vooral gericht op het 
wegnemen van rest-obstakels voor de vestiging

Het gaat in de smalle visie om het 
eenmalig gelijktrekken van de 
kansen aan het begin van de race, 
maar niet tijdens het verloop 
ervan, en nog minder aan de finish

van een zuivere meritocratische orde, bijvoor
beeld door de relatie mssen prestatie en belo
ning verder aan te scherpen (zoals onlangs een 
heel Idein beetje gebeurde in de affaires rond 
Moberg en Scheepbouwer), of door restanten 
van erfelijkheid in de sociale selectie weg te ne
men (waarbij het koningshuis op een of andere 
manier toch altijd weerde dans ontspringt). 
Maar een dergelijke jtne-tuning laat de essentie 
van de meritocratische gedachte namurlijk on
beroerd. Het is dan ook niet zozeer mijn bedoe
ling om de brede, egalitaristische definitie van 
gelijke levenskansen te ‘redden’ van de smalle, li
berale definitie van gelijke startkansen, hoe sym
pathiek deze doelstelling op zichzelf ook is. De 
opzet van dit artikel is zowel bescheidener als 
ambitieuzer. Wat me hier vooral interesseert is 
dat zowel de ‘diepe’ als de 'ondiepe’ versie van de 
meritocratie dezelfde blinde vlek vertonen.®

Want wat is eigenlijk verdienste? Het grond
probleem van de meritocratie is de moeilijkheid 
(zo niet onmogelijkheid) om objectief vast te 
stellen wat nu eigenlijk kan gelden als een pres
tatie, dat wil zeggen als een productieve of func
tionele bij drage aan het maatschappelijk leven.
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In al zijn varianten wordt het meritocratische ge
dachtegoed gekenmerkt door een sterke objecti
vistische tendens, waarbij de wetenschap wordt 
geacht om betrouwbare en onpersoonlijke 
prestatie-maatstaven en meetmodellen te kun
nen leveren. Een eerste manier om dit objecti
visme op het spoor te komen, is om de schijndui
delijkheid te ontmaskeren van de op het oog zo 
heldere sociologische tegenstelling mssen ascrip- 
tion en achievemem. Zij lijkt rechttoe-rechtaan zo
lang het gaat om de globale historische overgang 
mssen de stamstoewijzing via geboorte en fami
lie (d.w.z. het lidmaatschap van een bepaalde so
ciale groep) en ‘moderne’ vormen van sociale se
lectie die uitgaan van individuele verdiensten. In 
de kern gaat het hierbij om kwaliteiten of eigen
schappen waar men geen moeite voor heeft hoe
ven te doen, omdat men ze bij de geboorte mee
krijgt of omdat ze zomaar komen aanwaaien, 
tegenover kwaliteiten die men door eigen in- 
spanning heeft gevormd, verworven of bereikt. 
Maar ook in deze formulering blijft het onder
scheid dubbelzinnig. Al eerder bleek immers dat 
achter verworven kenmerken zoals opleiding en 
beroep toegeschreven kenmerken zoals sociale 
of etnische herkomst en geslacht kunnen schuil
gaan: die factoren beïnvloeden de kansen op het 
behalen van een bepaald onderwij sniveau en 
daarmee op het verwerven van een bepaald be
roep (Dronkers &' Ultee 1995:310).

Die verwisseling laat zien dat het in veel ge
vallen moeilijk is om vast te stellen wat nu eigen
lijk geldt als een zelf verworven en wat als een 
‘gekregen’ eigenschap waar je ‘niets voor hebt 
hoeven doen’. Zo loopt er al een oude discussie 

14 over de stams van aangeboren talenten, die vol
gens diehard liberalen een vorm van privébezit 
zijn waarmee men naar hartelust kan woekeren, 
terwijl zij voor diehard socialisten eerder ge- 
meenschapsgaven zijn en dus een vorm van ge- 
meenschapsbezit waarvan men als individu niet 
exclusief mag profiteren. Meer in het algemeen 
is er altijd discussie mogelijk over watje nu ei
genlijk zelf hebt gepresteerd en wat aan anderen 
of aan de omstandigheden moet worden toegere
kend. Het meritocratische ethos brengt ons er al

gauw toe om datgene wat ons eigenlijk komt 
aanwaaien (bijvoorbeeld door vriendjespolitiek 
of door de grilligheid van de markt) of wat een 
ander heeft verricht (onze ondergeschikten bij
voorbeeld) als zelfgemaakt en zelfgedaan voor te 
stellen. Onze tegenstanders zullen op hun beurt 
die vermeende prestaties willen kleineren of 
ons zelfs willen ‘ontmaskeren’ als nietsnutten of 
fainéams.

MI C HA E L  Y O UN G

De obj ectieve meetbaarheid van ‘verdienste’ is 
ook een centraal (pijn)punt in de beroemde sa
tire van Michael Young, The Rise of the Meritocracy 
1870-2033 uit 1958: een boekdat niet alleen ver
makelijk is maar nog steeds bijzonder acmeel, 
vanwege de angstige precisie van zijn voorspel
lende vermogen en de scherpte van zijn maat
schappijkritiek (Young 1971; Pels 2003). De meri
tocratische auteur die Young opvoert gelooft niet 
alleen heilig in de wetenschappelijke obj ecti- 
viteit van I.Q.-toetsen (alle leden van de merito
cratie hebben een minimumscore van 124, de 
topmensen minimaal 160), maar constateert ook 
tevreden dat er qua systematiek en betrouwbaar
heid in de loop der tijd grote vooruitgang is ge
boekt. Verdienste is steeds beter meetbaar ge
worden. Regelmatige toetsing gedurende de 
schoolloopbaan (op 7, 9,11,13 en 15-jarige leef
tijd) was allang ingeburgerd, maar tegenwoordig 
(we schrijven het jaar 2033) gebeurt dit vanwege 
de inmiddels ingevoerde volwasseneneducatie 
en het ‘levenslange leren’ op permanente basis. 
Iedereen kan op elk moment in zijn of haar loop
baan hertoetsing aanvragen, waarbij zijn of haar 
Nationale Intelligentie Kaart wordt vervangen 
door een andere met een hoger (of lager) I.Q, en 
de kandidaat op grond hiervan een andere (ho
gere of lagere) functie kan worden toegewezen. 
Hilarisch is bijvoorbeeld de carrière van ene Lord 
Wiffin, wiens I.Q. na een kort verblijf op Har- 
vard gedurende zijn levensloop geleidelijk daalt, 
met als gevolg dat hij nog steeds respectabele, 
maar wel steeds lagere posities op de maatschap
pelijke ladder gaat innemen. Denkend aan de re-
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cente commotie over het invoeren van een Ideu- 
tertoets is het frappant om te zien dat in Youngs 
meritocratische maatschappij de testleeftijd voor 
betrouwbare voorspellingen van talent voortdu
rend wordt verlaagd. In het j aar zooow asditnog 
gjaar, inzois al4jaar, en in 2020 gingen we naar 
3 jaar. Op dit moment (in 2033) lijkt het erop dat 
we nog verder kunnen teruggaan, de baarmoe
der in. Het nieuwste genetische onderzoek heeft 
immers aangetoond dat er betrouwbare voor
spellingen van intelligentie (en dus van talent en 
verdienste) mogelijk zijn op grond van de score 
van iemands voorouders. De meritocratische cir
kel is rond.7

NOCH DE STAAT, NOC H DE M A R K T

Er kleven twee risico’s aan het prestatiecriterium 
in de meritocratie. Het mechanisme van de be
noeming leidt gemakkelijk tot autoritaire en ge
sloten besluitvorming, waarbij de feitelijke wil
lekeur van het oordeel over verdienste wordt toe
gedekt door allerlei quasi-wetenschappelijke ze
kerheden (zoals die van het Marxisme of het so
ciologisch functionalisme). In het ‘reeël be
staande socialisme’ van de Sovjet-Unie of van 
communistisch China was het zonder meer dui
delijk (ja zelfs wettelijk vastgelegd) wie kon wor
den gerekend tot het productieve, arbeidende 
volk en wie tot de categorie der ‘parasieten’. Dat 
die twee groepen regelmatig van samenstelling 
veranderden, deed niets af aan de objectieve ze
kerheid waarmee het oordeel van staatswege 
werd geveld en door de geheime politie tot uit
voering werd gebracht.

Het is dan ook logisch dat in Youngs merito
cratische paradijs het verband tussen talent en 
verdienste en dat tussen verdienste en positie 
(en bijbehorende beloning) wordt vastgesteld 
door een autoritaire staatselite, die alle weten
schappelijke middelen mobiliseert om haar oor
deel over de ‘functionele behoeften van de maat
schappij’ als waardevrij en universeel voor te 
stellen. Als de ‘hiërarchie der capaciteiten’ voort
vloeit uit de aard der dingen zoals de wetenschap 
die heeft aangetoond, kan zij zichzelf en haar po

litieke oordeelsmacht effectief onzichtbaar ma
ken. Een arrogante elite die de enige maatschap
pelijk erkende maatstaf van sociale verdienste 
dwingend oplegt staat dan tegenover een gede
moraliseerde maar rancuneuze massa die aan die 
maatstaf niet kan voldoen en daarmee wordt be
roofd van elk excuus voor eigen falen. Het is dan 
ook niet vreemd dat de opstand van de Populisti
sche beweging tegen het gevestigde meritocrati
sche bestel bij Young wordt geprikkeld door de 
willekeur van de definitie van verdienstelijkheid 
van de elite, die natuurlijk alleen maar haar ei
gen positie en belangen uitdmkt. De praktijk 
van benoemingen via het ‘old boys network’ in 
de Nederlandse economie en politiek (Formyns 
‘Ons Soort Mensen’) doet in sommige opzichten 
denken aan dit soort meritocratisch autorita
risme.^

Maar er is nog een tweede manier om het oor
deel over productiviteit te objectiveren, en dat is 
om dit oordeel over te laten aan ‘de markt’. Dit 
beroep op ‘marktconformiteit’ is, zoals we eerder 
zagen, een tweede favoriete schijnbeweging 
waarmee de eigen oordeelsmacht over ander
mans verdienste en beloning kan worden toege
dekt. Volgens dit argument, dat niet alleen door 
de topmanagers zelf maar ook door hun sociaal
democratische schoothondjes wordt gebezigd, is 
verdienste dus simpelweg datgene ‘watje kunt 
verdienen in de markt’ (eigenlijk dus ‘wat een 
gek ervoor geeft’). Ook David Beckham liet on
langs weten dat hij natuurlijk geen dief kon zijn 
van zijn eigen portemonnee, dat hij gewoon 
vroeg wat de markt ‘gaf’, en natuurlijk niet kon 
achterblijven waar anderen al zoveel aan hem 
verdienden. Top-dj Ruud de Wild, die drie keer 
zoveel kan verdienen bij de commerciële dan bij 
de publieke omroep, praat hem maar al te graag 
na: ‘Ik ben niet verantwoordelijk voor de prijs
opdrijving; dat doet de markt’.

Maar wat is ‘de’ markt? Dat is een onzichtbare 
sociale abstractie die talloze economische hande
lingen samenvat in een onpersoonlijk mecha
nisme, dat zich zogenaamd voortbeweegt vol
gens een ‘eigen logica’. Net als andere sociale in
stituties ‘bestaat’ de markt als een dwingend ge-
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geven, maar hoe zij precies bestaat, wat zij pre
cies ‘zegt’, 'vraagt’, en waartoe zij ‘dwingt’, wor
den we alleen gewaar via interpretatie, dus via 
een spreekbuis of een woordvoerder. Net zo min 
als de objectieve werkelijkheid van de weten
schap zegt de markt zelf wat zij wil en waar zij 
heen gaat; zij moet altijd door woordvoerders 
(economen, managers, politici) worden gerepre
senteerd of vertegenwoordigd. Die woordvoer
ders schuiven op hun beurt graag hun eigen in
schattingen en beoordelingen af op die onzicht
bare grootheid, om ze des te dwingender aan an
deren te kunnen opleggen.

Het is in dit verband opvallend dat de grote 
voorvechter van het ‘harde’ marktliberalisme, 
Friedrich Hayek, zich fel kantte tegen elke legiti
mering van de sociale ongelijkheid in meritocra
tische termen. Een gelijkheids-socialist als de 
Britse socioloog Goldthorpe kan zich dan ook 
prima vinden in Hayeks kritische visie dat het 
onmogelijk is om in een vrije maatschappij belo
ningen uit economische activiteit systematisch 
en betekenisvol te herleiden tot verdiensten 
(Goldthorpe iggörzyoff). Essentieel is volgens 
Hayek dat de posities en de bijbehorende belo
ningen van mensen in zo’n maatschappij niet af
hangen van de morele of functie-oordelen die 
anderen over ze vellen, noch met hun talenten 
en inspanningen. Het enige wat telt is de waarde 
die de betreffende goederen en diensten hebben 
voor andere individuen en organisaties, dus wat 
deze ervoor willen betalen. Talent en hard wer
ken worden alleen beloond als zij resulteren in 
iets dat marktwaarde heeft. Ongelijke belonin
gen zijn dus niet de uitdmlddng van ongelijke 

16 verdiensten, maar het resultaat van onnavolg
bare invloeden op het spel van vraag en aanbod 
in de markt. Sociale ongelijkheid moet daarom 
worden geaccepteerd als een onvermijdelijke 
uitkomst van de markteconomie; zij is niets 
meer of minder dan ‘de prijs van de vrijheid’. Het 
ideaal van de verdelende rechtvaardigheid is niet 
veel meer dan een vorm van demagogie, die han
dig inspeelt op irrationele gevoelens van jaloezie 
ten aanzien van de rijken. Het veronderstelt de 
onderwerping van de maatschappij aan een cen

trale coördinerende macht, die niet alleen de ta
ken maar ook de inkomsten verdeelt. De merito
cratische toedeling van posities volgens functio
neel belang of maatschappelijk gewicht kan 
daarom alleen maar leiden tot totalitaire dwang. 
De meritocratie is noodzakelijkerwijze een on
vrije maatschappij (Hayek igöo: 8sff; 1982: özff).

Het aardige van deze discussie is dat de markt- 
liberaal (zoals verwacht mag worden) de autori
taire tendensen in het meritocratische gedachte
goed trefzeker blootlegt, maar op zijn beurt na
tuurlijk de markt in al zijn dwangmatige vormen 
(inclusief de particuliere eigendom en de erfe
lijke overdracht ervan!) legitimeert als de enige 
instantie die objectief kan scheidsrechteren over 
alle vormen van verdienste. Verdienste wordt 
daarmee eenvoudigweg gelijkgesteld aan watje 
verdient: je bent net zoveel waard als je aan geld 
kunt binnenhalen. De enige maatschappelijke 
waarde die telt is de marktwaarde, de enige recht
vaardige prijzen zijn marktprijzen. Maatschap
pelijk succes en verdienste hebben in principe 
niets met elkaar te maken. Het liberale ideaal van 
vrije beroepskeuze in de markt, en het bijbeho
rende verzet tegen alle vormen van politieke be
ïnvloeding van de taak- en beloningsverdeling, 
laat de bestaande maatschappelijke beroepenhi
ërarchie met al zijn inefficiënties en ongelijkhe
den volkomen intact. Wel beseft de liberale fun
damentalist Hayek, net als de socialistische satiri
cus Young, dat de objectief-wetenschappelijke 
vaststelling van prestaties en verdiensten, zoals 
die wordt nagestreefd door de functionalistische 
sociologie en het wetenschappelijk socialisme, 
gemakkelijk kan uitmonden in politieke wille
keur. Maar zelf ziet hij er geen been in om de wil
lekeur van de markt, inclusief de exorbitante be
loningen voor de imago-producten van de ster- 
ren-industrie, uit te roepen tot de enig denkbare 
maatstaf van maatschappelijke waardering, ja 
zelfs de enig mogelijke grondslag van een vrije 
maatschappij. Hayek erkent volmondig dat de 
markt niet rechtvaardig is (en ook niet kan zijn), 
en dat de bestaande wanverhouding tussen belo
ning en verdienste dus een normale uitkomst is 
van een vrij werkend prijsmechanisme.
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W A A R D E R I N G  EN HET P OLI TI E KE DEBAT

Maar er is nog een derde mogelijldreid, een tus
senweg tussen de willekeur van de markt en het 
objectieve keurmerk (en keurslijf) van de staat: 
de vrije concurrentie tussen maatschappijvisies 
in de markt van politieke meningen. Contra Ha- 
yek kunnen we wel degelijk een verband leggen 
tussen moreel-politieke oordelen en sociale ver
diensten. Essentieel in die gedachtegang is dat 
het waardeoordeel over bepaalde prestaties en 
inspanningen niet kan worden overgelaten aan 
anonieme instanties zoals de staat, de weten
schap of de markt, maar steeds moet worden 
opengehouden en worden blootgesteld aan de 
‘mcht’ van een niet aflatend publiek debat. Wat is 
werk en wat is nietsdoen? Wat kan gelden als 
een bijdrage aan de maatschappelijke welvaart? 
Wat is een collectief goed (en wat een collectief 
kwaad)? Welke beroepen, welke inspanningen 
gelden als verdienstelijk? Welke functies zijn 
functioneel en welke disfunctioneel? En wat 
moet een verdienstelijk iemand precies verdie- 
nen?9 In die zin kan 'loon naar werken’ nog 
steeds een aantrekkelijk politiek ideaal zijn, als 
we maar van meet af aan beseffen dat de definitie 
van wat kan gelden als werk essentieel omstreden 
en betwistbaar is, en als zodanig een permanente 
inzet is van politieke controverse en strijd.'°

Het is niet overdreven om dit eindeloze debat 
over de maatschappelijke ‘functiewaardering’, 
d.w.z. het steeds opnieuw vaststellen van de 
waarde van beroepen en de hiërarchie mssen 
verschillende vormen van ‘werk’, te bestempelen 
als de eigenlijke kern van de democratische poli
tiek. Elk politiek programma dat meer wil zijn 
dan een verdediging van de status quo moet de
finiëren welke activiteiten en beroepen een posi
tieve en welke een negatieve bijdrage leveren 
aan een beschaafde en welvarende maatschappij. 
In die zin moet elke politieke ideologie die nog 
een beetj e utopisch sentiment in haar lij f heeft 
een onderscheid maken mssen ‘werkenden’ en 
‘nietsdoeners’, functies en disfuncties. Alle be
roepen, functies en professies, inclusief de intel
lectuele en politieke, zijn zodoende permanent

in opspraak, en worden telkens opnieuw gewo
gen en beoordeeld, ook in vergelijkende zin. Elk 
beroepsprofiel en elke taakomschrijving bevat 
een reeks van expliciete of impliciete normen, 
een schaal die aanwijst wat geldt als een goede 
c.q. excellente uitoefening van het betreffende 
beroep, en wat geldt als een (wan)prestatie die 
beneden het gemiddelde blijft. Feiten en 
waarden lopen hier onvermijdelijk door elkaar 
heen. De definitie van een intellecmeel (of een 
politicus) als 'soortwezen’ is meestal ook een de
finitie van de ‘ware’, dus de ‘goede’ intellecmeel 
(of politicus), en wijst daarmee tegelijkertijd 
exemplaren van de soort aan die niet aan die 
hoge norm voldoen.

Maar ook de waarde(ring) van de beroepen 
zelf en de bredere arbeidsdeling waar zij deel van 
uitmaken is op elk moment onderwerp van poli
tieke beoordeling en debat. Zoals de wisselende 
visie op het ondernemerschap laat zien (de nega
tieve waardering ervan in de jaren zestig van de 
vorige eeuw, de idealisering ervan in het no-non- 
sense tijdperk van dejaren tachtig en daarna, de 
huidige ontnuchtering over de ‘graaiers’ en ‘zak
kenvullers’ aan de top), zijn alle beroepen gewik
keld in een niet-aflatende prestigeslag, een ge
vecht om de legitimiteit, om hun rechtmatige 
plaats op de maatschappelijke functieladder. 
Werken vastgoedmakelaars? Beroepsvoetbal
lers? Beleggers en speculanten? Houden wij het 
koningshuis in stand of schaffen wij het af? In
vesteren we in de krijgsmacht of in onderwijs en 
gezondheidszorg? Ondersteunen we de professi
onaliseringsdrang (de drang tot hogere waarde
ring) van bepaalde beroepen zoals de homeopa
thie (of de prostimtie) of verzetten wij ons hier
tegen? De vaststelling van wat kan gelden als een 
prestatie, en op welk niveau die prestatie moet 
worden beloond, is daarmee bij uitstek een poli
tiek proces, en een discussie die geen einde 
kent.'' In dit opzicht is het meritocratisch ideaal 
dus een ‘lege plek’, voor altijd onvindbaar, een 
wijkende grens, en zal de maatstaf van ‘loon naar 
werken’ o f ‘justrewards’ altijd een omstreden 
zaak zijn.

Die ‘zwakte’, nl. die wezenlijke definitie-af-
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hankelijkheid en dus democratische bespreek
baarheid van verdiensten en prestaties vormt te
gelijkertijd de grote kracht van het klassieke me
ritocratisch ideaal. Als men het zó opvat wijst het 
ook eerder in de richting van de brede dan in die 
van de smalle opvatting. De permanente maat
schappelijke discussie over verdienste en belo
ning kan immers niet halt houden bij de realise
ring van gelijke startposities en onderwijskan
sen, en de verdere inrichting van de maatschap
pelijke ladder zelf overlaten aan de willekeur en 
het toeval van de markt. Juist omdat zij qua in- 
houd omstreden en betwistbaar is, kan de meri
tocratie zich niet tevreden stellen met een door 
diploma’s geregeerde sociale stratificatie. Zij 
moet zich bezighouden met de totale verdeling 
van maatschappelijke levenskansen, en is daar
mee intrinsiek verbonden met het ideaal van de 
verdelende rechtvaardigheid. De beoogde 
‘ontstolling’ van begrippen als 'werk, ‘arbeid’ en 
'functie’ zet daarbij niet alleen de deur open voor

een ruimere definitie van wat kan gelden als een 
productieve bijdrage (huishoudelijk werk, vrij
willigerswerk, kunstenaarsarbeid etc.), maar 
schept tegelijkertijd ruimte voor andere toede- 
lingscriteria dan dat van de maatschappelijke 
verdienste. We kunnen hier denken aan het Idas- 
sieke behoefte-criterium (‘to each according to 
his needs’), de ‘ascriptieve’ criteria die worden 
gehanteerd bij positieve discriminatie, of het 
burgerschapscriterium dat ten grondslag ligt aan 
een ‘arbeidsloos' basisinkomen voor iedereen.'^ 
Die ruimere opvatting van verdelende recht
vaardigheid valt niet samen met het klassieke so
cialistische streven naar 'nivellerende’ gelijk
heid. Maar zij inspireert wél tot verzet tegen de 
perverse ongelijkheden van de 'smalle’ merito
cratie, en voedt het streven naar een meer recht
vaardige spreiding van kennis, inkomen en 
macht: een ideaal dat altij d het hart van de 
sociaal-democratie heeft gevorrnd.

Noten

1. Van Praags collega, de econoom 
Folmer, heeft daarom weinig fi
ducie in de zelfregulering zoals 
bepleit door de commissie-Ta- 
baksblat. Die komt immers van 
personen (commissarissen en 
aandeelhouders) die als direct 
betrokkenen juist zelf moeten 
worden gecontroleerd. Om de 
old boys-netwerken te doorbre
ken moet de recrutering van 
topfuncties een veel opener en 
democratischer karakter krij
gen, zoals bij publieke functies 
het geval is (NRC-Handelsblad 
25.8.03).

2. In een interviewuit 1999 over 
de PvdA en het kapitalisme 
toont Kok zich zeer sceptisch 
over de mogelijkheid van inko
mensnivellering aan de top: 
‘Mensen die schaars zijn en die 
in staat zijn over de grenzen

heen met hun geld te spelen, die 
hebben vaak onbegrensde mo- 
gelijlcheden’ (Becker 6- Raima 
1999:244). Nu Kokop de plek 
zit waar de beslissingen vallen, 
doet hij niets om de mogelijkhe
den van dit perverse spel enigs
zins te begrenzen.

3. Dus Michael Young zat er in 
1958 met zijn voorspelling dat 
de meritocratie in 2033 was vol
tooid niet eens zover naast!

4. Zie ook het jarenlange principi
ële debat in de Engelse sociolo
gie tussen de ‘meritocraat’ Saun- 
ders en de ‘anti-meritocraat’ 
Goldthorpe (bv. Saunders 1997; 
Breen fr-Goldthorpe 1999) en de 
meritocratie-kritiek van Belgi
sche sociale wetenschappers zo
als Nicaise en Elchardus (bv. Ni- 
caise 2001; Elchardus 2002).

5. Zoals Tinbergen al in 1947 vol 
optimisme dacht: hoe meer ge
legenheid tot scholing en sm-

die, des te gelijker zal ook de in
komensverdeling zijn (Tinber
gen 1947).
De Amerikaanse journalist Tho
mas Friedman beschrijft zijn 
land als een ‘wrede meritocratie' 
(De Volkskrant 11.10.03). Zie ook 
Van Hintum (2003) over de op
komst van een nieuwe merito
cratische standenmaatschappij. 
Zie ook Power (1997) enTon- 
kens (2003) over de culmurvan 
‘audit’ en ‘accountability’ als 
centraal kenmerk van de meri
tocratische samenleving. Ton- 
kens beschrijft kernachtig 
welke perverse effecten het 
marktdenken heeft in de ge
zondheidszorg en andere pu
blieke diensten.
Het is in dit verband opvallend 
dat ook het nationaal-socia- 
lisme wel als een meritocrati
sche ideologie werd beschouwd. 
Van der Vaart mag dan een
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‘vaste waarde’ zijn geworden bij 
Ajax, maar volgt daaruit dat een 
goede voetballer ook zoveel 
moet verdienen?

10. Het gaat hier om omstreden be
grippen.

11. Deze opvatting lijkt goed te spo
ren met de algemene strekking 
van de beruchte Interim-nota In
komensbeleid van het kabinet- 
Den Uyl uit 1975. Hierin wordt

immers gepleit voor een omvat
tend en structureel inkomens
beleid dat de strijd aanbindt te
gen ongelijkheden die geen 
maatschappelijke functie ver
vullen, waarbij voor de vaststel
ling van aanvaardbare inko
mensverschillen veel wordt ver
wacht van systemen van func
tiewaardering en op basis daar
van gevoerd maatschappelijk

overleg, ‘zulks aangevuld met 
expliciete politieke waardeoor
delen’ (Boersma e.a. 1975:6).

12. Een radicale criticus van het me
ritocratisch ideaal (in zijn smalle 
vorm) zoals Elchardus schroomt 
dan ook niet om te concluderen: 
'De rechten van de burger zullen 
weer meer toegewezen, minder 
verworven moeten worden’ (El
chardus 2002:270).
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Democratie 
in de steigers?

Nederland is in de ban van democratische 
vernieuwingsdrift. Na een decennialange staatkundige 

sur place rollen de voorstellen nu over elkaar heen: 
Europees referendum, de direct gekozen burgemeester, 

de constitutionele toetsing aan de Grondwet, en heel 
actueel: de plannen voorwijzigingvan het kiesstelsel. 

Rudy Andewegen Ed. van Thijn verkennen in s&d 
de fundamentele vraag of Nederland afscheid moet 

nemen van de consensusdemocratie ten gunste van de 
‘pendule-democratie’, die een effectieve 

machtswisselingtussen regeringen oppositie 
moge lijk maakt.

Of de politiek iets kan leren van TV-programma’s als 
Bi  ̂Brother of Idols (‘representatieshows’) vragen 
Liesbet van Zoonen & Thomas Notermans zich 

daartussendoor af.
Frank de Vries, Erikjurgens en Lodewijk Asscher
kruisen vervolgens de degens over de ‘geest’ van 

de Grondwet, over zin en onzin van constitutionele 
toetsing en over ‘beginselloze vernieuwingsdrift’ op

staatkundig vlak.
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Democratie in de steigers? (i)

De Pendule van Ed. van Thijn

22

R U D Y  B. A N D E W E G

In 19 67 schreef Ed. van Thijn, 33 jaar oud, net in 
de Tweede Kamer gekozen na zes jaar bij de Wi- 
ardi Beekman Stichting gewerkt te hebben, een 
bijdrage in een onooglijk klein blauw bundeltje. 
Het is naar mijn oordeel een van de belangrijkste 
publicaties over de toekomst van de democratie 
die in ons land zijn verschenen'. Voor wie het nu 
leest zijn de analyses over ons partijstelsel en 
over de aard van onze partijorganisatie verras
send actueel. Het gaat mij hier vooral over de 
door Van Thijn in dit vrijwel vergeten artikel 
ontwikkelde visie op de Nederlandse democra
tie.

Nederland, zo stelde Van Thijn in zijn bij
drage, is een waakr-democratie. Er zijn partijen 
die regeren, maar de oppositie is versnipperd 
over partijen van links en rechts: ‘Een toene
mende ontevredenheid over het gevoerde beleid 
krijgt niet de kans zich in positieve zin te richten 
op een herkenbaar alternatief en waaiert uit (...) 
Een explosie van onbehagen bij de verkiezingen 
leidt, bij gebrek aan een alternatief, niet tot een 
aflossing van de wacht. Het beleid wordt voort
gezet, maar de democratie wankelt’ (p.56).

Dat is een gevaarlijke situatie, want als dat zo 
doorgaat verwordt de waaierdemocratie tot een 
tangdemocrane. Als onvrede niet leidt tot ander 
beleid zullen de uiteinden van de waaier zich uit
eindelijk verharden tot anti-systeem partijen en 
‘de democratie komt in de tang te zitten die lang
zaam wordt dichtgeknepen. Een explosie van on
behagen bij de verkiezingen kan leiden tot een

Over de auteur RudyAndeweg is hoogleraar Politieke
Wetenschop aan de Unioersiteit Leiden 
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wisseling van het beleid, maar met het beleid 
wisselt de democratie. Weimar en de Vierde 
Franse Republiek zijn hiervan de voorbeelden.’ 
(P-S6)

De enige remedie is het creëren van een pen- 
dule-democratie, waarin een geloofwaardige op
positie klaar staat om het roer over te nemen. 
Dan kan ‘een zich ophopende ontevredenheid 
onder de kiezers over het gevoerde beleid zich bij 
de verkiezingen in positieve zin ontladen. Elke 
verkiezing kan een aflossing van de wacht (‘a 
swing of the pendulum’) tot resultaat hebben. 
Een explosie van onbehagen bedreigt het beleid, 
niet de democratie. Het beleid wordt omgebo
gen, de democratie voortgezet’ (pp.55-56).

Alleen hervorming tot een pendule-democra- 
tie kan voorkomen dat de Nederlandse waaierde
mocratie afglijdt tot een tangdemocratie. Maar, 
zo maande Van Thijn in 1967: ‘De tijd dringt. 
Onze democratie schreeuwt om een radicale ver
nieuwing. Het afglijdingproces kan misschien 
nog worden gesmit als binnen enkele jaren 
wordt ingegrepen. (...) De verkiezingen van 1971 
vormen een onvermijdelijke deadline’, (pp.72-
73).

In dat licht is het een hele opluchting dat 
anno2002 — 36 jaarna Van Thijns waarschu
wing dathetvijfvoortwaalfwas,en32jaarna 
zijn ‘onvermijdelijke deadline’ — bij het af
scheid van diezelfde Van Thijn als hoogleraar een 
symposium georganiseerd kan worden over de 
vraag of de democratie 2020 wel zal halen... 
Jarenlang vormde Van Thijns alarmistische ver
toog over waaier-, tang- en pendule-democratie 
dan ook een dankbare basis voor examenopga
ven voor Leidse smdenten politicologie: de tekst
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vormde als het ware een tekening van Escher, 
alles in de analyse lijkt logisch op elkaar aan te 
sluiten. Toch Mopt het eindresultaat niet. Waar 
zit de fout?

TWEE VI S I E S  OP D EMOC RA TI E

De fout in Van Thijns redenering is mijns in
ziens dat hij er van uit ging dat er één ideale en 
universeel toepasbare democratievorm is. De
mocratie definieert Van Thijn als ‘een wankel 
evenwicht tussen feitelijke en potentiële besluit
vormers die elkaar onder controle houden. De 
vraag naar welke kant de balans zal doorslaan 
wordt beslist bij verkiezingen. Door de kiezer’ 
(p.55). Politicologen horen in dat citaat de echo 
van Joseph Schumpeters beroemde definitie van 
democratie als een systeem waarin regerings
macht verkregen wordt in een concurrentie
strijd om de gunst van de kiezer^. Van Thijn was 
dan ook een leerling van Hans Daudt, de bezor
ger van Schumpeter in het Nederlands. Het ver
heffen van uitsluitend deze definitie tot alleen 
zaligmakend heeft niet alleen bij Van Thijn tot 
komisch foutieve conclusies geleid. Gerard van 
Westerloo mocht recentelijk een vergelijkbare 
maar nog verbluffender blikvernauwing consta
teren bij diverse geleerde commentatoren die 
hem lieten optekenen dat Nederland helemaal 
geen democratie is!^

Expliciet wees Van Thijn bijvoorbeeld die an
dere definitie van democratie af, waarin demo
cratie gekarakteriseerd wordt als de afwezigheid 
van tirannie. In hun debatten over de te schrij
ven Amerikaanse grondwet wezen Federalisten 
als Madison er al op dat de twee definities elkaar 
kunnen bijten; voor hen was democratie de af
wezigheid van elke tirannie, ongeacht of de tiran 
één persoon was, of een minderheid — een oli
garchie, ... of zelfs de meerderheid van de bevol
king! Elke concentratie van macht in dezelfde 
handen, ‘whether or only a few, or many, and 
whetherhereditary, self-appointed, orelective, 
mayjustly be pronounced the veiy definition of 
tyranny’ (FederaUstpapers 47; mijn cursivering). 
Want, ‘If a majority be united by a common inte

rest, the rights of the minority are insecure’ (Fe
deralist papers s i ). Als erin een samenleving 
hechte en min of meer vast omlijnde minderhe
den bestaan beweegt de pendule van Van Thijns 
Schumpeteriaanse democratie immers niet heen 
en weer, dan is er geen wisseling van de wacht en 
van beleid. Dan zijn bepaalde minderheden min 
of meer permanent uitgesloten van deelname 
aan de macht. Uiteindelijk kan ook een explosie 
van onbehagen bij zo’n minderheid de democra
tie bedreigen. Weimar en de Franse Vierde Repu
bliek zijn dan ook niet de enige afschrikwek
kende voorbeelden; het vooroorlogse Oostenrijk 
of het Noord-Ierland van voor het Good Friday 
Agreement leren ons heel andere lessen. Naast 
Van Thijn en de door Van Westerloo bezochte 
dogmatische Schumpeterianen zijn er dan ook 
geleerden, zoals Arend Lijphart en G. Bingham 
Powell, die beweren dat de beste democratie er 
een is waarin de macht juist niet geconcentreerd 
wordt bij de vertegenwoordigers van de meer
derheid, maar waarin vertegenwoordigers van 
zoveel mogelijk maatschappelijke groepen deel 
hebben aan de macht: een proportionele of con- 
sensus-democratie"*-.

Het debat over de beste democratievorm zoals 
het tussen deze twee kampen gevoerd wordt lijkt 
mij tamelijk vruchteloos omdat beide ervan uit
gaan dat hun favoriete democratievorm even
zeer van toepassing is op elke samenleving. Een 
Schumpeteriaanse of Van Thijnse pendule-de- 
mocratie heeft als groot voordeel dat gezagsdra
gers door de kiezers ter verantwoording kunnen 
worden geroepen en kunnen worden afgerekend 
op het gevoerde beleid, maar heeft als nadeel dat 
bepaalde bevolkingsgroepen soms langdurig 23
zijn buitengesloten en zich niet meer herkennen 
in het beleid. Het grote voordeel van een Lijphar- 
diaanse consensusdemocratie is dat vrijwel alle 
bevolkingsgroepen iets van hun belangen en le
vensbeschouwing terugzien in het gevoerde be
leid, maar daar staat het nadeel tegenover dat on
vrede met het beleid geen wisseling van de 
wacht bewerkstelligt. De keuze mssen die twee 
combinaties van voor- en nadelen hoeft echter 
niet louter een kwestie van persoonlijke smaak
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te zijn als we haar ontdoen van claims op univer
sele geldigheid.

Voor sommige samenlevingen wegen be
paalde voordelen immers zwaarder, en bepaalde 
nadelen minder zwaar, dan voor andere samen
levingen. De aard van de samenleving moet dan 
ook bepalend zijn voor de keuze voor een pen- 
dule-democratie of voor een consensus-demo- 
cratie. Dat laat zich goed illustreren aan de hand 
van Van Thijns pleidooi voor de pendule-demo- 
cratie. In 19 67, toen Van Thijn dat schreef, waren 
weliswaar de eerste scheurtjes in de verzuiling 
net zichtbaar geworden, maar was de Neder
landse samenleving nog steeds verdeeld in 
hechte minderheden. Leiders kwamen voortuit 
die minderheden, deelden de belangen en 
waarden van die minderheden en konden zo na
mens hun minderheid spreken. Ze gingen met 
een min of meer duidelijk mandaat de onder- 
handelingen met leiders van andere minderhe
den in, op zoek naar een grootste gemene deler. 
Electorale competitie achteraf had geen enkele 
zin, want kiezers zaten nog betrelckelijk vast aan 
hun zuil en de pendule kreeg geen zwaairuimte.

Nu is de samenleving echter drastisch veran
derd. De hecht georganiseerde minderheden zijn 
niet meer; de samenleving is geïndividualiseerd, 
ge-decollectiviseerd, gefragmenteerd, vergruisd 
(kies zelf uw favoriete cliché). Burgers hebben 
niet langer één overheersende identiteit (als ge
reformeerde, of arbeider), maar hebben meer
dere identiteiten waartussen van context naar 
context razendsnel geschakeld wordt. Er bestaan 
geen achterbannen meer en dus kunnen leiders 
niet meer namens achterbannen optreden. Bij 

24 verkiezingen is de stemkeuze een momentop
name, en al is de sluitertijd daarvan nog zo klein, 
de foto is altijd bewogen. Er is geen sprake meer 
van een beleidsmandaat, ook al beroepen politici 
zich nog dagelijks op de fictie daarvan. Onver
mijdelijk is de verkiezingsuitslag zo steeds min
der een uitspraak over wat in de komende vier ja- 
ren moet gebeuren, en steeds meer een uitspraak 
over wat in de afgelopen vier j aren fout is ge
gaan. De literatuur spreekt over een verschui
ving van prospectief naar retrospectief stem

men, van ex ante controles van kiezers over geko
zenen naar ex post controles, van mandaat naar 
accountabüity, van voting into office naar throwing 
the rascals out.

PAARS EN DE PENDULE

Dat is exact het soort situatie dat vraagt om een 
pendule-democratie. In Van Thijns artikel gaat 
het nooit over een mandaat, een partijpro
gramma of een ideologie: 'Niet het uitdragen van 
beginselen, het bijeenhouden van volksgroepen, 
het verzoenen van tegenstellingen, het nastre
ven van idealen dient het primaire doel te zijn 
van ons partijpolitiek organisatiepatroon’ (p.Si); 
het gaat om het effect geven aan onvrede over het 
beleid. 2002 heeft ons met de neus op de feiten 
gedrukt: als je, zoals onder Paars (en vooral onder 
Paars II), geen oppositie meer hebt binnen het 
systeem leidt onvrede met het beleid onherroe
pelijk tot oppositie van buiten het systeem. 
Daarom was 2002 ook door diverse politicologen 
tevoren ‘voorspeld’. Zo schreef Jacques Thomas
sen in2000:

‘Als (...) onvrede met het beleid geen namur- 
lijke uitweg naar een geloofwaardige opposi
tie kan vinden, zal dat niet onmiddellijk tot de 
bestorming van de Bastille leiden, maar de op
komst van een landelijke pendant van stads
partij en als in Utrecht en Hilversum valt be
paald niet uit te sluiten. Integendeel, hun ver
tegenwoordigers hebben zich al op landelijk 
niveau gemeld. En hoewel iedere internatio
nale vergelijking ongetwijfeld mank gaat, het 
kan geen kwaad te bedenken dat de opkomst 
van de F p ö in Oostenrijk niet uitsluitend te 
verklaren valt uit ultra-rechtse sympathieën 
onder de bevolking. Jörg Haider is er ook in 
geslaagd het groeiend ongenoegen over het 
kartel van SPÖ en ÖVP dat na de Tweede 
Wereldoorlog politiek en openbaar bestuur in 
Oostenrijk heeft gedomineerd, te mobilise-

en zelf schreef ik, ook in 20 o o:
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'Without the function of bridging social divi- 
sions through compromise, consensus go- 
vernment may mn the risk of degenerating 
into a political cartel. Without true opposition 
within the system, the only opposition possi- 
ble will be against the system. The recent rise 
of the populist Right in consensus democra- 
cies such as Austria, Belgium and Switzerland 
is fuelled at least in part by such resentment 
against a closed political cartel. So far, Dutch 
consensus government has escaped this fate 
(...) But for howlong?’ ®

Beide citaten hadden door Van Thijn geschreven 
kunnen zijn. In 1967 vroeg Van Thijn zich op ba
sis van zijn analyse ten onrechte af of de demo
cratie 1972 wel zou halen, maar vandaag is die
zelfde analyse acmeler dan ooit bij de vraag of de 
democratie 2020 zal halen. Van Thijns pendule- 
democratie paste bij een samenleving die toen 
niet bestond, maar nu wel. Zijn waarschuwing 
dat het vij f  voor twaalf was kwam te vroeg. Voor 
een liefhebber van pendules was Van Thijn een 
beroerde klokkijker.

S T A AT K UN DI GE  V E R N I E U W I N G ?

Op het eerste gezicht lijkt dat andere idee uit de 
jaren ‘60, de rechtstreeks gekozen minister-pre- 
sident (en burgemeester), de meest aangewezen 
hervorming om de pendule-democratie naderbij 
te brengen. Het probleem zit daarbij echter in 
het feit dat er dan twee verkiezingen ontstaan; 
één voor het parlement en één voor de regerings
leider. Zelfs als die twee verkiezingen tegelijker
tijd plaats zullen vinden krijgen zij een verschil
lend karakter. Nu staan Kamerverkiezingen 
(weliswaar onvoldoende) mede in het teken van 
de regeringsvorming, maar een rechtstreekse 
verkiezing van de minister-president zal in het 
teken staan van de regeringssamenstelling ter
wijl kiezers zich daardoor bij de parlementsver
kiezing vrij voelen om zich meer dan nu door 
ideologische of programmatische voorkeuren te 
laten leiden. Het kortstondige experiment met 
de gekozen minister-president in Israël liet dit

ook zien, en leidde tot een verdere fragmentatie 
van de Knesset. Vooral als de regering ook het 
vertrouwen van een Kamermeerderheid nodig 
heeft kunnen divergenties tussen de twee ver
kiezingsuitslagen voor fricties en patstellingen 
zorgen.

Gelukldg is het ook mogelijk een pendule-de
mocratie binnen onze parlementaire democratie 
te realiseren. Onvermijdelijk moet dan wel onze 
nationale heilige koe, de evenredige vertegen
woordiging, ter discussie gesteld worden. Even
redige vertegenwoordiging is immers een goed 
middel om alle bevolkingsgroepen bij het beleid 
te betrekken, maar een slecht middel om on
vrede te laten uitmonden in een regeringswisse
ling: toen de kiezers in 19 94 het derde kabinet- 
Lubbers ongenadig hard afrekenden op ingrepen 
in WAO en a o  w werd één van de verliezende re
geringspartijen, de PvdA, de spil in de nieuwe co
alitie. En de uitbarsting van ongenoegen over 
Paars II heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw 
kabinet met maar liefst twee Paarse partijen (v v d  

en D 6 6). Een meerderheidsstelsel, zo leert de lite- 
ramur, biedt betere mogelijldieden voor een 
echte afwisseling van de wacht.

Vaak wordt daarbij naar het Engelse kiesstelsel 
gewezen, waar kandidaten met een relatieve 
meerderheid (dat wil zeggen: met meer stemmen 
dan elke concurrent) in een district worden geko
zen. In de praktijk kan het Engelse kiesstelsel de 
regeringspartij echter behoorlijk isoleren tegen 
signalen van maatschappelijke onvrede. Al in 
1972 waarschuwde de Britse politicoloog Glad- 
dish Nederlandse hervormers dat de veel hogere 
drempel die het Engelse kiesstelsel opwerpt te
gen nieuwe partijen 'can be said to seal off the po- 25 
litical arena against the intrusion of any issue 
which one or the other party is not prepared to 
embrace’?. Als in Nederland de gevestigde par
tijen een bepaald maatschappelijk vraagsmk te 
lang negeren worden zij wel tot de orde geroepen 
doordat een nieuw partijtje de onvrede over dat 
vraagstuk gebruikt om kiezers te mobiliseren en 
zo in de Kamer te komen. In 11 van de 17 verkie
zingen vanaf 1948 wisten één of meer nieuwe 
partijen zetels in de Tweede Kamer te komen.
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Men denke in het recente verleden maar aan de 
ouderen-partijen of aan de l pï . Het Engelse kies
stelsel had het Fortuyn vrijwel onmogelijk ge
maakt door te dringen in het parlement. Boven
dien leidt onvrede met het regeringsbeleid in En
geland lang niet altijd tot een regeringswisseling. 
Thatcher kon onvrede lang trotseren (en Blair 
kan dat waarschijnlijk nu ook) omdat er zelfs in 
Engeland niet een puur tweepartijenstelsel be
staat en de oppositie verdeeld is: onvrede over 
Thatcher waaierde uit over Labour en Liberals 
(nog afgezien van regionale partijtjes) en on
vrede over Blair waaiert uit over Tories en Liberal- 
Democrats. Het zoeken is in feite naar een kies
stelsel dat voldoende open is voor nieuwe uitda
gers, maar de kiezer tegelijk ook de mogelijkheid 
biedt een echte afwisseling van de wacht in Cats- 
huis en Trêveszaal te bewerkstelligen.

Het is in dit verhand interessant dat Van Thijn 
destijds probeerde zijn pendule-democratie te 
combineren met een meerpartijenstelsel. Hij 
deed dat door de coalitie-onderhandelingen te 
verplaatsen van na de verkiezingen naar voor de 
verkiezingen: ‘Van partijen naar stembusaccoor- 
den’ was ook de titel van zijn analyse. De kiezer 
kon zo stemmen op een partij, maar daarmee 
ook op een van twee alternatieve regeringscom- 
binaties.

De vraag blijft dan wel hoe partijen er toe ge
bracht kunnen worden om zich voor de verkie
zingen aan te sluiten bij een van twee zulke 
stembusaklcoorden. Ons huidige kiesstelsel 
biedt daartoe geen enkele stimulans, het Engelse 
kiesstelsel onvoldoende, en van het Duitse kies
stelsel waar velen in ons land nu zo warm voor 

2 6 lopen, hoeft in dit opzicht ook geen soelaas ver
wacht te worden. Het is veel zinvoller om terug 
te gaan in onze eigen geschiedenis, naar het kies
stelsel van voor de invoering van evenredige ver
tegenwoordiging. Kamerleden werden toen in 
districten gekozen, maar anders dan in Engeland 
hadden zij daarvoor een absolute meerderheid 
nodig, dat wil zeggen: meer dan vijftig procent 
van de stemmen. Omdat kandidaten van meer
dere partijen deelnamen haalde lang niet altijd 
een kandidaat zo’n meerderheid, en dan volgde

een paar weken later een tweede ronde russen de 
kandidaten die de meeste stemmen hadden ge
haald.

Dit stelsel heeft meerdere voordelen. In de 
eerste plaats is zo’n kiesstelsel niet bedreigend 
voor ons meerpartijenstelsel: in 1913, na de laat
ste verkiezingen in Nederland met dit kiesstel
sel, waren zeven partij en in de Kamer vertegen
woordigd; in 2003, de meest recente verkiezin
gen met evenredige vertegenwoordiging, waren 
negen partijen in de Kamer vertegenwoordigd: 
in dat opzicht is het verschil tussen beide stelsels 
niet groot. Nieuwe partijen wisten ook toen in 
de Kamer door te dringen.

TWEE S T E M B US AK K O O R D E N

Tegelijkertij d bevordert dit stelsel (nu in Frank
rijk, maar ook destijds in Nederland) de vorming 
van twee stembusakkoorden, en daarmee krijgt 
de kiezer de gelegenheid de pendule in werking 
te stellen en onvrede te vertalen in een wisseling 
van de wacht. De stimulans tot vorming van 
stemhusaldcoorden ligt in de hoge drempel van 
meer dan de helft van de stemmen. Daarom ma
ken partijen afspraken voor de verkiezingen, of 
in ieder geval voor de tweede ronde, waarbij par
tij A die in de tweede ronde niet meer mee doet 
de eigen aanhang oproept op de kandidaat van 
partij B te stemmen in ruil voor de toezegging 
van partij B zo’n zelfde oproep te doen in een an
der district ten gunste van de kandidaat van par
tij A. Dit werkt ookmetldeine partijen, omdat 
een grote partij de eigen kandidaten in een paar 
districten kan terugtrekken ten gunste van kan
didaten van de Ideine partij in ruil voor steun 
van die Ideine partij in de rest van het land. In 
Nederland vormden zich aan het einde van de 
19*̂  ̂eeuw zo twee stembusakkoorden: de ‘Coali
tie’ van confessionele partijen, en de ‘Vrijzinnige 
Concentratie’ van liberalen, die later ook door de 
SDAP gesteund werd. Deze stembusakkoorden 
waren niet altijd even hecht en effectief, maar 
wanneer de onvrede groot was, zoals over het ka
binet Kuyper in de verkiezingen van 1905, dan 
sloten de oppositiepartijen zich aaneen. Zo was
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Nederland een mooi voorbeeld van een pendule- 
democratie: het liberale kabinet Pierson werd in 
1901 afgelost doorbet confessionele kabinet Ku- 
yper dat in 1905 het veld moest ruimen voor het 
vrijzinnige kabinet De Meester dat op zijn beurt 
in 1908/1909 werd afgelost door het confessio
nele kabinet Heemskerk dat in 1913 weer vervan
gen werd door het vrijzinnige kabinet Cort van 
der Linden.

Paradoxaal zouden wij dus het Nederlandse 
kiesstelsel aan de eisen des tijds kunnen aanpas
sen door terug te gaan in de tijd. Het betekent 
wel dat het taboe op aantasting van de evenre
dige vertegenwoordiging moet worden doorbro
ken. Misschien is dat nog een stap te ver^, maar 
er zijn ook andere hervormingen denkbaar die 
leiden tot meer accountabilitj/, tot het geven van 
meer effect aan onvrede met beleid. Men kan 
dan bijvoorbeeld denken aan zogeheten recall 
(temgroep) verkiezingen, waarbij kiezers in een 
met waarborgen omgeven procedure een refe
rendum kunnen afdwingen over de vraag of de 
Tweede Kamer moet worden ontbonden. De re
cente gebeurtenissen in Californië, waar een 
combinatie van referendum-democratie met 
slecht ontworpen recall-procedures onwenselijke

effecten opleverde, hebben dit instrument ten 
onrechte een slechte naam bezorgd. Men kan 
ook denken aan het correctief wetgevingsrefe
rendum, waarbij onvrede met het beleid welis
waar niet leidt tot een wisseling van de regering, 
maar wel tot een ander beleid. Ongetwijfeld zijn 
er nog andere hervormingen denkbaar die de 
verschuiving van mandateren naar afrekenen 
gestalte kunnen geven. De huidige discussie 
over staatkundige vernieuwing wordt niet ge- 
smurd door een heldere diagnose van de proble
matiek van onze huidige democratie, maar door 
vage noties over het ‘verkleinen van de afstand 
tussen kiezers en gekozenen’. Van Thijns destijds 
premature pleidooi voor een pendule-democra- 
tie bevat een verrassend scherpe diagnose van de 
hedendaagse spanning mssen ons bestel en de 
veranderde samenleving. Daarmee vormt het 
een goed uitgangspunt voor het denken over 
staatkundige hervormingen na 2002.

Bijdrage aan het symposium 'Haalt de Democratie 
2020?’ ter gelegenheid mn het afscheid van Ed. van 
Thijn als hoogleraar op de Den Uyl leerstoel, Univer- 
siteit van Amsterdam, 12 september 2003.
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Democratie in de steigers^ (2)

Wat kan de politiek leren van

Bouenstaande uraag stelde de H an sard  Society, een g e 
zaghebbende Britse denktank die onder meer het loeten- 
schappelijke blad ‘Parliamentary Affairs’ uitleeft.
Het anturoord verscheen in ‘A Tale o fT w o  Houses: 
the House of Commons, the Biy Brother House and the 
People at Hom e’ (2003). Liesbet van Zoonen, hoog
leraar M edia en Populaire Cultuur aan de Uniuersiteit 
van Amsterdam, geeft een sam envatting van het rapport 
en haar com m entaar. ‘From the belly of the beast’ 
reageert Thomas Notermans, woordvoerder uan 
Endemol Holding.

De Hansard Society stuurde Stephen Coleman, 
hoogleraar E-democracy aan de universiteit van 
Oxford het veld in. Hij liet ruim 700 Big Brother 
fans, en zo’n 800 politieke ‘junkies’ enquêteren, en 
vroeg hen naar hun politieke opvattingen en be
trokkenheid. Daarnaast mochten de respondenten 
pere-mail hun antwoorden insturen op de vraag 
wat de politiek van Big Brother kan leren. De bij de 
politiek betrokkenen waren voor het merendeel 
verontwaardigd over de vraag en weigerden Big 
Brother als een potentiële leste zien. De BB-fans 
stuurden vooral praktische suggesties in: stop poli
tici in een Big Brother-huis; laat parlementsleden 
hun hart luchten in de dagboekkamer; sta geheime 
stemmingen toe zodat parlementsleden zonder 
consequenties aan straffe fractiedisciplines kunnen

ontsnappen. In zijn afsluitende bespiegelingen 
(www.clubepublic.net/site/rencontres/080703/ 
docs/Hansardb_b.pdf), suggereert Coleman dat 
politiek en Big Brother beide om vertegenwoordi
ging draaien — ‘They are representation games’ — 
maar in verschillende versies. In de context van het 
BB huis is er sprake van representatie van perso
nen: bewoners lijken op kijkers, kijkers herkennen 
zich in de bewoners. In de House of Commons gaat 
het om de representatie van belangen van burgers 
door politici. In het ene geval (BB) spreken ver
tegenwoordigers als het publiek, in het andere (po
litiek) spreken ze voor het publiek, aldus Coleman. 
Zijn resultaten suggereren dat de Britten zich beter 
vertegenwoordigd voelen door de BB-bewoners 
dan door hun politici: de procedures in BB zijn 
transparant; de bewoners zijn zichzelf; kijkers heb
ben een zekere mate van directe controle op het 
verloop van de gebeurtenissen; er is een grote di
versiteit in spreek- en leefstijlen. De Hansard So
ciety is niet de enige die een parallel heeft gezien 
tussen de verkiezingen bij Big Brother of Idols, en 
politieke verkiezingen. In Argentinië is een poging 
geweest om kandidaten voorde presidentsverkie
zingen te selecteren via een reality programma. FX 
kabeltelevisie, een onderdeel van Fox, was verge
vorderd met The American Candidate, waarin gewone 
Amerikanen zich verkiesbaar konden stellen voor
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de presidentsverkiezingen van 2004. Degene die de 
Online stemronden van het publiek overleefde zou 
als onafhankelijke kandidaat mogen meedoen. Het 
programma werd te duur en facilitair onhaalbaar, 
aldus FX en de voorbereidingen zijn inmiddels ge
staakt. In Frankrijk gaan politici full time met ge
wone gezinnen meedraaien, 24 uur per dag ge
volgd door de camera, live op tv.

Ook ITV in Engeland heeft plannen om met een 
politieke Idols te komen. Al dergelijke pogingen zijn 
ingegeven door de gedachte dat de kloof tussen 
politici en kiezers zorgelijke vormen heeft aange
nomen. De politiek moet dichter bij de gewone 
vrouw en man in de straat komen. In Nederland 
kennen we die discussie ook, al is de ‘reality’ oplos- 
singvan de Argentijnen, Amerikanen, Fransen en 
Engelsen hier nog niet serieus geopperd. Wat zou 
er gebeuren als we voorde verkiezingen het kabi
net drie maanden lang in Almere opsloten? We zou
den ze een vooraad warm water kunnen geven waar 
slechts één persoon per dag mee kan douchen; 
tenslotte zijn onze middelen schaars. We staan pas 
paracetamol toe als ze met hun toch al knetterende 
koppijn een uur op hun hoofd hebben gestaan; het 
eigen risico in de gezondheidszorg moet immers 
omhoog? Romans lezen is verboden, we willen toch 
zeker niet dat ze fictie en werkelijkheid door elkaar 
gaan halen? Met andere woorden, wat zou er ge
beuren, als we in de microcosmos van ‘het huis’ de 
bewindhebbers met de alledaagse gevolgen van 
hun beleid confronteren? Wie weggestemd wordt, 
maakt plaats voor een oppositielid dat mag bewij
zen dat andere oplossingen mogelijk zijn. Het is 
ontzettend verleidelijk om het idee van een Poli
tieke Big Brothertot in absurdistich detail uit te 
werken. Maar, al ben ik een groot voorstander van 
plezier in de politiek (zie mijn ‘Plezieren politiek in 
de entertainmentsamenleving’, s &D ,  12, 2002), een 
totale verkleving van politieleen entertainment in 
een politieke Idols ofBig Brother gaat zelfsmij te 
ver. Het is noodzakelijk dat politiek en politici zich 
beter weten te weren in de communicatieve reper
toires van de entertainmentcultuur, maarze moe
ten vooral niet precies hetzelfde worden. Dat willen 
kiezers ook niet, anders hadden ze vorig jaar wel 
massaal op Emile Ratelband gestemd.

Commentaar Thomas Notermans
Het lijkt misschien vreemd dat de vraag naar de 
betekenis van Big Brother voor de politiek via Enge
land tot ons moet komen, en niet allereerst hier in 
eigen land is gesteld — immers de bakermat van 
BB.  Maarwij hadden Pim Fortuyn. Zijn ontmaske- 
ringvan de Haagse kaasstolp maakt de vergelijking 
die de Hansard Society wil trekken tussen b b en de 
politiek, in Nederland overbodig.

Het succes van Fortuyn neemt bovendien twee 
misverstanden weg die kunnen ontstaan uit de ver
gelijking van de Hansard Society. Ten eerste hoeven 
politici helemaal niet op gewone mensen te lijken 
om herkenbaarheid en betrokkenheid onder bur
gers te bewerkstelligen, zoals een deel van Cole- 
man’s bewering luidt. De ‘gewone mensen’ die in 
de slipstream van de ongewone Fortuyn de politiek 
ingingen, bereikten eerder het tegenovergestelde. 
Ten tweede voerde Fortuyn een ouderwetse eenzij
dige televisiecampagne in vergelijking met de fre
quente interactieve multimedia-raadplegingvan 
het BB publiek. Coleman en onze Engelse Ende- 
mol-directeur Peter Bazalgette — die een commen
taar bij het rapport schreef— vermoeden dat de 
politiek zou winnen bij een dergelijke intensieve 
interactiviteit. Half-ironische suggesties om de vol
gende campagne in het BB-huis te voeren zijn het 
onvermijdelijk gevolg, al schijnt l p f  Kamerlid 
Eerdmans serieus van mening dat BB-stemmingen 
een 151e kamerlid moeten opleveren. Fortuyn’s 
succes heeft echter laten zien dat het juist niet om 
de ‘technologische’ relatie tussen burger en poli
tiek gaat, maar om de aansprekende politieke ver- 
talingvan alledaagse ervaringen. Het is eigenlijkte 
gek dat we in Nederland een outsider nodig had
den om de politiek die les te leren, en dat ze in 
Engeland te rade zijn gegaan bij een entertain- 
mentprogramma. Wat is er mis met politici dat ze 
zich die basisregel van democratische vertegen
woordiging niet herinneren en dat ze hem niet 
kunnen waarmaken? Balkenende, Donner, Ver
hagen zouden de eerste rondes van een politieke 
Idols niet overleven; niet omdat ze een irrationele 
ergernis oproepen, maaromdatze met hun ideeën, 
beleid, normen, waarden en stijl, mijlenver van 
onze dagelijkse beslommeringen staan.

2 9
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De staat van de democratie 
in 2020

30

E D .  V A N  T H I J N

Haalt de parlementaire democratie 2020? Dat 
was de vraag die centraal stond tijdens het sym
posium ter gelegenheid van mijn afscheid van de 
Den Uyl-leerstoel op 12 september jl. Mijn ant
woord daarop is j a, maar in welke staat?

Arend Lijphart heeft in zijn beroemde studie 
naar de staat van de democratie in 36 landen, 
Pattems ofDemocracy, uiteengezet dat het ideale 
democratische systeem niet bestaat. Naar zijn 
mening is er hooguit sprake van een glij dende 
schaal van democratische responsiviteit die hij 
afmeet aan een aantal instimtionele arrange
menten (o.a. vrijheid van meningsuiting, actief 
en passief kiesrecht, vrije en eerlijke verkiezin
gen). Hij onderscheidt daarbij twee modellen; 
het meerderheidsstelsel en het consensus- of co- 
alitiemodel. In een sterkte-zwakteanalyse van 
beide modellen bespreekt hij (ook recentelijk 
nog in Democracies) de voor- en nadelen van een 
groot aantal instimtionele kenmerken (het twee- 
of meerpartijenstelsel, de verschillende kiesstel
sels, de mate van machtenscheiding, de wijze 
van regeringsvorming) om vervolgens tot de 
conclusie te komen dat het consensusmodel de
mocratisch gezien beter scoort omdat meer bur
gers in dit systeem van power-sharing toegang 
krijgen tot de macht dan in het meerderheids
stelsel waarin de oppositie wordt 'uitgesloten’.

Ik ben het met deze conclusie nooit eens ge
weest omdat de aanwezigheid van een sterke op-

Over de auteur Ed. uan Thijn was hoogleraar op de 
Den Uyl-leerstoel aan de Unioersiteit uan Amsterdam

positie nu juist grote betekenis heeft voor de dy
namiek van het democratisch proces. Een sterke 
oppositie verschaft de burgers de mogelijkheid 
om, vroeg of laat, bij verkiezingen een machts
wisseling tot stand te brengen. Die potentie is 
bepalend voor de vitaliteit van een democratisch 
systeem.

PE ND U L E D E M O  GRATIE

Ik heb het altij d eigenaardig gevonden dat dit vi- 
taliteitscriterium, dat voor mij essentieel is, door 
Lijphart nooit is meegewogen. De grote verras
sing van het afscheidssymposium was dat de 
Leidse hoogleraar, Rudy Andeweg, sinds jaar en 
dag een groot aanhanger van de theorie van Lijp
hart, nu een andere mening was toegedaan. Zo 
roemde hij mijn artikel 'Van partijen naar stem- 
busaccoorden’ uit 19 6 7, waarin ik een krachtig 
pleidooi had gehouden voor een zogenaamde 
'penduledemocratie’ waarin de kiezer — niet via 
een tweepartijenstelsel maar via stembusaccoor- 
den — een beslissende stem zou krijgen bij de 
regeringsvorming. Een artikel dat, zoals hij zei, 
toen te vroeg kwam maar nu het passende ant
woord zou zijn op de crisisverschijnselen in de 
Nederlandse democratie.

Voor mij was het destijds (en nu nog steeds) 
een kwestie van democratisch principe. Hoe de
mocratisch is een democratie waarin de kiezers 
niet eens bij machte zijn om te bepalen door wie 
zij willen worden geregeerd? Hoe democratisch 
is een democratie waarin pas na de verkiezingen
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in de achterkamertjes van een kabinetsformatie 
de contouren van een nieuw kabinet worden uit
onderhandeld? Hoe democratisch is een demo
cratie waarin zelfs kabinetten kunnen optreden 
die geen weerspiegeling zijn van de verkiezings
uitslag, zoals ook thans weer het geval is? In de 
tijd dat ikhet artikel schreef was het de KVP die 
uitmaakte (soms driemaal van partner wisselend 
mssen twee verkiezingen in) of er een progres
sief of een behoudend kabinet zou optreden. Nu 
is het D 6 6, ooit de kampioen van de staatkundige 
vernieuwing, die een CDA-vvn-kabinet, dat bij 
de verkiezingen geen meerderheid wist te ver
krijgen, alsnog aan de macht heeft geholpen.
De sociaal-democratie, ooit de grote voorvechter 
van het algemeen kiesrecht, zou deze inperking 
van de rechten van kiezers (sinds de invoering 
van de evenredige vertegenwoordiging in 1917) 
door de jaren heen met veel meer innerlijke 
overmiging en bevlogenheid hebben moeten 
aanpaklcen.

Een bijkomend argument was (en is) de stress
bestendigheid van ons democratisch systeem.
Ik heb mij destijds laten inspireren niet zozeer 
door het Engelse stelsel, zoals vaak wordt ge
dacht, maar door mijn ervaringen in Frankrijk 
waar ik eindjaren ’s o studeerde toen de Franse 
Vierde Republiek aan innerlijke zwakte bezweek 
en De Gaulle aan de macht kwam. Het probleem 
was daar dat de traditionele partijen elkaar ener
zijds tot op het bot bestreden maar elkaar ander
zijds nodig hadden om een regering te kunnen 
vormen. De ene crisis volgde op de ander maar 
had telkens weer dezelfde uitkomst: een coalitie 
van de strijdende partijen. Het toenemende on
behagen van de kiezer kon geen kant op en waai
erde uit over extreem-links (de communisten) en 
extreem-rechts (de Poujadisten), zodat de traditi
onele partijen (de sociaal-democratie voorop) 
steeds meer op een kluitje werden gedreven en 
met de dag ongeloofwaardiger werden. Een de
mocratisch alternatief ontbrak, zodat vroeg of 
laat het systeem wel moest exploderen, zoals in 
de jaren dertig met de Weimarrepubliek was ge
beurd.

Zo’n vaart zou het in Nederland niet lopen (en

is in de toekomst ook niet te verwachten), maar 
de verkiezingen van 15 mei 2001 hebben laten 
zien dat ook ons systeem vatbaar is voor explo
sies van electoraal onbehagen. Een vatbaarheid 
die alleen nog maar groter zal worden naarmate 
de grilligheid van de kiezer (op zich geen slechte 
zaak in een democratie) verder toeneemt. Het — 
even verrassende als verheugende — feit dat de 
PvdA zich onder Wouter Bos in korte tijd wist te 
herstellen mag ons de ogen niet doen sluiten 
voor het feit dat het electorale onbehagen, dat 
zich deels ook richt tegen het bestaande politieke 
systeem, onder de oppervlakte voortsmeult.
De haperingen in onze democratie die, mede 
door toedoen van Pim Formyn, met een dave
rende klap aan het licht zijn getreden, vragen 
nog steeds om heldere antwoorden.

K AA S S T O L P  AAN D IG G E L E N

In het rapport ‘De kaasstolp aan diggelen’ sprak 
de commissie-de Boer een vernietigend oordeel 
uit over de gesloten bestuurscultuur van de PvdA 
ten tijde van Paars. De PvdA werd bij uitstek ge
zien als de belichaming van een arrogante regen
tenoligarchie. Dat beeld is onder Bos goeddeels 
weggewerkt maar vanuit de oppositie is dat min
der moeilijk. Het blijft een feit dat sociaal-demo- 
craten aan de macht van oudsher tot het regen
teske geneigd zijn. Men denke aan de rebellie in 
de jaren zestig met burgemeester Van Hall als 
mikpunt. Of het ‘wethouderssocialisme’ in de 
jaren tachtig met ‘Brezjnew aan de Amstel’ als 
ongewild boegbeeld.

Maar het regentendom zit dieper in onze 
haarvaten dan deze golfbewegingen doen ver- 31 
moeden. Het zit om te beginnen diep ingebak
ken in de Nederlandse politieke cultuur die bol 
staat van institutioneel wantrouwen tegen de 
kiezer. In welke democratie komt het nog voor 
dat burgemeesters worden benoemd? En hoe is 
het mogelijk dat, telkens als de discussie daar
over weer oplaait, daar, met name ook in eigen 
kring weer legio bezwaren tegen worden geop
perd? De neiging tot regentesk gedrag is de laat
ste jaren eerder versterkt dan verzwakt als ge-

S & D  12  I 2 0 0 3



Democratie in de steigers? Ed. van Thijn De staat van de democratie in 2 0 2 0

volg van de opkomst van de mediademocratie. 
Het is dan ook een fenomeen dat zich wereldwijd 
manifesteert. In mijn Den Uyl-lezing verwees ik 
naar een recent internationaal vergelijkend 
onderzoek Parties withoutpartisans van Dalton en 
Wattenberg naar de ontwiklceling van politieke 
partijen in achttien OECB-landen.

In al deze landen, hoe verschillend ook qua 
politiek systeem, voltrekken zich dezelfde ver
schijnselen. Overal is de vaste, traditionele aan
hang van partijen afgenomen, het aantal leden 
gedaald en zijn partijen professionele campagne- 
partijen geworden, politiek gepersonaliseerd. 
Daarbij doet zich een merkwaardige paradox 
voor: terwijl partijen nooit eerder zo weinig 
draagvlak in de samenleving hadden, is hun 
greep op en hun identificatie met het overheids
beleid nog nooit zo groot geweest. De politiek 
verbureaucratiseert. De fixatie op overheidsbe
leid maakt dat de (ideologische) verschillen tus
sen partijen steeds kleiner worden.

Binnen partijen ontstaat een controlecultuur. 
Het publieke debat wordt ontmoedigd en ver
schraalt. Partijen spelen steeds minder een opi
niërende rol. Ging het vroeger om beginselpar- 
tijen die probeerden in campagnetijd en daar
buiten een op idealen gebaseerd program uit te 
dragen, nu, in deze toeschouwersdemocratie (de 
term is door Jos de Beus in Nederland geïntrodu
ceerd) worden partijprogramma’s vooral geba
seerd op marktonderzoek. Dit zijn structurele 
verschijnselen waaraan de PvdA zich als opposi
tiepartij, hoeveel rood ook op straat, zich maar 
moeilijk zal kunnen ontworstelen, zeker als 
straks regeringsverantwoordelijldieid weer 

32 lonkt.

CORRI DORS OF POWER

De bureaucratisering van de politiek (en de poli
tisering van de bureaucratie) is in de afgelopen 
jaren sluipenderwijs sterk toegenomen. Het is 
een thema dat in onze partij altijd onderbelicht 
is gebleven. Nog altij d hebben w ij, ook in de op
positie, de mond vol over de overheid en het 
grote belang van overheidsbeleid zonder ons af

te vragen welke krachten daar binnenskamers 
op inwerken. Hoe komt overheidsbeleid tot 
stand? Wat is daarop de invloed van het gekozen 
parlement? Welke betekenis heeft in feite het 
primaat van de politiek? In welke mate staan wij 
open voor moderne ontwikkelingen als de hori- 
zontalisering van het bestuur, de toenemende 
invloed van de ‘civil society’ en de behoefte aan 
interactief en onderhandelend bestuur? Welke 
gevolgen heeft dat op de verhouding tussen poli
tiek en bureaucratie op departementen? In welke 
mate slagen bewindslieden er nog in de hoofd
lijnen van beleid aan te smren? Wat speelt zich af 
in de Corridors ofPoweri

Uit tal van onderzoekingen (ook van mijzelf) 
is gebleken dat de politiek-ambtelijke verhou
dingen, met name ook onder Paars, danig ver
krampt zijn. Ook hier ziet men een interessante 
paradox. Enerzijds heeft het beroep op het pri
maat van de politiek nog nooit zo vaak zo luid ge
klonken en wringen Haagse ambtenaren zich in 
duizend bochten om daar, loyaal als ze zijn, ge
hoor aan te geven. Anderzijds is de greep op het 
feitelijke overheidsbeleid nog nooit zo gering ge
weest. Het is met name de Algemene Rekenka
mer die er bij herhaling op wijst dat er een 
wereld van verschil is tussen beleid en uitvoe
ring. In een recent rapport over dit onderwerp 
wordt onthuld dat op een aantal vitale beleidster
reinen, variërend van de bestrijding van jeugd
criminaliteit tot het achterstandbeleid in het 
onderwijs, geen van de betrolcken departemen
ten op de hoogte zijn van de vraag of het ontwik
kelde beleid ook daadwerkelijk wordt uitge
voerd, laat staan dat men enig inzicht heeft in de 
kwaliteit van de uitvoering. Een van de redenen 
is dat het in Den Haag ontwikkelde beleid in de 
praktijk vaak onuitvoerbaar is, maar in het ver
keer tussen uitvoerende ambtenaren en beleids
makers is steeds minder ruimte voor slecht 
nieuws.

DE I N F O R M A T I EP A R A D O X

Dat brengt mij op een andere, bedreigende, ont
wikkeling in onze, op snelle informatie toege-

sS/D 12 I 2003



Democratie in de steigers? Ed. van Thijn De staat uan de democratie in 2020

sneden democratie: de kwaliteit van de informa
tievoorziening tussen ambtenaren en politici.
Uit een reeks van parlementaire enquêtes en an
dere onderzoeken (ook van de Algemene Reken
kamer) blijkt telkens weer opnieuw dat deze 
vaak gekenmerkt wordt door de 4 O’s, bekend ge
worden uit de Bijlmerenquête (onjuist, onvolle
dig, ontijdig en onzorgvuldig). Niet alleen wan
neer het gaat om ernstige incidenten of grote af
faires (de bouwfraude, Srebrenica), maar ook 
structureel bij de voortgang van grote infrastruc- 
mrele projecten (de uitbreiding van Schiphol, de 
Betuweroute).

Uit een onderzoek van Teresa Cardoso Ribeiro 
en mijzelf, binnenkort te publiceren onder de 
titel De infonnariepamdox, de blinde vlek in het 
openbaar bestuur, blijkt dat deze haperingen in de 
informatievoorziening aan de orde van de dag 
zijn. Dat komt mede omdat de hoeveelheid be
schikbare informatie zo omvangrijk is dat een 
zware selectieprocedure onvermijdelijk is. Een 
(goede) bewindspersoon kan hooguit 5% van de 
rondzingende informatie absorberen. Dit vraagt 
dus van ambtenaren om deze te selecteren op re
levantie. Ook als deze selectie integer gebeurt 
(en er is geen reden om daaraan te twijfelen) dan 
nog kunnen er om tal van redenen misrekenin
gen worden gemaakt, zeker in de sfeer van de 
uitvoering die ver weg staat van het Haagse ge
beuren.

In ons onderzoek troffen we tal van plausi
bele argumenten aan die ambtelijk gehanteerd 
worden om de minister (nog) niet te informeren. 
Het dossier is nog niet rijp, de minister heeft nu 
andere dingen aan zijn hoofd, hij heeft toch geen 
belangstelling voor uitvoeringsproblemen, etc. 
Zo blijft met de beste bedoelingen vaak vitale in
formatie onder de pet. Door een gebrek aan in
formatiemanagement, het ontbreken van selec
tiecriteria en de afwezigheid van lerend vermo
gen wordt de informatievoorziening steeds on
betrouwbaarder en de werelden van verschil gro
ter. Zo ontstaat erbinnen (en rondom) de over
heid een schijnwereld die de geloofwaardigheid 
aantast.

SPI EGELGEVECHT?

De verkramping van de politiek-ambtelijke ver
houdingen wordt ook versterkt door, om een 
term van Paul ’t Hart te gebruiken, de 'inquisitie- 
democratie'. Gemaakte fouten, met name in de 
informatievoorziening, worden in en door de 
media uitvergroot. Het Haagse gebeuren sleept 
zich voor van hype naar hype, van affaire naar af
faire, van rel naar rel. Het zou te ver voeren om 
daar, zoals vaak al te gemaklcelijk gebeurt, de 
journalistiek de schuld van te geven. De fouten 
worden door politici en hun ambtenaren ge
maakt, maar DE media als een steeds heftiger 
verschijnsel maken dat de Haagse adrenaline bij 
voortduring oploopt.

Het openbaar bestuur wordt in het defensief 
gedrongen. De angst voor de media regeert. Af
breukrisico vermijden is het hoogste staatkun
dig beginsel geworden. Ministers moeten in de 
luwte worden gehouden. En dat lukt aardig. Zelfs 
bij de ernstigste affaires (dus afgezien van de tal
loze wissewasjes) gaan, als puntje bij paaltje 
komt, de bewindslieden meestal vrijuit. De mi
nisteriële verantwoordelijkheid erodeert (zie: De 
sorry democratie). Steeds vaker blijven ambtena
ren aan de pan kleven. In dit kader is echter 
vooral van belang welke impact de kortademig
heid van de politiek heeft op de stijlen van mana
gement. Risicomijdend gedrag is een doel op 
zich geworden. De moderne bestuurder is vooral 
bezig met micromanagement op de korte ter
mijn. Voorzover besmurders verder kijken dan 
de (knipsel)krant van morgen is dat vooral als 
‘trendvolger’. ‘Strategisch denken’ over de grote 
vraagstuklcen van deze tijd is in toenemende 33
mate het kind van de rekening. En dat was nu 
juist de grote kracht van sociaal-democraten.

Dat brengt mij op de laatste bedreiging die ik 
zou willen noemen: de grote leegte. Al in de jaren 
zestig toen ik mijn artikel over partijvernieu- 
wing schreef werd in de literatuur gewezen op 
de zogenaamde ‘empty bottle-theoiy’. De pendu- 
ledemocratie moge dan aantrekkelijk zijn omdat 
deze de kiezers een keuze verschaft over het te 
voeren regeringsbeleid, het gevaar was niet
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denkbeeldig dat het een schijnkeuze zou zijn, 
omdat rivaliserende partijen de natuurlijke nei
ging hebben het veilige midden op te zoeken en 
zo, onvermijdelijk, als twee druppels water op el
kaar gaan lijken. Die ontwikkeling is nog ver
sterkt door de optredende ontideologisering en 
de verzakelijking van het politieke debat.
Voeg daarbij nog de groeiende invloed van ‘spin
doctors’ en hun focusgroepen en de politiek ver
wordt tot een spiegelgevecht.

Beeldvorming verdringt de inhoud. De één- 
partijstaat, waar Oerlemans in de jaren tachtig 
voor waarschuwde (bestaat hij echt?) tekent zich 
af. Ook hier dreigt een paradox. Naarmate par
tijen de kiezer meer opzoeken wordt de bood
schap steeds fletser. Het contact met de kiezer 
moet immers worden hersteld en dat kan alleen 
als politici luisteren en de signalen in beleid om
zetten, uitvoerbaar of niet. Van der Zwan pleit 
voor links populisme, maar de vraag is of dat niet 
een contradictio in terminis is. Populisme is meest
al niet links.

Het grootste probleem met DE kiezer is echter 
dat hij niet bestaat. Hij is zo pluraal als onze 
samenleving en bovendien op drift met wisse
lende standpunten. Even kortademig als de poli
tiek zelf Politieke partijen ontkomen er niet aan

om keuzes te blijven maken en die ten overstaan 
van de kiezer (rood op straat is prima) te verdedi
gen. Vanuit herkenbare standpunten, gebaseerd 
op (al of niet geacmaliseerde) beginselen. Poli
tieke partijen behouden een opiniërende taak 
(die zij overigens delen met vele andere actoren). 
Niet regentesk, maar in interactie met burgers 
en maatschappelijke organisaties. Het zou een 
treurige zaak zijn als de PvdA een enquêtepartij 
zou worden.

De vraag was of de parlementaire democratie 
2020 zal halen. Mijn antwoord is ja, maarikben 
niet gerust op de kwaliteit. Mijn ideaalbeeld van 
democratie is dat de kiezers zelf kunnen bepalen 
welke richting het regeringsbeleid zou moeten 
inslaan. Dat vraagt om radicale veranderingen in 
ons kiesstelsel en om nieuwe allianties van poli
tieke partijen. Maar ook om politieke partijen 
die de moed hebben om, soms dwars tegen de 
stroom in strategische keuzes te maken en die 
aan de kiezers voor te leggen. Niet vanaf het luie 
pluche of vanuit de beschermde televisiesmdio’s 
maar ook in rechtstreekse confrontaties op stra
ten, markten en pleinen. Meer rood op straat, 
maar dan ook rood.

3 4
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Beginselloze
vernieuwingsdrift
F R A N K  DE V R IE S

In Sfr-D nr. 3 van dit jaar verscheen een serie artike
len onder de noemer ‘Het primaat van de politiek’. 
Eén van de bijdragen in dit nummer was van de 
hand van bodewijk Asscher, getiteld: ‘Reanimeer 
de Grondwet’!' Zijn stelling was dat de PvdA haar 
historische strijd tegen de verdwijning van het 
toetsingsverbod van art. 120 Grondwet zou moe
ten staken. Volgens Asscher is het hoog tij d om de 
grondrechten de samenleving in te trelcken. In 
zijn woorden: ‘De grondrechten verdienen niet 
buiten de samenleving te staan, maar juist er mid
denin’. Asscher komt tot zijn gedachten vanuit de 
constatering dat onze Grondwet slechts een rol in 
de marge speelt als het gaat om maatschappelijke 
discussies. Verdwijning van het toetsingsverbod 
zou er toe kunnen bijdragen dat de Grondwet de 
door Asscher zo noodzakelijk geachte rol weer 
gaat vervullen. In zijn Wittenberglezing van 1 no
vember jl. stelde Wouter Bos zich op min of meer 
hetzelfde standpunt.^ Onderbet motto ‘Onze 
Grondwet verdient beter’ brak hij een lans voor 
opheffing van het toetsingsverbod. Ik ben het 
eens met de constatering van Asscher en Bos dat 
onze Grondwet in sommige opzichten een zielto
gend bestaan leidt, maar deel niet de conclusie dat 
de Grondwet pas weer gaat leven als de rechter 
zich er mee gaat bemoeien. Er is meer voor nodig.

Over de auteur Frank de Vries is Universitair docent 
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht, 
Rijksuniversiteit Groningen en fractievoorzitter PvdA 
Gemeenteraad Groningen  

Noten Zie pagina 4 2

Het pleidooi van Asscher en Bos om onze Grond
wet te ‘reanimeren’ oogt sympathiek. De vraag is 
natuurlijk wel welke positie de Grondwet van 
oudsher in de Nederlandse samenleving in
neemt. We stuiten daarbij als vanzelf op een niet 
onbelangrijk kenmerk van de Nederlandse 
Grondwet zelf. Die Grondwet is betrekkelijk 
neutraal als het gaat om de beginselen die aan 
onze staatsordening ten grondslag liggen en be
vat niet of nauwelijks een verdere definiëring 
van begrippen die in de moderne nationale staat 
gemeengoed zijn.^ Men zoekt er tevergeefs naar 
een omschrijving van het doel van de maatschap
pelijke ordening, vindt geen antwoord op de 
vraag op welke beginselen de Nederlandse staat 
rust, noch een antwoord op de vraag aan welke 
beginselen het in de staat uitgeoefende gezag in 
algemene zin zou moeten voldoen. De Neder
landse Grondwet is, om het anders te duiden, be- 
treldcelijk waardevrij. Juist deze waardevrijheid 
zorgt voor de nodige problemen in het constim- 
tionele debat. Wouter Bos wijst er denk ik te
recht op dat dit één van de verklaringen zou kun
nen zijn waarom de Grondwet in Nederland niet 
leeft.

De Grondwet zoals die thans tot ons komt 
ademt op een aantal kenmerkende punten in we
zen dezelfde sfeer uit als de Grondwet welke in 
1814 door de Nederlandse notabelen in de Am
sterdamse Nieuwe Kerk werd aanvaard.^ De wij
zigingen die bij latere belangrijke grondwetsher
zieningen als die van 1848,1917 en 1983 werden 
aangebracht zijn weliswaar voor de staatkundig
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politieke ordening van groot belang geweest, 
maar hebben niet geleid tot een beslissende ver
andering van het karakter van de Grondwet.5

Vergeleken met grondwetten van enkele lan
den om ons heen, of bijvoorbeeld met de consti
tutie van de Verenigde Staten, oogt de Neder
landse Grondwet daarom bepaald niet vooruit
strevend. Wie als willekeurige buitenstaander 
die Grondwet tot zich neemt, ziet een document 
met een nogal eeuws en in elk geval weinig 
‘verlicht’ uiterlijk.*^ Ondanks de plaatsing van de 
grondrechten in het eerste hoofdstuk, ziet die 
Grondwet het koningschap als het vertrekpunt 
van onze statelijke ordening. Goed te zien is hoe 
van oudsher daar het zwaartepunt van de regeer
macht ligt. De monarchale sleutel waarin de 
Grondwet nog steeds staat, verklaart ook 
waarom mssen regering en Staten-Generaal 
sprake is van een dualistische verhouding en 
waarom de Grondwet angstvallig elke conceptie 
van het begrip volkssoevereiniteit uit de weg 
gaat. Anders dan in de meeste landen om ons 
heen, ziet onze Grondwet de volkswil immers 
niet als een vertrekpunt.

Reanimeren van de Grondwet, in de zin zoals 
Asscher en Bos die bedoelen, heeft dunkt mij pas 
betekenis als we weten wat nu precies de geest is 
die achter onze Grondwet schuil gaat. De Grond
wet zelf geeft daarop nauwelijks een antwoord. 
We zullen voor een antwoord op de vraag of de 
Grondwet daadwerkelijk het middelpunt kan 
zijn van publiek debat en politieke besluitvor
ming, moeten nagaan op welke verscholen fun
damenten die Grondwet rust.

VERGEELDE C ON TO U RE N ?

Het bijzondere karakter van de Nederlandse 
Grondwet is er de oorzaak van dat belangrijke 
veranderingen van het constimtionele stelsel in 
de 19 eeuw via het ongeschreven recht plaats
vonden. Op basis van de Grondwet beschikken 
regering en parlement over een eigen legitima- 
tiebron. Die bron ligt voor de regering in het ge
zag van de Kroon; voor het parlement is de volks
wil maatstaf. Dit verldaart waarom zij eigen be

voegdheden hebben, waarbij geldt dat de rege
ring het land bestuurt en dat de Staten-Generaal 
de wijze waarop de regering dat doet controleert. 
Zoals al opgemerkt werd deze grondwettelijke 
constellatie in 1814 geschapen en in de daarop
volgende grondwetten bevestigd.

Dit dualisme leidt op zichzelf niet tot een 
rangorde of noodzakelijke hiërarchie mssen re
gering of parlement. Toch is die rangorde uitein- 
delijk wel tot stand gebracht in het midden van 
de ig'̂ *̂  eeuw door de komst van de vertrouwens- 
regel. Het ongeschreven recht vertaalde als het 
ware de wens die in de politieke arena was geuit 
om het parlement in simaties van conflict te la
ten zegevieren. De gelijkwaardigheid mssen re
gering en Staten-Generaal werd hiermee ten 
gunste van het parlement doorbroken. Een 
vleugje volkssoevereiniteit werd aldus zichtbaar, 
maar tot volle wasdom kwam zij nimmer.

De politieke werkelijkheid zoals wij die erva
ren is op sommige punten anders dan de werke
lijkheid die de Grondwet soms schept. Dat roept 
onmiddellijk de vraag op naar de betekenis van 
de in de Grondwet vastgelegde ordening. Is hier 
slechts sprake van een momentopname, of biedt 
de Grondwet als historisch document houvast 
voor de toekomst? Onverschillig van de wijze 
waarop men deze vraag beantwoordt, geldt een 
tweede conclusie. Wil men de grondwettelijke 
ordening laten aansluiten bij de geconstateerde 
werkelijkheid, dan vraagt dat tenminste wijzi
ging van de Grondwet zelf Overeenstemming 
over wat die politieke werkelijkheid dan is, is in 
dat geval overigens wel noodzakelijk.

Zoals reeds gezegd hebben wij een Grondwet 
met een in sommige opzichten weinig inspire
rende en daardoor nogal teleurstellende inhoud. 
Dat gegeven verklaart wellicht waarom zeker in 
discussies die nu aan de orde van de dag zijn de 
voorvechters van grondwettelijke vernieuwing 
soms sterk in het voordeel zijn. Zij attaqueren 
een weinig tot de verbeelding sprekende orde
ning. Het verklaart wellicht ook waarom zij die 
vraagtekens hebben bij de verschillende voor
stellen tot staatsrechtelijke vernieuwing zo veel 
moeite hebben om diezelfde Grondwet te verde-
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digen. Waar staat die Grondwet eigenlijk im
mers voor?

Toch denk ik dat het om verschillende rede
nen de moeite waarde is de Grondwet steviger te 
omarmen. Ondanks het ontbreken van duide
lijke vertrekpunten van ons publieke bestel in de 
Grondwet, liggen aan die Grondwet wel degelijk 
een aantal waardevolle vertrekpunten ten grond
slag. Het is beslist de moeite waard die verder te 
expliciteren. Aldus kunnen discussies over 
staatsrechtelijke en politieke vernieuwing, ook 
binnen de PvdA zelf, op een veel zinvoller wijze 
worden gevoerd dan nu wel eens het geval is. Ik 
wil proberen een en ander te illustreren aan de 
hand van een viertal staatsrechtelijke thema’s 
waarover nu de discussie woedt.

HET T O E T S I NG S V E R B O D

Een eerste voorbeeld dat ik wil noemen heeft be
trekking op het toetsingverbod van art. 120 
Grondwet. De vanzelfsprekendheid van die be
paling ligt de laatste jaren onder vuur. Zoals ge
zegd tonen Asscher en Bos zich voorstanders van 
opheffing van het toetsingsverbod. Terecht 
schetst Asscher in zijn bijdrage de argumenten 
die zijn aangevoerd om de rechter 'buiten spel’ te 
houden als het gaat om de uitleg en interpretatie 
van de Grondwet. Asscher stelt evenzeer terecht 
dat de PvdA van oudsher huiverig is om dit ver
bod op te heffen en verwijt de PvdA en passant 
dit standpunt in te nemen op basis van het demo
cratie argument (curs. Asscher). Asscher kwalifi
ceert dat als een ‘...bijna dogmatisch argument’.?' 
Er zijn volgens Asscher gegronde redenen die 
koers te verlaten. Het belangrijkste argument is 
wel dat het primaat van de wetgever verschoven 
is in de richting van een primaat van het bestuur. 
Rechterlijke toetsing aan de Grondwet herstelt 
die ontwikkeling en '... kan mede worden gezien 
als bescherming tegen bestuurlijke willekeur, en 
in die zin als herstel van de verhoudingen tussen 
de drie machten...’.̂  Het betoog van Bos is wezen
lijk niet anders. Hij voegt er nog aan toe dat aldus 
de Grondwet kan worden teruggeven aan het 
volk.

Wie zou dit nu niet willen? Het probleem met 
deze zienswijze is dat wel heel gemakkelijk de 
grondgedachte achter art. 120 als ‘dogmatisch’ en 
daarmee als ‘niet meer van deze tijd’ ter zijde 
wordt geschoven. Het is echter juist deze dogma
tiek die ook nu nog begrijpelijk en goed verde
digbaar is. Achter art. 120 Grondwet gaat immers 
de opvatting schuil dat de democratisch gelegiti
meerde wet het hoogste gezag in de staat beli
chaamt. Bestuur en rechter hebben zich beide re
kenschap te geven van door de wetgever in de ‘al
gemene wet’ vastgelegde normen. Het is aan de 
wetgever zelf zich rekenschap te geven van de 
Grondwet. Artikel 120 maakt de rechter onderge
schikt aan de wet. Juist omdat de wet de rechter 
bindt, kan de rechter overigens onafhankelijk 
zijn. Zonder de gebondenheid van de rechter aan 
de wet, dreigt de rechter vogelvrij te worden.

Het staat derhalve de rechter niet vrij om een 
oordeel te vellen over het grondwettelijk hande
len van de wetgever. De wetgever wordt ui
teraard geacht dat wel te doen. Voor bestuur en 
rechter is het door de wetgever gesproken oor
deel in beginsel maatstaf.9 Het te onzent gel
dende toetsingsverbod vloeit derhalve voort uit 
een in elk geval logische en consequente visie op 
de plaats en taak van de rechter. Historisch ge
zien is het natuurlijk vooral de betrolckenheid 
van de Koning bij de totstandkoming van wetge
ving die de rechter tot een zekere neutraliteit ten 
opzichte van de formele wet dringt. Naar be
staande politiek-staatsrechtelijke maatstaven 
zou men kunnen beweren dat de Grondwet in 
art. 120 een uitdrukkelijke keuze maakt om de 
uitleg en toepassing van de Grondwet mede toe 
te vertrouwen aan de gekozen volksvertegen
woordiging. Daar zit nu precies het volk dat 
Wouter Bos bedoelt. Met zijn pleidooi voor op
heffing van het toetsingsverbod scheurt Bos de 
Grondwet los van datzelfde volk door haar in de 
schoot van de niet-democratisch gelegitimeerde 
rechter te werpen.

Daarbij komt dat invoering van constimtio- 
nele toetsing, in welke vorm dan ook, de proble
men van Asscher en Bos niet oplost; integendeel. 
De balans mssen wetgever en besmur blijft even
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broos als hij was, terwijl de balans tussen zowel 
wetgever en rechter als tussen bestuur en rechter 
ernstig verstoord raakt. Het gevolg is een toe
name van wat men zou kunnen aanduiden als 
‘rechtersrecht’ en een verscherpte juridificering 
van de verhouding overheid-burger. Dat leidt tot 
onderdrukking van de ook door Bos wenselijk 
geachte ‘autonomie van het democratisch proces’ 
en tot ‘rechtersbureaucratie’ die zijn weerga niet 
kent. Ik heb de neiging hiervan niet onmiddel
lijk de rechtsstatelijke of democratische winst te

R E FERE NDA

Een tweede punt van discussie, dat overigens on
middellijk samenhangt met het voorgaande, is 
het debat over invoering van nieuwe democrati
sche instrumenten als referenda en volksraad
plegingen. Zowel op nationaal als op lokaal ni
veau is de laatste j aren een stevige discussie ge
voerd over de noodzaak en wenselijkheid van dit 
type instrumenten.'®

Referenda en volksraadplegingen zouden 
kunnen bijdragen aan versterking van de betrok
kenheid van de kiezers, of zo men wil burgers, bij 
het bestuur. Aldus wordt het vertrouwen in de 
politiek versterkt. Deze redenering lijkt plausi
bel maar is het toch niet.

Het Nederlandse staatsrecht loopt van ouds
her niet warm voor referenda en volksraadple
gingen. Historisch is dat goed verklaarbaar. Ons 
staatsbestel is immers niet gebaseerd op de ge
dachte van volkssoevereiniteit. Dit maakt de in
voering van deze instrumenten ook niet zo van- 

3 8 zelfsprekend. Democratie is in de opvatting van 
onze Grondwet in hoofdzaak representatieve 
democratie. In Tweede en Eerste Kamer komt de 
wil van het volk tot stand en niet daarbuiten. Dat 
moge ouderwets aandoen, het is wel de waarheid 
die de Grondwet schept.

Eén en ander betekent naar mijn idee dat we 
niet zonder meer en heel vanzelfsprekend de 
introductie van referenda en volksraadplegingen 
mogen omarmen. Dat doen we nu echter wel en 
zelfs zonder de mijns inziens noodzakelijke dis

cussie over wijziging van de Grondwet te voeren. 
Daar komt wat mij betreft nog wel iets bij. Voor 
referenda en volksraadplegingen zijn zonder 
meer goede argumenten aan te voeren. Maar he
lemaal zonder nadelen is de komst van deze 
nieuwe besluitvormingsmechanismen niet."
Er is op zijn minst enige spanning met het ver
tegenwoordigend stelsel. De vraag is immers wie 
bevoegd is om referenda uit te schrijven en 
welke bindende kracht er van een uitspraak via 
een referendum of volksraadpleging uitgaat. Is 
het bijvoorbeeld de kiezer zelf die een referen
dum kan vragen, of doet uitsluitend de volksver
tegenwoordiging dat? En wie bepaalt de bin
dende kracht van deze uitspraken?

Wat mij opvalt is dat dit type elementaire vra
gen eigenlijk nauwelijks aan de orde is. Dat komt 
omdat we de genoemde spanning voor het ge
mak wegredeneren. Referenda en volksraadple
gingen worden nu heel eenvoudig als wenselijke 
nieuwe democratische wegen gezien. Dat die 
voorkeur haaks staat op de uitgangspunten van 
de Grondwet en niet goed past in de wijze 
waarop we onder het gezag van die Grondwet 
van oudsher vorm geven aan onze parlementaire 
democratie, lijkt daarbij nauwelijks terzake te 
doen. Los van de politieke voorkeur die men ten 
aanzien van referenda en volksraadplegingen 
heeft, vind ik dat getuigen van een onthutsende 
vrijblijvendheid.

V E R K I E Z I N G  V A N B EST UUR DE RS

Dit brengt mij bij een derde voorbeeld van een 
vernieuwingsdiscussie die wordt gevoerd: de ge
kozen bestuurder. In Nederland is de recht
streekse verkiezing van bestuurders een onbe
kend verschijnsel. Het tij lijkt echter te keren.*^ 
De rechtstreekse gekozen burgemeester is dich
terbij dan ooit en ook een mogelijk gekozen mi- 
nister-president is niet langer onbespreekbaar. 
De gedachte achter deze discussie is van een ver
rassende eenvoud. Burgers hebben er recht op 
om hun bestuurders aan te wijzen. Dat is demo
cratischer en dus beter. En laten we eerlijk zijn, 
wie zou nu niet meer democratie willen?
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Ook hier vindt een versimpeling plaats van de 
werkelijkheid die onze Grondwet schept. Be- 
smurders worden in Nederland op twee manie
ren aangewezen. Zij worden soms benoemd door 
de Koning (bij koninklijk besluit); dat geldt voor 
ministers, staatssecretarissen, commissarissen 
des Konings en burgemeesters. Soms ook wor
den zij door de volksvertegenwoordiging zelfbe
noemd. Dat geldt voor wethouders en gedepu
teerden. Problematisch aan de eerst genoemde 
categorie is vooral het monarchale element in 
die benoeming. Juist daarom ook worden mi
nisters en staatssecretarissen in de praktijk aan
gezocht via partijpolitieke lijnen en defacto door 
het parlement en zijn fracties gekozen. Burge
meesters worden in nauw overleg met de ge
meenteraden aangezocht. Vrijwel altijd wordt de 
persoon die de raad via zijn vertrouwenscom
missie als eerste op de lijst heeft geplaatst ook 
formeel benoemd.'^ Het monarchale element 
wordt hier dus langs democratische weg gecorri
geerd. Ware het dan niet beter de correcties die 
de politieke praktijk op het grondwettelijk bestel 
heeft aangebracht in die Grondwet vast te leg
gen, in plaats van die procedures zelf ter discus
sie te stellen?

De rechtstreeks gekozen bestuurder/burge- 
meester is om twee inhoudelijke redenen pro
blematisch. In de eerste plaats is de veelgehoorde 
opvatting onjuist dat de rechtstreeks gekozen 
burgemeester past in een concept van directe de
mocratie. Er is geen wezenlijk verschil tussen de 
keuze van een burgemeester en de keuze van de 
raad. In het ene geval wijst men één persoon aan 
en in het andere geval een collectief. Dat levert 
niet meer, maar hooguit andere, democratie op. 
De raad is gekozen door iedereen, de burge- 
meester is ‘slechts’ gekozen door zijn meerder
heid. De minderheid telt niet.

Daarnaast zet een rechtstreeks gekozen bur
gemeester de positie van de raad als hoogste or
gaan binnen de gemeente onder druk. Het leidt 
tot een stelsel waarin meerdere bestuursorganen 
op lokaal niveau van hetzelfde type legitimatie 
worden voorzien. Wat in de debatten over de ge
kozen burgemeester telkens wordt nagelaten is

de gevolgen van die keuze te schetsen. De komst 
van de gekozen burgemeester zal onherroepelijk 
(moeten) leiden tot een herverkaveling van be
voegdheden ten nadele van de rechtstreeks geko
zen raad en ten gunste van de rechtstreeks geko
zen burgemeester. Ik heb de neiging hier niet 
onmiddellijk de democratische winst van in te 
zien.

HET K I E S S T EL S EL

Tenslotte een vierde voorbeeld. Tussen burgers 
en de politiek gaapt, zo menen velen, een groot 
gat. De kloof mssen kiezer en gekozene dient 
verkleind te worden. Die gedachte ligt ten grond
slag aan de discussie over de hervorming van het 
kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging dat wij sinds 
1917 hebben, voldoet kennelijk niet meer.N De 
bedoeling is om mssen de kiezer en ‘zijn/haar’ 
afgevaardigde een directere band te smeden dan 
nu het geval is. Nu zijn gekozenen vaak niet 
meer dan anonieme partijpolitici. Dat doet af
breuk aan het vertegenwoordigend stelsel. Er is 
behoefte aan herkenbaarheid van volksvertegen
woordigers. Het districtenstelsel biedt mogelijk
heden die band tot stand te brengen. Buiten kijf 
staat dat onze representatieve democratie gebaat 
is bij herkenbaarheid van hen die gekozen zijn 
bij hen die gekozen hebben. Kiezers zouden op 
zijn minst moeten aanvaarden dat het goed is 
om zich te laten vertegenwoordigen door ande
ren. Als dat vertrouwen wegebt, raakt de repre
sentatieve democratie in een onvermijdelijke 
crisis.

De vraag is namurlijk of men dit tij kan keren 
en zo ja, hoe dan? Het stelsel van evenredige ver
tegenwoordiging is gebaseerd op de gedachte dat 
de stem van iedere kiezer bij de bepaling van de 
uitslag even zwaar (= evenredig) weegt. Dit leidt 
eigenlijk vanzelf tot een vrij nauwkeurige afspie
geling van de kiezersvoorkeuren in de samen
stelling van de Tweede Kamer. Het gat mssen wat 
kiezers willen en hoe de kamer is samengesteld 
is aldus klein van omvang. Vanuit dat perspectief 
is de altijd veronderstelde kloof mssen kiezer en
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gekozene helemaal niet zo groot. Het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging biedt daarnaast 
andere voordelen. Juist omdat hierbinnen met 
zogeheten lijsten wordt gewerkt die elke partij 
kan indienen, liggen er ongekende kansen voor 
partijen om hun lijsten zo in te richten dat zo op
timaal mogelijk wordt-voldaan aan regionale 
spreiding van de kandidaten. Zonder dat de voor
delen van het stelsel van evenredige vertegen
woordiging overboord worden gezet, kan aldus 
de regionale/lokale herkenbaarheid van volks
vertegenwoordigers worden vergroot. Ik ben een 
grote voorstander van de door Hans Anker en 
Erik van Bruggen gepresenteerde voorstellen om 
de kandidatenlijsten van de PvdA anders samen 
te stellen.'^ De PvdA kan zonder aan de Grond
wet te morrelen de veronderstelde kloof zelf pro
beren te dichten!

Ik vraag me dan ook af waarom zo velen, het 
kabinet Balkenende-II incluis, hameren op de in
voering van een soort districtenstelsel.^ Het is 
niet nodig. Het is bovendien voor het represen
tatieve karakter van het parlement niet verstan
dig. Het districtenstelsel smeedt weliswaar een 
directe relatie tussen de kiezers uit een district 
en hun afgevaardigde, maar die relatie is er al
leen met degenen die behoren tot de meerder
heid die de kandidaat ook daadwerkelijk zelf 
heeft gekozen. De minderheid telt niet mee. Hier 
ontstaat derhalve een levensgroot representatief 
gat. Bekend zijn de voorbeelden uit Engeland 
waar achtereenvolgende kabinetten over ruime 
parlementaire meerderheden beschikten zonder 
een meerderheid van het electoraat achter zich te 
hebben.'?

Het is voor mij onbegrijpelijk waarom nu tel
kens dat districtenstelsel als panacée voor de ver
onderstelde Idoof ten tonele wordt gevoerd. Ik 
kan de voorkeur voor districtenstelsels alleen 
goed verklaren vanuit een bijna onbedwingbare 
neiging om de politiek ook in persoon te verbeel
den. Politiek gaat in die visie niet om beginselen 
of idealen van partijen of bewegingen, politiek 
gaat kennelijk om ‘hoofden met een imago’. Die
zelfde tendens doet zich overigens voor in de dis
cussie tot de rechtstreeks gekozen burgemeester.

Een andere verklaring voor de warme belang
stelling voor het districtenstelsel is wellicht gele
gen in de effecten van dat stelsel. Dat is immers 
veel sterker gericht op regeringsvorming dan het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Coa
litiekabinetten zijn in een districtenstelsel als 
gevolg van de niet te vermijden komst van een 
twee-partijen-stelsel overbodig. Dat daarbij 
kleine politieke bewegingen uit het parlement 
zullen verdwijnen is bijzaak. Voor de PvdA is 
deze keuze wellicht verstandig uit machtspoli
tieke overwegingen, maar mijn democratische 
hart gaat er niet harder van kloppen.

G R O N D WE T  HEEFT GEEN T ANDEN?

Met de genoemde voorbeelden heb ik duidelijk 
willen maken dat de Grondwet lang niet zo prin
cipeloos is als men bij oppervlakkige lezing zou 
veronderstellen. Op velerlei vlakken bevat die 
Grondwet wel degelijk uitgangspunten die ook 
vandaag de dag nog goed bruikbaar zijn. Om die 
te ontdeklcen moet men soms even zoeken. 
Wouter Bos merkt in zijn genoemde Wittenber- 
glezing op dat onze Grondwet"... geen tanden 
heeft’. Op het eerste gezicht lijkt dat zo. Wie ech
ter de moeite neemt verder te kijken en, om 
maar in de beeldspraak te blijven, de bek van de 
Grondwet verder opent, ziet een berg blinkende 
tanden en kiezen, die nog jaren mee kunnen.

Het valt mij op dat het vernieuwingsdebat 
ook binnen de PvdA volstrekt voorbij gaat aan de 
bijzondere vertrekpunten van ons staatsbestel. 
Daarmee ontstaat al snel het beeld dat wie alleen 
al het woord 'vernieuwing’ in de mond neemt de 
discussie gewonnen heeft. Vernieuwing van het 
staatsrechtelijk bestel is een doel op zichzelf ge
worden. Dat alles zou wat mij betreft nog aan
vaardbaar zijn als in de discussies ten minste se
rieuze pogingen zouden worden ondernomen 
het bestaande stelsel gefundeerd te bekritiseren 
en als de alternatieven die worden aangedragen 
van een deugdelijke onderbouwing worden 
voorzien. Ik kan mij niet aan de indruk onttrek
ken dat zulks nu niet gebeurt. Er is sprake van 
een tamelijk beginselloze vernieuwingsdrift, die
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per saldo neer komt op het uitschrijven van een 
wedstrijdje ‘democradsch-vrij-worstelen om de 
gunst van de kiezer’. De boodschap is immers 
helder: het bestaande bestel moet op de helling, 
want dat is oude politiek en vernieuwen is goed.

Ik heb met die niet aflatende pogingen om via 
staatsrechtelijke vernieuwing het politieke be
stel ‘vlot te trekken’ grote moeite. In de eerste 
plaats gaat er een merkwaardig soort, wat ik 
maar aanduid als ‘maakbaarheidsoptimisme’ 
schuil. Als we met zijn allen maar wat knutselen 
aan de regels (structuur) waarbinnen de politiek 
opereert, dan komt het met de inhoud van dat 
politieke bedrijf (cultuur) wel goed. Het is het 
staatsrecht en de politiek van de meccanodoos. Ik 
geloof daar niet in.'^

Veel kwalijker vind ik het nog dat in al die ver- 
nieuwingsijver nauwelijks meer serieus wordt 
nagedacht over de gevolgen van bepaalde voor
stellen. Natuurlijk is het legitiem om een voor
stel voor de verdwijning van het toetsingsverbod 
van art. 120 Grondwet te omarmen. Maar laten 
we dan ook eerlijk zijn over de gevolgen ervan. 
Het primaat van de politiek komt dan nog verder 
onder druk te staan, terwijl de rechter in toene
mende mate geroepen zal worden om kwesties 
met een politieke dimensie te beslechten. Dat 
leidt niet alleen tot verscherpte, en wat mij be
treft onwenselijke juridificering, maar roept ook 
de vraag op waarom de rechter dat zou mogen.
Als de rechter niet aan de wet gebonden is, aan 
wie dan wel? Juist die principiële vraag blijft zo 
vaak onbeantwoord. Ik zou wel graag van As- 
scher en Bos willen horen op basis waarvan zij 
nu vinden dat de rechter beter in staat is de 
Grondwet te bewaken dan democratisch gelegiti
meerde organen.

Ook in het debat over de komst van referenda 
is sprake van begripsarmoede. Achter de invoe
ring van deze middelen gaat een opvatting van 
volkssoevereiniteit schuil. De Nederlandse 
Grondwet erkent dat beginsel niet. Wie dat echter 
impliciet wel doet, moet de consequenties ervan 
onderkennen. Men kan niet, om maar eens een 
voorbeeld te noemen, tegelijkertijd de volks
soevereiniteit omarmen en vinden dat de verhou

dingen russen regering en parlement dualistisch 
zouden moeten zijn. Dat dualisme is, zoals hier
boven beschreven, verklaarbaar vanuit de zelf
standige, op de monarchale traditie rustende legi
timatie van de regering. Als die monarchale tradi
tie wegebt, vervalt ook de basis voor het dualisme.

Ongeveer dezelfde soort discussie doet zich 
voor ten aanzien van de gekozen burgemeester. 
Namurlijk is de komst daarvan verdedigbaar, 
maar dan hoort daar wel een fundamentele dis
cussie te worden gevoerd over de gevolgen. Ang
stig sparen wij nu ‘kool en geit’. Wie uit is op de 
komst van een gekozen (regerings-)leider op lo
kaal niveau, dient tenminste een blauwdruk te 
geven van de positie van de gemeenteraad in 
zo’n stelsel. Dat gebeurt nu niet, omdat de toe
komst er simpelweg niet rooskleurig uit ziet. In 
een systeem met presidentiële treldcen is nu een
maal een andere, en in mijn ogen mindere, rol 
weggelegd voor de volksvertegenwoordiging.

Tenslotte nog een enkele opmerking over het 
kiesstelsel. Ook hier wreekt zich een mentaliteit 
van knutselaars. In al onze, overigens terechte, ij
ver om de band met de kiezer hechter te maken, 
dreigen wij een stelsel in te voeren dat niet al
leen averechtse effecten zal hebben, maar dat 
voor het gewenste doel ook helemaal niet nodig 
is. Partijen kunnen best zelf aan de slag met hun 
vernieuwing. Daar hoeft de Grondwet helemaal 
niet voor te worden veranderd.

DI AG NOS E VOOR V E R N I E U W I N G

Ik begon met te zeggen dat ik het pleidooi, van 
bodewijk Asscher om de Grondwet te reanime
ren sympathiek vind. Met Wouter Bos ben ik het, 41 
zoals gezegd, hartgrondig eens als hij zegt dat 
onze Grondwet beter verdient. Wij mogen inder
daad serieuzer dan nu het geval is de Grondwet 
wel wat meer centraal stellen in samenleving en 
politiek. Het roept bij mij wel de vraag op wie of 
wat we dan gaan reanimeren. Ik heb gepoogd 
aan te geven dat onze Grondwet een bepaald 
schamele inhoud heeft. Dit neemt niet weg dat 
desondanks ons politieke bestel onder dezelfde 
Grondwet wel heel waardevolle elementen kent.
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Ik zou die wel willen bewaren. Het lijkt mij goed 
in tal van staatsrechtelijke kwesties eerst maar 
eens de goede diagnose te stellen, alvorens de 
vernieuwing te omarmen. Dat gebeurt nu beslist 
te weinig. Men roept maar wat. Elke bijdrage aan 
de vernieuwing is er immers één. Wij lopen

daardoor het gevaar middelen te gebruiken die 
erger zijn dan de kwaal. Als we daarmee te lang 
doorgaan overlijdt de patiënt om wie wij ons be
kommeren vanzelf. Dat kan niet de bedoeling 
zijn van reanimatie!
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Waarom de rechter?
E R I K  J U R G E N S

Juristen — ik hoor tot dat gebroed — hebben een 
heilig ontzag voor rechterlijke uitspraken. De 
hele praktijk van het vak is gericht op de vraag: 
wat zou de rechter beslissen in dit geval? Dat ont
zag voor de rechter is heilzaam, onze rechtsstaat 
is gebaseerd op ieders bereidheid, ook van de 
overheid, om zich bij rechterlijke vonnissen neer 
te leggen. Vinden we dat de rechter de wet ver
keerd uitlegt, dan moeten we de wet veranderen 
om hem tot de gewenste uitkomst te dwingen.

Is de rechter de enige die de wet uitlegt? Wel
nee, dat doen we allemaal, dagelijks: burgers, 
rechtspersonen, overheid. Pas bij verschil van 
mening doet de rechter een uitspraak. Maar 
soms is niet de rechter de hoogste uitlegger van 
een wetstekst, dan is een andere autoriteit daar
toe aangewezen. Als het gaat om de Grondwet 
wijst de Grondwet zelf de wetgever als hoogste 
toepasser en uitlegger aan (art.120 g w ). De leden 
van de regering en van de beide Kamers beloven 
bij hun ambtsaanvaarding dat zij de Grondwet 
getrouwelijk zullen uitvoeren. De kans dat een 
wetsvoorstel wordt ingediend dat kennelijk 
strijd oplevert met de Grondwet is danookheel 
Idein. Wel zijn regelmatig discussies in de Ka
mers over twijfelgevallen, maar uiteindelijk be
slist de meerderheid over de vraag of de betrok
ken wetsbepaling al dan niet in overeenstem
ming is met de Grondwet.

bodewijk Asscher wil dat de rechter dit nog 
eens kan overdoen. Hij wil dit om de lofwaardige 
reden dat hij de grondrechten van de burger be
ter wil beschermen. Femke Halsema van Groen-

Over de auteur Erikjurgens was hoogleraar staats
recht en is lid van de Eerste Kamer voor de PudA

Links heeft in de Tweede Kamer daartoe zelfs een 
wetsvoorstel ingediend (nr 28331) om rechters 
bepalingen van wetten te kunnen laten toetsen 
aan de Grondwet (toetsen betekent in dit ver
band: kijken of ze in overeenstemming zijn en, 
zo neen, buiten toepassing laten). Ik acht deze 
ontwiklceling echter heilloos. Sinds wanneer 
hebben sociaal-democraten meer vertrouwen in 
rechters dan in gekozen volksvertegenwoordi
gers?

Ik heb daartoe drie hoofdargumenten
> De Grondwet is hier niet voor geschreven en 

bevat dan ook veel onduidelijke teksten. Hoe 
onduidelijker een wettekst hoe meer ruimte 
een rechter krijgt om naar eigen oordeel te be
slissen.

> Deze grote ruimte voor het toepassen van 
eigen inzichten is onjuist nu een rechter voor 
zijn uitspraken aan niemand verantwoording 
is verschuldigd en het laatste woord heeft. Als 
het gaat om de uitleg van een zwaar staatssmk 
als de Grondwet dan geeft hem dit te grote 
politieke macht. Hij moet dit niet willen (er 
komen dan politieke benoemingen!)

> Voorzover het alleen gaat om toetsing aan die 
bepalingen van de Grondwet welke grond
rechten van de burgers beschermen (en dat 
willen Asscher en Halsema) bestaat die toet
sing al aan een hoger rechtsinstrument, na
melijk het Europese Verdrag van de Rechten 
van de Mens van 19 5 o, met een hoogste rech
ter in Straatsburg. Dat verdrag is veel belang- 
rijker dan de Grondwet.

Onze Grondwet, zoals die door Thorbecke en de 
zijnen is ontworpen in 1848, en daarna vele ma-

4 3

s S/d 12 1 2003



Democratie in de steigers? Erikjurgens W aarom  de rechter?

len is gewijzigd, is geschreven als een opdracht 
aan, en als een kader voor, de wetgever. Die is ge
roepen om de GW verder uit te werken in wetten. 
De wetgever is ook de meeste geëigende instan
tie om dat te doen: de (grond) wetgever heeft de 
GW immers zelfgemaakt.

Lodewijk Asscher (en Femke Halsema) heb
ben overigens wel in de gaten dat toetsing van 
wetten door de rechter aan alle G w-artikelen veel 
te ingrijpende gevolgen zal hebben. Zij beperken 
daarom hun voorstellen tot die artikelen in de 
Grondwet die grondrechten van de burger be
treffen. Anders krijg je rechterlijke uitspraken 
over de relatie tussen regering en parlement, of 
over de verhouding centrale tot decentrale over
heid, uitspraken die vergaande gevolgen voor de 
politieke verhoudingen in ons land kunnen heb
ben. Halsema gaat al heel ver door ook een aantal 
sociale grondrechten toetsbaar te maken, zodat 
de rechter zich — aan de hand van de G w ! —  be
zig kan houden met vragen of ik recht heb op bij
stand, of ik vrij mijn arbeidskeuze heb kunnen 
bepalen, hoe het onderwij s moet worden inge
richt — allemaal vragen die de wetgever zelf 
moet beantwoorden aan de hand van de alge
mene beginselen in de G w genoemd. Trouwens 
de GW zelf verkondigt dit luidkeels.

Vrijwel overal staan bij de grondrechtsbepa- 
lingen opdrachten aan de wetgever om die bepa
lingen verder uit te werken ofte beperken. J a, 
ook te beperken! We kunnen onze grondrechten 
natuurlijk niet absoluut geldend maken. In om
standigheden moeten zij wijken voor de rechten 
van anderen of voor het algemeen belang (zo 
heb ik wel vrijheid van meningsuiting, maar niet 

44 om in een volle zaal ‘brand’?’ te roepen als die er 
niet is, en daardoor paniek te veroorzaken). De 
GW gaat er van uit dat het de wetgever is die de 
uitzonderingen bepaalt. Daar is die wetgever ge
heel vrij in. Wat moet een rechter dan nog, als de 
GW dit nota bene zelf aan de wetgever heeft over
gelaten?

Dan zijn er nog de GW-bepalingen die heel 
ruim zijn geformuleerd. Art.i is er zo een. Te
recht stelt deze bepaling sinds 1983 dat discrimi
natie door de overheid (d.i. het maken van onder

scheid zonder dat daarvoor een rechtvaardiging 
is) niet toelaatbaar is op grond van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge
slacht — allemaal wezenlijke punten op grond 
waarvan in onze geschiedenis in het verleden ge
discrimineerd is. Maar dan voegt artikel 1 nog 
een zin toe ‘of op welke grond dan ook’. Die toe
voeging kanaliseert de zware gronden die er aan 
voorafgaan. Dat is erg genoeg (gevolg van een 
ondoordacht amendement Marcus Baklcer). 
Maar als de rechter wetten aan die toevoeging 
gaat toetsen dan kan hij nog andere verboden 
discriminatiegronden uit zijn duim gaan zuigen. 
Dat lijkt me toch echt een taak van de 
(grond)wetgever.

In landen die ‘judicial review’ (toetsingsrecht) 
kennen zijn indrukwekkende staaltjes te vinden 
hoe de rechter uit een enkel woord van een soms 
eeuwenoude grondwetstekst de meest ver
gaande conclusies trekt. Het enkele woordje ‘li- 
berty’ in het Ve en XlVe Amendment van de 
grondwet van de vs (‘nor shall any persoon be 
deprived of life, liberty or property without due 
process of law’) gaf de Supreme Courtin 1905 
aanleiding om een arbeidstijdenwet van de staat 
New York af te keuren, omdat in ‘liberty’ de kapi
talistische kijk op contractsvrijheid, ook bij ar
beid, zou zijn vastgelegd. Tijdens Roosevelt werd 
hiermee een aantal andere sociale wetten onder
uit gehaald. Daarentegen baseerde de rechter in 
1973 hierop het recht van vrouwen op het ver
krijgen van abortus provocams. Met deze laatste 
uitkomst ben ik blij, maar het zijn zaken die de 
wetgever moet beslissen op politieke gronden, 
niet de rechter met quasi-juridische redenerin
gen.

P A R L E M E N T  B ESL I ST  OVER POLI TI EK BELEID

Als je de rechter wetten aan Gw-bepalingen wil 
laten toetsen dan moeten we eerst die Grondwet 
daarvoor geschikt maken. Nu bevat de g w te wei
nig heldere criteria, en voorzover die er zijn mag 
de wetgever daarvan afwijken. Het is immers 
niet gering als de rechter een wetsbepaling niet 
toepast vanwege strijd met de g w . Dan moet hij
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over een duidelijk mandaat kunnen beschikken.
Anders dan politici kan de rechter niet door 

de kiezers worden teruggefloten. Je moet oppas
sen datje geen beslissingen in zijn handen legt 
die meer het gevolg zijn van een politiek pro
bleem dan van het bestaan van een rechtsvraag. 
Gaat het om politiek beleid, dan moet het parle
ment beslissen. Dat wil niet zeggen dat de rech
ter niet beslissingen van lagere overheden zou 
kunnen aan tasten (verordeningen van provincie 
en gemeente, algemene maatregelen van be- 
smur en ministeriële verordeningen). Deze heb
ben niet de zware centrale functie van de wet. Zij 
moeten in overeenstemming zijn met verdra
gen, Grondwet en wet — de rechter kan zonder 
problemen die toetsing verrichten, juist ook om 
de wet te beschermen.

Het gaat bij wetten echter om de hoogste 
macht in onze democratie, het parlement. Diens 
beslissingen zouden niet onderuit gehaald moe
ten kunnen worden op grond van toetsing aan 
een grondwet die door dat parlement zelf is op
gesteld. Naast het voorbeeld over het woordje ‘li- 
berty' ook nog een voorbeeld uit Duitsland. Het 
constimtionele hof in Karlsruhe heeft een con
stante jurisprudentie op art.5 Grundgesetz. 
Daarin staat dat ‘die Freiheit der Berichterstat- 
tung durch Rundfunk’ wordt gewaarborgd. Daar
aan hangt het hof sinds j aren een complete theo
rie op over de noodzaak van het bestaan van een 
publieke omroep. Daar ben ik het graag mee 
eens, maar om dit nu uit die summiere tekst te 
halen...

Als de rechter een wetsbepaling in strijd heeft 
geoordeeld met de Grondwet, dan is de discussie 
afgelopen. Regering noch parlement kan daar 
nog iets aan doen (behalve een moeizame en 
langdurige wijziging van de Grondwet in gang 
zetten). Waarom zouden we in deze zaken aan 
rechters het laatste woord willen geven? Is dat 
een sociaal-democratisch beginsel? Ik heug me 
nog de tij d dat, toen wel terecht, geklaagd werd 
over klasse-justitie. Dat is nu wel over, maar slaat 
het geven van meer macht aan rechters niet een 
beetje door? Ik zeg macht, want de bovenge
noemde voorbeelden geven aan hoezeer buiten

gewone tekstinterpretaties kunnen worden ge
zogen uit de rechterlijke duim.

TOETS I NG AAN EUROPEES VERDRAG

Rechters mogen bij ons wel toetsen aan het 
E V R M . Vooreerst omdat de grondrechten opge
nomen in het e v r m  eigenlijk de catalogus van 
grondrechten in de g w hebben vervangen: het 
EVRM staat hoger dan de Grondwet. En zij zijn 
welbewust zo geformuleerd dat rechters ze kun
nen gebruiken om er aan te toetsen. Ook in het 
EVRM mogen grondrechten door de wet worden 
beperkt — maar alleen op zeer specifieke gron
den, niet zo maar in het algemeen zoals in de g w 
gebeurt. Het e v r m  geeft aan de burger meer hou
vast dan de GW.

Bovendien kunnen beslissingen van de hoog
ste Nederlandse rechters nog eens aan het Hof 
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wor
den voorgelegd. En de uitspraken daarvan zijn in 
Nederland (en in alle 45 andere lidstaten van de 
Raad van Europa) bindend. Dat Hof zorgt daar
mee tevens voor eenheid van verdragsuitleg in 
alle 45 lidstaten.

Dat is ook de zin van die rechterlijke toetsing. 
Net als de VS en de b r d  is Europa een (begin
nende) federatie. Om rechtseenheid binnen de 
federatie te bevorderen moeten alle rechters het 
EVRM toepassen. Dat is de reden dat rechters wel 
aan het e v r m  moeten toetsen. Het Hof in 
Straatsburg laat overigens, terecht, een grote be
leidsvrijheid (‘margin of appreciation’) aan de 
nationale wetgevers omdat per land de situatie 
zeer kan verschillen.

Maar, zo zou men kunnen vragen, als bepalin
gen van de Grondwet nou eens méér bescher
ming zouden geven dan het e v r m  , is dan niet 
toetsing door de rechter aan die bepalingen van 
belang? Ja, dat zou kunnen. Maar dat zou zo wei
nig zijn dat het niet de moeite waard is om daar
voor de Grondwet te wijzigen (het gaat bijvoor
beeld om de vrijheid van meningsuiting: die 
mag van de g w  alleen bij wet worden beperkt — 
het EVRM laat ook beperking toe door lagere wet
gevers — maar bij ons maakt dat geen verschil.

4 5
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want dat lagere recht kan dan bij ons, zoals ge
zien, in strijd met de g w worden verklaard). Dat 
stelt Lodewijk Asscher ook niet voor. Hij wil ook 
toetsing aan grondwets-artikelen die dezelfde of 
zelfs minder bescherming bieden danhetEVRM. 
Mij komt dat zinloos voor.

Beter is het te ijveren voor verandering en 
verbetering van het E v r m  , voorzover althans de 
actieve jurisprudentie van het Hof over het e v r m  

niet reeds voorziet in bestaande lacunes. Sinds 
1950 zijn al 12 Protocollen toegevoegd aan het 
Ev r m  . De laatste over non-discriminatie. Dat zet 
meer zoden aan de dijk dan toetsing aan een la- 
cuneuze grondwet.

Niet-juristen worden gewaarschuwd voor het 
drijven van juristen die toetsing van wet aan g w 
mogelijk willen maken. Zij zijn uit op hogere 
omzet voor hun branche, en op mooie casussen 
voor het onderwijs in het staatsrecht. Sociaal-de- 
mocraten wordt gewezen op het grote goed van 
de parlementaire democratie. Daarin maken 
volksvertegenwoordigers uit hoe we onze we
zenlijke zaken regelen. Anders dan rechters kun
nen zij daarop worden afgerekend.

En de burgers? Zij moeten zich met een toet
sing als Lodewijk Asscher voorstelt niet rijk reke
nen. Zij zullen geen, of heel weinig, extra be
scherming krijgen.

We moeten dat verbod van rechterlijke toet
sing van wet aan Grondwet maar in art. 120 g w  

laten staan. Het staat er al anderhalve eeuw. Er is 
in een integrerend Europa geen aanleiding om 
— zoals Lodewijk Asscher bepleit — de Grond
wet te reanimeren.

A D D E N D U M

Op 3 o oktober, nadat deze tekst was geschreven, 
heeft de Tweede Kamer-fractie van de PvdA een 
schriftelijk Verslag ingediend op het wetsvoor- 
stel-Halsema (zie voor de volledige tekst de web
site van s & 'D  viawww.wbs.nl, red.). Daarin 
spreekt zij zich, zonder dat daarover enig overleg 
in de partij heeft plaatsgevonden, plotseling uit

ten gunste van toetsing van wetten aan de 
Grondwet. Op 3 november bracht Wouter Bos 
dit standpunt nog eens krachtig naar voren in 
de Wittenberglezing. Je zou verwachten dat de 
TK-fractie aan dit standpunt, dat afwijkt van het
geen de laatste eeuw binnen de sociaal-democra- 
tie is verdedigd, een stevig betoog ten grondslag 
legt. Dat is echter niet het geval. Om billijk te zijn 
druk ik de tekst van de inbreng van de fractie 
hieronder af.

Hieruit blijkt dat er vier redenen zijn waarom 
de fractie overstag wil gaan:
1) Paars heeft er voorzichtig voor gepleit.
2) Rechterlijke toetsing levert ‘scherpte’ op die 

een wetgever niet kan leveren.
3) De Grondwet moet tot een ‘levende’ wet wor

den gemaakt.
4) Individuele rechtsbescherming tegen be- 

smurlijke willekeur wordt versterkt.
Op de hierboven omschreven bezwaren gaat de 
fractie niet in, al lijken de vragen gesteld aan de 
indienster er op te wijzen dat de fractie wel nat
tigheid voelt. Wat de vier redenen betreft:
1) Paars heeft wel er wel voor gepleit, maar een 

fatsoenlijke discussie is nooit ontstaan.
2) Rechterlijke toetsing levert geen scherpte op 

als de Grondwet zelf de grondrechten hetzij 
onscherp formuleert, hetzij de wetgever ruim 
baan geeft om er van af te wijken.

3) Die levendigheid is er al voldoende, nu al an
derhalve eeuw gemeentelijke en provinciale 
verordeningen aan de Grondwet kunnen wor
den getoetst. Bovendien: in een tijd van een 
Grondwettelijk Verdrag van de Europese Unie 
— waarin wordt voorgesteld dat de e u  zich 
gaat onderwerpen aan het e v r m  —  lijkt het 
wat gezocht om onze eigen grondrechtencata
logus te gaan opleuken.

4. Dierechtsbescherming wordt alleen versterkt 
als de Grondwet heldere bepalingen bevat, en 
als die rechtsbescherming niet reeds wordt 
geboden door het e v r m  . Quod non.
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Een dupliek
L O D E W IJ K  A S S C H E R

Het is een grote eer dat geleerde partijgenoten 
als Jurgens' en De Vries in hun mooie bijdragen 
kritisch reageren op mijn pleidooi voor afschaf
fing van het toetsingsverbod.

Jurgens stelt datje eigenlijk eerst de grond
wet moet verbeteren voordat toetsing zinvol is, 
'de grondwet is hier niet voor geschreven en be
vat dan ook veel onduidelijke teksten.’ Inderdaad 
is de Grondwet hier en daar gebrekkig en het is 
een mooie ambitie te streven naar verbeterin
gen.  ̂Maar het is geen goed idee nu nog langer te 
talmen met het afschaffen van het toetsingsver
bod. Toetsing zal het debat versterken en lacunes 
in de grondwet zullen eerder aan het licht ko
men. Inderdaad bevatten sommige grondwetsar
tikelen onduidelijke tektsten. Dat lijkt me even
min een fundamenteel argument tegen 
toetsing.^

Hoofdargument tegen toetsing was en blijft 
bij Jurgens en de Vries het gevaar van politieke 
macht voor de niet-democratische rechter. 
‘Waarom zou de rechter het beter weten dan de 
grondwetgever?’, vraag Jurgens zich af. Leidt 
toetsing aan de Grondwet automatisch tot meer 
politieke macht? En leidt dat dan vervolgens 
weer tot extreme, ja ‘Amerikaanse toestanden’?
Ik meen van niet.

We herkennen hier een argumentatie die bij 
iedere ingrijpende vernieuwing wel te berde 
komt: de Schwarzeneggerisering van het debat. Het 
is een slechte gewoonte bij iedere voorgestelde

Over de auteur Lodeivijk Asscher is Herbonden aan 
het Instituut uoor Informatierecht (UuA) en PudA- 
gemeenteraadslid in Amsterdam 
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vernieuwing het meest verontrustende Ameri
kaanse voorbeeld erbij te slepen.^ Het Neder
landse rechtssysteem zal niet onmiddellijk ver
worden tot een gepolitiseerd spektakelstuk. Er 
wordt ook vandaag de dag al getoetst, aan het Eu
ropees verdrag voor de rechten van de mens, dus 
ook vandaag heeft de rechter al ‘het laatste 
woord’ en dat heeft niet geleid tot overdreven 
rechterlijk activisme. Natuurlijk zullen rechters 
politiek gevoelige uitspraken doen waarover dan 
weer maatschappelijk debat ontstaat. Dat is ook 
nu al het geval.5

De Vries schaart zich in zijn artikel ook achter 
het ‘democratie argument’ dat erop neer komt 
dat de volksvertegenwoordiging meer gelegiti
meerd is om de ultieme beslissingen te nemen 
dan de benoemde rechter die aan niemand ver
antwoording schuldig is. De Vries acht de dog
matiek rond het democratie argument begrijpe
lijk en verklaarbaar. Dat maakt het nog niet door
slaggevend. De eerste verantwoordelijkheid voor 
de grondwettigheid van wetten blijft bij de Ka
mer liggen. Via de beoordeling van wetten, maar 
ook in de functie van grondwetgever. Maar als de 
volksvertegenwoordiging onverhoopt te kort 
schiet in die taak? Als bijvoorbeeld om partijpoli
tieke redenen een interpretatie van de Grondwet 
(neem het recht op gelijke behandeling) wordt 
gehanteerd die een onafhankelijke rechter niet 
zou overnemen?® Dan kan de burger (het volk) 
dankzij toetsing direct naar de rechter om daar 
een beoordeling van de grondwettigheid van 
zo'n wet te vragen.

De rechter heeft b i j  de toetsing a a n  het e v r m  

bewezen uitstekend (en met de nodige terug
houdendheid) met de bevoegdheid tot toetsen

4 7
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om te kunnen gaan. Bij toetsing van de grond
rechten gaat het om de bescherming van indivi
duele rechten tegenover het algemene (meerder- 
heidsjbelang. De rechter kan in individuele ge
vallen een veel betere afweging maken dan de 
wetgever. Jurgens acht toetsing aan de Grondwet 
niet nodig omdat er al aan verdragen wordt ge
toetst. Dat is niet erg logisch. Juist nu de rechter 
aan verdragen toetst, kan er geen bezwaar meer 
zijn tegen toetsing aan de eigen, nationale 
Grondwet. Dat het e v r m  in de praktijk thans 
veel belangrijker is dan de Grondwet, is ontegen- 
zeggelijkjuist. De belangrijkste oorzaak daarvan 
is gelegen in de anomalie dat de rechter wel aan 
het EVRM kan toetsen en niet aan de Grondwet.

De Vries spreekt zich in zijn fraaie bijdrage 
uit tegen ‘beginselloze vernieuwingsdrift.’ Daar 
ben ik het graag mee eens. Maar dogmatisch con
servatisme dreigt aan de andere kant. Volgens de 
Vries is het beter eerst goed na te denken over de 
fundamenten van de Grondwet, alvorens het 
toetsingsverbod te schrappen. De vraag naar de 
fundamenten van de Grondwet is inderdaad een 
belangrijke. Maar in plaats van te wachten, kan 
toetsing het fundamentele debat juist verster
ken.

Tot welke conclusies moet dit alles nu leiden? 
De Vries vreest dat de patiënt door de overmaat 
aan knutselige vernieuwingen zal zijn overleden 
terwijl Jurgens reanimatie van de lacuneuze 
Grondwet niet de moeite waard noemt. Ik zou 
beide artikelen als een aanmoediging willen op
vatten. Een aanmoediging tot doordachte ver
nieuwing. Niet alleen toetsing is nodig, maar 
ook een verbeterde redactie van de Grondwet, 
een modernisering van een aantal artikelen en 
bovenal hernieuwd debat over de fundamenten. 
Niet alleen reanimeren, maar ook een bloed
transfusie en een facelift! Een dergelijke behan
deling van de Grondwet kan dan leiden tot een 
belangrijker rol voor de Grondwet in het maat
schappelijk debat. Een priklcel voor de Kamer om 
de Grondwet serieuzer te nemen. Een moder
nere interpretatie. Een flexibeler toepassing in 
een snel veranderende samenleving. Bescher
ming van individuen tegen de meerderheidsty- 
rannie in een multiculmrele samenleving. Wou
ter Bos zei het treffend: ‘Het gaat niet om elitaire 
rechters maar om participerende burgers.’ Om
zet voor de branche van juristen? Nee: recht voor 
het volk!

Noten

1. Die ik als lid van mijn promotie
commissie als een leermeester 
beschouw.

2. Overigens heb ik daartoe in het 
verleden samen met Jurgens al 
eens een poging gedaan: ‘Pread-

48  vies inzake een nieuwe tekst
voor de artikelen 7 en 13 van de 
Grondwet’, Mediaforum 1999 
11/12.

3. Wouter Bos heeft in zijn Wit- 
tenberglezing terecht opgeroe
pen ook in de redactie van de 
Grondwet te streven naar ver
nieuwing.

Jurgens laat aan de hand van de 
interpretaties van het woord ‘li- 
berty’ zien hoe ver het kan ko
men met rechterlijke interpre
tatie.
Dat laatste woord van de rechter 
is toch al relatief. Het parlement 
kan altijd wetten aanpassen tot 
ze wel grondwettig zijn of in het 
uiterste geval een grondwets
wijziging voorstellen.
Bos haalt in zijn Wittenbergle- 
zing op dit punt de Amster
damse hoogleraar Peters aan in 
diens oratie: ‘Mijn ervaring als 
directeur Constitutionele Zaken 
en Wetgeving, belast met de be

waking van de grondwet 
binnen de rijksoverheid, heeft 
mij geleerd dat de interpretatie 
van de grondwet erg gekleurd 
wordt door oppormnistische ar
gumenten. Dit is onontkoom
baar. Immers, ministers en hun 
ambtenaren hebben een belang 
bij een bepaalde interpretatie 
zoals ook politieke partijen in 
het parlement dat hebben. Daar
entegen is de rechterdij zijn 
interpretatie onpartijdig in die 
zin dat hij geen bepaalde belan
gen heeft.’
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De noodzaak van een 
groeiende verzorgingsstaat
PAUL DE B E E R

In de jaren tachtig werd langdurig en heftig ge
discussieerd over de crisis van de verzorgings
staat. De dominante economische analyse luidde 
destijds, dat er sprake was van een ‘afruil’ (mde- 
ojfj tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid. 
Hoe meer nadruk men legde op rechtvaardige in
komensverhoudingen, hoe meer afbreuk men 
deed aan de economische doelmatigheid. Dank
zij de successen van het poldermodel leek het 
probleem van de afruil in de loop van de j aren 
negentig echter aan betekenis te verliezen. Het 
werd zelfs populair om de verzorgingsstaat als 
een productieve factor aan te duiden. Nu we 
weer enige tijd met economische tegenwind 
worden geconfronteerd, is de discussie over de 
verzorgingsstaat echter weer in volle hevigheid 
losgebarsten. Niet alleen het centrum-rechtse 
kabinet Balkenende II acht een grondige hervor
ming van de verzorgingsstaat onontkoombaar, 
ook sommige linkse economen pleiten hiervoor, 
blijkens het artikel ‘Noodzakelijk links’ van Bas 
Jacobs, Frank Kalshoven en Paul Tang in het vo
rige nummer van s . Opnieuw gaat het om de 
afruil russen rechtvaardigheid en doelmatigheid, 
en opnieuw zouden sociaal-democraten geen an
dere keus hebben dan meer nadruk te leggen op 
doelmatigheid. In dit artikel plaats ik enkele kri
tische kanttekeningen bij de probleemanalyse 
van Jacobs, Kalshoven en Tang (hierna j k t ) en ga

Over de auteur Paul de Beer is verbonden aan de Uni- 
uersiteit uan Amsterdam, het Amsterdams Instituut 
uoor ArbeidsStudies (AIAS) en De Burcht

ik vervolgens in op hun belangrijkste voorstel 
om de houdbaarheid van de verzorgingsstaat te 
verzekeren.

J KT onderscheiden vier trends die de verzor
gingsstaat in toenemende mate onder druk zet
ten; de groeiende overheidsuitgaven ten gevolge 
van de vergrijzing, groeiende inkomensverschil
len ten gevolge van technologische ontwikke
ling, toenemende heterogeniteit ten gevolge van 
individualisering en immigratie en een afne
mend vermogen van nationale staten om be
lasting te heffen ten gevolge van de internationa
lisering. Deze autonome trends doen, volgens 
J KT,  de behoefte aan een corrigerende verzor
gingsstaat toenemen, maar brengen tegelijker- 
tijd de economische houdbaarheid van de ver
zorgingsstaat in gevaar. Alleen door het vergro
ten van de doelmatigheid van de verzorgings
staat kan worden voorkomen dat de recht- 
vaardigheidsdoelstelling van de verzorgingsstaat 
moet worden opgeofferd.

Dat de vergrijzing leidt tot een groei van de 
collectieve uitgaven — trend i — zal niemand 
betwisten. Minder vanzelf spreekt echter dat dit 
de houdbaarheid van de verzorgingsstaat in ge
vaar brengt, zoals J KT suggereren. De meeste 
mensen lijken hoge prijs te stellen op een goed 
verzorgde oude dag, zowel in financiële zin 
(a o w , pensioen) als wat betreft dienstverlening 
en zorg. Het grote voordeel van voorzieningen 
voor de oude dag is nu, dat (bijna) iedereen oud 
wordt en er dus belang bij heeft dat deze in stand 
blijven. Anders dan bijvoorbeeld bij de bijstand.
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die in sterke mate bij bepaalde groepen terecht
komt, profiteert de gehele bevolking ervan. De 
solidariteit van de jonge met de oude generatie is 
dus in feite solidariteit binnen de eigen genera
tie: je betaalt voor de huidige ouderen, opdat je er 
later ook zelf een beroep op zult kunnen doen. 
Zolang dit verwachtingspatroon in stand blijft, is 
er geen reden waarom de bereidheid zal afne
men om de stijgende lasten van de vergrijzing op 
te brengen. Als de huidige jongeren verzekerd 
willen zijn van een goed verzorgde toekomst, 
hebben zij er alle belang bij om die voorzienin
gen nu in stand te helpen houden.

Economen stellen vaak dat mensen, ook als zij 
een voorkeur hebben voor collectieve voorzie
ningen, de lasten daarvan trachten te ontlopen. 
Werloiemers wentelen een belastingverhoging 
af op de werkgevers door hogere looneisen te 
stellen. Dit zou ervoor pleiten om voorzieningen 
niet via de overheid maar via de markt te laten 
lopen. Echter, een prijsverhoging van particu
liere voorzieningen wordt evengoed afgewen
teld: voor een individuele werknemer maakt het 
immers niet uit of stijgende belastingen dan wel 
hogere premies voor particuliere zorgverzeke
ringen zijn koopkracht aantasten. Een econoom 
zal wellicht tegenwerpen dat men in het laatste 
geval kan kiezen voor een andere, goedkopere 
verzekering. Juist bij voorzieningen waarvan 
men pas op lange termijn gebruik wil maken, 
zijn die mogelijkheden echter zeer beperkt, al
thans als men het niveau van de voorziening in
tact wil laten. Eigenlijk is het heel simpel: als we 
steeds ouder worden, moeten we in onze actieve 
levensfase een groter deel van ons inkomen opzij 
zetten voor later, en of dit nu via de collectieve 
sector of via de marktsector gebeurt, maakt in 
wezen niet uit.

Sinds de jaren tachtig zijn in vele westerse 
landen de inkomensverschillen toegenomen 
(trend 2). Over de oorzaak hiervan wordt door 
economen en sociologen al geruime tijd getwist. 
J KT achten het niettemin ‘reëel dat de trend in 
Nederland de komende jaren versterkt doorzet’. 
Om de netto-inkomensverschillen te beperken 
zou daarom de behoefte aan inkomensherverde-

ling via belastingen en sociale uitkeringen toe
nemen. Maar dat zou de verstorende werking 
van de verzorgingsstaat vergroten.

Cruciaal voor de mogelijkheden van de over
heid om de inkomensongelijldreid te beperken is 
de vraag of het hierbij gaat om marktconforme 
inkomensverschillen. Als inkomensverschillen 
de schaarsteverhoudingen op de arbeidsmarkt 
weerspiegelen, zal nivellerend overheidsbeleid 
de marktwerking verstoren en de economische 
doelmatigheid schaden. Het is echter kwestieus 
of de toenemende ongelijkheid wel marktcon
form is. J KT wijzen op de groeiende loonverschil- 
len tussen hoog- en laagopgeleiden die zouden 
voortvloeien uit de grotere vraag naar hoogopge
leiden als gevolg van de technologische ontwik
keling. Feit is evenwel dat de toename van de 
loonongelijkheid vooral is veroorzaakt doordat 
loonverschillen binnen groepen met eenzelfde 
opleidingsniveau groter zijn geworden, en veel 
minder door grotere loonverschillen tussen de 
opleidingsniveaus (De Beer 2001). Het is niet 
aannemelijk dat deze zogenaamde binnen- 
groepsongelijlcheid voortvloeit uit veranderende 
schaarsteverhoudingen. Zij lijkt samen te han
gen met de steeds hogere beloning van relatieve 
(in plaats van absolute) prestaties. We zien dit bij 
de beloning van topmanagers, maar ook bij die 
van topsporters, topartiesten, topadvocaten, en
zovoorts. De nummer één krijgt steeds meer in 
verhouding tot anderen. De economen Frank en 
Cook betogen in hun boek The winner-take-all 
society dat dergelijke beloningsverschillen econo
misch inefficiënt zijn. Beperking van deze ver
schillen, bijvoorbeeld via corrigerende belastin
gen, zou de doelmatigheid van de economie juist 
vergroten.

Volgens een bekende economische regel doet 
een overheid er verstandig aan om de minst mo
biele productiefactoren te belasten. Deze kunnen 
het moeilijkst de belastingheffing ontlopen en 
daarmee de heffingsgrondslag uithollen. Tot nu 
toe gold vooral de factor arbeid als immobiel, j k t  

betogen echter dat, als gevolg van de Europese 
integratie, ook de mobiliteit van arbeid zal toe
nemen, waardoor het moeilijker wordt deze rela-
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tief zwaar te belasten. Hoewel er voor arbeidsmi
gratie binnen de Europese Unie weinig belem
meringen meer zijn, is er van een toenemende 
internationale arbeidsmigratie binnen Europa 
echter nog weinig te bespeuren. Het aantal e u - 

ingezetenen dat niet in het geboorteland werkt, 
bedraagt nog slechts zo’n twee procent van de 
Europese beroepsbevolking.

Dat mensen niet zo snel vertrekken naar een 
land met lagere belastingen is niet zo vreemd. 
Tegenover hogere belastingen staan in het alge
meen immers ook meer collectieve voorzienin
gen die zekerheid verschaffen en het leven aan
genamer maken. In landen met een gunstiger 
belastingklimaat moet men die voorzieningen 
en verzekeringen uit eigen zak betalen, 
waardoor het voordeel van een lagere belasting
druk geheel of grotendeels wegvalt. Zolang er 
een band bestaat mssen belastingdruk en voor
zieningenniveau en de bevolking aan die voor
zieningen veel waarde hecht, hoeven landen met 
hoge belastingen dan ook niet te vrezen voor een 
omvangrijke belastingvlucht van hun produc
tieve arbeidskrachten.

Het is zo langzamerhand een gemeenplaats 
dat onze samenleving steeds pluriformer of 
heterogener wordt als gevolg van individualise
ring en immigratie, j k t  stellen dat de mensen 
hierdoor steeds slechter passen in het keurslijf 
van de verzorgingsstaat (trend 4). Deze biedt im
mers slechts één confectiemaat, gebaseerd op de 
naoorlogse mode: de traditionele mannelijke 
kostwinner met een vaste voltijdbaan en een af
hankelijke partner. Dat dit traditionele kostwin
nersgezin niet langer maatgevend is, betekent 
echter niet automatisch dat de heterogeniteit 
toeneemt. Vergelijk Nederland eens met een 
land als Zweden, waar het kostwinnersmodel 
passé is: daar is de verscheidenheid aan verdie- 
nersmodellen eerder kleiner dan groter dan in 
Nederland. In Zweden is bijna ieder gezin een 
tweeverdienershuishouden, waarin de vrouw 
haast even vaak een voltijdbaan heeft als de man. 
Het spreekt dus geenszins vanzelf dat een voort
gaande individualisering zal leiden tot een 
steeds grotere heterogeniteit (vgl. De Beer 2003).

Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor de 
toestroom van immigranten. Deze mag de veel- 
Ideurigheid van de samenleving dan vergroten, 
of hij ook leidt tot een grotere heterogeniteit in 
aanspraken op de verzorgingsstaat is de vraag. 
Dat allochtonen relatief vaak een beroep doen op 
de sociale zekerheid, heeft veel meer te maken 
met hun zwaklce sociaal-economische positie 
(onder andere samenhangend met hun lage op
leidingsniveau en oververtegenwoordiging in 
kwetsbare sectoren en beroepen) dan met hun 
‘afwijkende’ cultuur.

D R A S T I S CH E H E R V O R M I N G E N ?

De vier besproken trends tezamen plaatsen 
linkse politici voor een dilemma, aldus j k t : aan 
de ene kant wordt de wenselijkheid van een om
vangrijke verzorgingsstaat die de uitkomsten 
van de markt corrigeert, groter, anderzijds wor
den de praktische mogelijlcheden hiervoor klei
ner. Aangezien wat kan uiteindelijk zwaarder 
weegt dan wat wenselijk is, is een drastische her
vorming van de verzorgingsstaat onontkoom
baar: alleen door de doelmatigheid te vergroten 
kan de doelstelling van sociale rechtvaardigheid 
worden gehandhaafd.

Uit mijn kritische bespreking van de vier 
trends blijkt al dat ik niet zo overmigd ben van 
de ernst van dit dilemma. Ik onderschrijf de con
clusie van J KT  dat de behoefte aan een royale ver
zorgingsstaat die markmitkomsten corrigeert en 
zekerheid en voorzieningen verschaft, groter zal 
worden. Ontwikkelingen als de vergrijzing, indi
vidualisering en welvaartsstijging leiden tot een 
grotere vraag naar collectieve voorzieningen. 
Maar het spreekt allerminst vanzelf dat deze de 
houdbaarheid van de verzorgingsstaat in gevaar 
zal brengen. Dezelfde ontwikkelingen leiden bij
voorbeeld ook tot een grotere vraag naar brillen, 
boeken en bewaking. Maar niemand zou toch 
willen beweren dat hierdoor de levensvatbaar
heid van de brillenindustrie, de boekhandel en 
debewakingsbranche onder drukkomt te staan! 
Integendeel, zij gaan een gouden toekomst tege
moet.

51
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Zolang men in termen van een dichotomie 
tussen collectieve sector en marktsector blijft 
denken, zolang men groei in de ene sector als 
een crisisverschijnsel en groei in de andere sec
tor als een economisch succes beschouwt, zal de 
zogenaamde crisis van de verzorgingsstaat onop
losbaar zijn. Pas als men erkent dat groei van de 
collectieve uitgaven uitdrukking geeft aan de 
preferenties van een vergrijzende en rijker wor
dende bevolking, zal de bijdrage van de verzor
gingsstaat aan onze welvaart werkelijk op 
waarde worden geschat.

Dit neemt niet weg dat het de moeite waard 
blijft te streven naar een grotere doelmatigheid 
van de verzorgingsstaat, j k t  zien informatiepro
blemen als de fundamentele oorzaak van de af- 
mil russen rechtvaardigheid en doelmatigheid. 
Als men maar voldoende nauwkeurige informa
tie zou hebben over de doelgroepen van het be
leid, zou men de rechtvaardigheid kunnen ver
groten zonder de doelmatigheid te verminderen 
(of vice versa) en wel door maatregelen zeer spe
cifiek te richten op die categorieën waarvoor zij 
‘eigenlijk’ bedoeld zijn.

j  KT vergissen zich echter in de aard van het 
informatieprobleem. Het probleem is niet zo
zeer dat men moeilijk kan vaststellen in welke 
categorie iemand valt, maar dat de categorieën 
zelf steeds diffuser worden. Iedere scheidslijn 
mssen samenlevingsvormen wordt willekeurig 
indien verschillende samenlevingsvormen 
vloeiend in elkaar overlopen. De scheidslijn tus
sen vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid is 
een bureaucratische fictie indien werkloosheid 
altijd een combinatie is van iets w atje overkomt 

52 en van een vrij e keuze. De precieze afbakening
van arbeidsongeschiktheid is een onmogelijke 
opgave als arbeidsongeschiktheid voortkomt uit 
een mengeling van lichamelijke gezondheids
problemen, psychische klachten, gespannen ar

beidsverhoudingen en de omstandigheden 
thuis. }e kunt wel proberen de grote variëteit te 
vangen in steeds fijnere categorieën, maar on
vermijdelijk doe je de werkelijkheid daarmee ge
weld aan. Je creëert dan slechts een papieren 
rechtvaardigheid die steeds minder aansluit bij 
de beleving van de mensen zelf.

Bovendien zet een verdere differentiatie van 
maatregelen de deur wijd open voor calculerend 
gedrag. Naarmate de categorisering van maatre
gelen fijner wordt, wordt het gemaldcelijker door 
een Ideine gedragswijzigingje aanspraken te 
vergroten. Slechts enkele kenmerken, zoals ge
slacht en leeftijd, liggen immers vast; vrijwel alle 
andere kenmerken kun je in meerdere of min
dere mate manipuleren. De grotere differentiatie 
van beleid die j k t  voorstaan, zal daardoor een 
doodlopende weg blijken te zijn. In plaats van si
multaan de doelmatigheid en rechtvaardigheid 
van overheidsbeleid te vergroten, zullen zij beide 
afnemen. Een samenleving waarin grenzen ver
vagen en eigen keuzen en onvrijwillige gebeur
tenissen zich steeds meer vermengen, vraagt 
juist om meer uniformiteit in plaats van meer 
differentiatie van het beleid. Ervaringen van libe
rale verzorgingsstaten als die van de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk leren, dat het 
concentreren van collectieve voorzieningen op 
de meest behoeftigen — en binnen die groep bij 
voorkeur op de deserving goor — het maatschap
pelijk draagvlak voor de verzorgingsstaat op den 
duur uitholt. Het kan gemakkelijk een neer
waartse spiraalbeweging in gang zetten, waarin 
een stapsgewijze versobering van het voorzie
ningenniveau en een aflcalvend maatschappelijk 
draagvlak elkaar wederzij ds versterken. Als dit 
noodzakelijk links is, dan vraag ik mij — met Ar
jen van Witteloostuijn in zijn reactie in serv 
nr.10/11 — af, wat nog de noodzaak is van het 
voortbestaan van links.
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Nieuw links in de economie: 
limits to empowerment
E D D Y  B E K K E R S  & M IC H IE L  M U L D E R

Bas Jacobs, Frank Kalshoven en Paul Tang presen
teerden een ‘nieuwe’ economische agenda voor 
de linkse politiek naar aanleiding van vier trends 
in de economie. Zij schetsen drie beleidsrichtin
gen: i) alles laten zoals het is, 2) de efficiency 
binnen de overheid vergroten en 3) streven naar 
kansgelijkheid in plaats van inkomensgelijk
heid. Wij vinden deze beleidsrichtingen niet het 
beste antwoord op de vier scenario’s en zien bo
vendien nog andere ontwikkelingen waar de 
linkse politiek haar beleid op moet afstemmen.

Iedereen is van mening dat de overheid effici
ënt moet werken. Het beeld dat geschetst wordt 
dat de overheid massaal Jree lunches laat liggen 
valt echter te betwijfelen. Onder Paars werd on
der de noemer ‘Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit’ gewerkt aan een efficiën
tere overheid en de bezuinigingen van het hui
dige kabinet gaan zover dat ze raken aan de kern
taken van de overheid, die zelfs liberalen als es
sentieel beschouwen, zoals de jeugddetentie ter 
voorkoming van een langdurige en kostbare car
rière van criminele jongeren.

Een efficiënte overheid begint bij het hoogste 
niveau: de politiek. Het gebrek aan een zelfregu
lerend mechanisme binnen de PvdA is ronduit 
schrijnend te noemen. Bent u wel eens op een af- 
delingsvergadering geweest waar een motie van

Over de auteurs Eddy Bekkers is econoom en als aio 
oerbonden aan de Erasmus Unioersiteit, Rotterdam. 
Michiel Mulder is student economie en werkzaam bij 
degemeenteraadsfractie iian de PudA-Amsterdam

wantrouwen werd aangenomen tegen uw PvdA- 
wethouder van Sociale Zaken die een zooitj e 
maakte van uw sociale dienst? Wij niet. Heeft u 
wel eens een PvdA-minister zien vertrekken om
dat de treinen niet op tijd reden?

Als de PvdA een goed functioneren van de 
overheid niet tot haar domein rekent, met als ui
terste consequentie dat zijzelf deel uit maakt van 
die overheid en dus niet in de laatste plaats zich
zelf moet aanspreken, verwordt dit thema tot 
een speelbal in de handen van rechtse partijen 
die op een onverantwoorde manier met de botte 
bijl halcken in het systeem dat met sociaal-demo- 
cratische handen en gedurende decennia zorg
vuldig is opgebouwd.

Maar zoals gezegd is een efficiëntere en doel
matiger overheid geen panacee, zeker niet op de 
lange termijn, voor de uitdagingen die op ons af
komen. Wat dan?

E M P O W E R M E N T

Een mogelijldreid die de auteurs noemen is: 
kansgelijkheid in plaats van inkomensgelijk
heid. In deze benadering maakt de (linkse) politi
cus zich geen zorgen om de uitkomsten van ie
mands individuele ontwildcelingspad (herverde
ling van het inkomen) maar om de startpositie 
van ieder individu (gelijke kansen creëren). Het 
gaat er dan om dat mensen weerbaarder worden 
(‘empowerment’).

Wij zijn het niet eens met deze benadering en 
zullen dit toelichten aan de hand van een analyse

5 3
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van de ontwiklceling van inkomensverschillen. 
Zoals blijkt uit cijfers van het c b  s zijn de inko
mensverschillen gedurende de jaren zestig en 
zeventig fors kleiner geworden, sterk gestegen 
in de jaren tachtig en gestabiliseerd in de jaren 
negentig.

Een belangrijke factor van de ongelijkheid in 
de inkomensverdeling is de technologische ont
wikkeling en het scholingsniveau, zoals ook Ja- 
cobs c.s. aangeven. Traditioneel verdienen laag 
opgeleide mensen minder dan de beter opgelei
den. Er is sprake van een toegenomen verslechte
ring van de inkomenspositie van de groep lager 
opgeleiden. Het scholingspeil stijgt weliswaar, 
maar de vraag naar hoger opgeleid personeel 
stijgt harder. Het fenomeen van ’skillbiased 
technological change’ doet zich voor, waarbij 
elke aanbodstijging van hoger opgeleiden leidt 
tot een vraagstijging van hoger opgeleid perso
neel, omdat technologie niet-rivaal is.

Is er een oplossing voor de stijgende inko
mensongelijkheid? Het nastreven van kansge
lijkheid (empowerment) biedt geen soelaas. Als 
werkelijk elke stijging van het opleidingspeil 
leidt tot een grotere vraag naar hoger opgeleiden, 
en daar lijkt het wel op, zal de inkomensongelijk
heid niet afnemen. Maar ook als dit geen wetma
tigheid is zijn er grenzen aan het creëren van ge
lijke kansen (limits to empowerment). Een vorm 
van het creëren van gelijke kansen is het investe
ren in scholing. Maar vanwege verschillen in 
aangeboren talenten biedt dit geen soelaas. De 
‘kenniscapaciteit’ per individu is begrensd, dit in 
tegenstelling tot de portemonnaie.

Het CPB heeft met haar model m i m i c  onder- 
5 4 zocht wat het economische rendement is van 

extra investeringen in de minder getalenteerde 
groep zodat deze in ieder geval een startkwalifi
catie heeft. De kosten-baten analyse valt pas ge
ring positiefuit nazs jaarm eteen 1,25 procent 
hogere arbeidsproductiviteit maar ook een hoger 
financieringstekort. Deze hogere arbeidsproduc
tiviteit representeert uiteraard een hogere loon
ruimte en hierdoor een hoger inkomen voor 
deze groep: de inkomensverschillen zijn kleiner. 
De winst blijkt echter laag of, gezien de onzeker

heid over winst op zo'n lange termijn, afwezig.
Ook het creëren van werkgelegenheid wordt 

vaak gezien als een vorm van empowerment. Uit 
het proefschrift van Paul de Beer blijkt echter dat 
dit bij lange na niet het geval is. De werkgelegen
heid groeide in de jaren negentig met 23 procent, 
maar het aantal huishoudens zonder inkomen 
uit arbeid bleef stabiel (40 procent in 19 9 o en 3 9 
procent in 19 97). De toename van de werkgele
genheid is vooral zichtbaar in het toegenomen

Sinds de jaren zeventig nemen 
inkomensverschillen significant af 

als er een lin ks kabinet aan de 
macht is, nemen ze sterk toe onder 
rechtse kabinetten en blijven 
ze ongeveergelijk onder een 
middenkabinet

aantal tweeverdieners. Banengroei leidt niet tot 
een meer gelijke inkomensverdeling.

Jacobs c.s. geven overigens ook toe datkansge- 
lijldieid niet leidt tot gelijkheid van uitkomsten 
(inkomensgelijkheid). Zij prolongeren dit als po
litieke keus vóór doelmatigheid ten kostte van 
rechtvaardigheid. Als zodanig hebben zij dus 
geen oplossing voor de door henzelf geconsta
teerde trend van een grotere ongelijkheid van in
komens. Ook Wouter Bos verklaarde zich on
langs voorstander van het onzalige idee om te 
breken met het streven naar inkomensnivelle
ring. ‘Het moet er niet om gaan of iedereen het 
zelfde krijgt,’ zei hij in juni op het PvdA-forum. 
Een slecht plan.

RE CHT VAARDI GE I N K O M E N S N I V E L L E R I N G

Tien jaar geleden verbaasde Paul de Beer zich in 
Sfr-D erover dat er zo weinig over de principiële 
keus mssen doelmatigheid (maximale maat
schappelijke welvaart) en rechtvaardigheid (ge-
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lijke welvaart) wordt nagedacht. Hij onder
scheidt drie verschillende concepten van recht
vaardigheid,
1. compenserende inkomensverschillen: inkomens

verschillen worden alleen geaccepteerd voor
zover ze voortkomen uit de inspanningen 
waarmee het inkomen wordt verworven (het 
meest rechtvaardig);

2. ulitarisme: de hoogte van de totale welvaart 
staat voorop (het meest doelmatig);

3. difference principle: inkomensverschillen zijn 
alleen gerechtvaardigd als deze uiteindelijk in 
het voordeel zijn van de minst bevoorrechten 
zelf (tussen rechtvaardig en doelmatig in, vrij 
naar John Rawls).

Gedurende de jaren tachtig deed zich de sterkste 
stijging van de inkomensongelijkheid voor. Het 
verschil tussen het sociaal minimum en het mo
dale loon nam gedurende deze periode met on
geveer eenderde toe. Volgens het difference princi
ple van Rawls is dit enkel gerechtvaardigd als de 
laagste inkomens hiervan hebben geprofiteerd. 
Wat blijkt echter: de koopkracht van ‘modaal’ 
nam toe met 6 procent, terwijl de koopkracht van 
de ‘minima’ daalde met maar liefst 8 procent.
Ook de extra werkgelegenheid die hier het ge
volg van was leidt niet tot een rechtvaardiging 
van de inkomensverschillen volgens Rawls' dif
ference principle. Aangezien de ongelijkheid in 
de jaren negentig ongeveer onveranderd bleef is 
dus aan de voorwaarden van het rechtvaardig
heidsbeginsel van John Rawls niet voldaan.

Dan het uiterste van het spectrum: compense
rende inkomensverschillen. Dit betekent dat een 
bankdirecteur 100 keer zoveel inspanning moet 
leveren als een minimumloner. Dit lijkt wel erg 
onwaarschijnlijk en we durven hier dan ook te 
stellen dat de huidige inkomensverschillen op 
grond van het concept van de compenserende in
komensverschillen niet rechtvaardig zijn.

Blijft over de ulitaristische benadering, 
waarin binnen de afruil tussen doelmatigheid en 
rechtvaardigheid enkel oog is voor het eerste, te 
weten maximalisering van de totale maatschap
pelijke welvaart. In wezen is dit waar Jacobs c.s.

en ook Wouter Bos op aansturen wanneer zij 
hun keuze voor kansgelijlcheid ten kostte van in
komensgelijkheid werkelijk menen.

L I N K S  P R A G M A T I S M E  OF D O G M A T I S ME ?

Als wij als linkse mensen daadwerkelijk een 
rechtvaardige samenleving willen, dan is het dus 
onvermij delijk dat wij de naakte waarheid onder 
ogen zien en keer op keer een loopgravenoorlog 
met rechtse partijen voeren om met traditionele 
methoden het inkomen te herverdelen. 
Belastingheffen op hogere inkomens en vermo
gen en dit als een soort Robin Hood naar de ar
men brengen in de vorm van huursubsidie, be
lastingkortingen en andere vormen van jaar
lijkse procentjes koopkracht. Een cliché? Wel
licht, maar niet minder dan pleidooien voor 
kansgelijkheid of een efficiënte overheid. Met 
dit belangrijke verschil dat kansgelijkheid en 
efficiency binnen de overheid ook door rechtse 
partijen wordt bepleit. Op grond van haar bij
zondere positie binnen het politieke spectrum 
moet de PvdA dus pragmatisch omgaan met haar 
principes, dat is, elke gelegenheid aangrijpen 
rechtvaardigheid metterdaad te bewerkstelligen. 
Grappig is het, dat dit vaak als dogmatisch links 
wordt beschouwd.

Sinds de jaren zeventig nemen inkomensver
schillen significant af als er een links kabinet aan 
de macht is, nemen ze sterk toe onder rechtse ka
binetten en blijven ze ongeveer gelijk onder een 
middenkabinet. Het lijkt er op dat de samenstel
ling van het kabinet van doorslaggevend belang 
is bij de verdeling van het inkomen! De PvdA 
moet dus na elk rechts kabinet weer corrigerend 5 5
optreden. En de kiezer is het met ons eens. Uit 
het Sociaal Cultureel Rapport 2002 bleek dat 62% 
van de werkenden de inkomensverdeling te 
scheef vond. 70% van de gepensioneerden vond 
dit en 85% van de uitkeringsgerechtigden.

Overigens is inkomensnivellering niet alleen 
uit het oogpunt van rechtvaardigheid nastre
venswaardig. Uit recent onderzoek van Lex Borg- 
hans en Bas ter Weel blijkt dat in Nederland cri
minaliteit relatief minder voorkomt bij ‘lagere’
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klassen dan in de Verenigde Staten, doordat de 
inkomensverdeling hier meer gelijk is.

Thorstein Veblen betoogde reeds aan het eind 
van de negentiende eeuw dat elke euro die een 
rijke uitgeeft minder productief is voor de eco
nomie dan de euro van een arme sloeber. De 
rijke immers zal veel betalen voor bijvoorbeeld 
het merk, terwijl een groter percentage van de 
euro van de minder bedeelde naar de werkzaam
heden zelf gaat die in het product zitten. Door 
multiplierejfecten heeft de economie dus meer aan 
de euro van de arme.

Daarnaast speelt de inkomensverdeling een 
rol als het gaat om loonmatiging en topinko
mens. De Nederlandse economie heeft momen
teel baat bij een gematigde loonontwikkeling, 
maar kom daar maar eens om wanneer de 
‘bovenklasse’ zich verrijkt. Het streven naar in
komensnivellering ontslaat de sociaal-democra- 
tie overigens niet van de plicht om oog te hou
den voor de andere genoemde beleidsrichtingen, 
zoals wij reeds betoogden. Er is in dit verband 
een vijfde trend waarneembaar die van groot be
lang is bij het formuleren van een economische 
agenda voor de linkse politiek.

EEN V I J FD E  T REN D

Het gaat dan om het ‘Baumol’-effect. In de dienst
verlenende sector kan niet dezelfde productivi- 
teitsstijging gerealiseerd worden als in andere 
sectoren. Toch kijken werknemers in de dienst
verlenende sector bij het stellen van looneisen 
naar hun collega’s in de andere sectoren. De 
loonstijgingen zijn dus hetzelfde, maar in de in- 

5 6 dustrie kunnen werkgevers deze betalen uit de 
gestegen productiviteit, terwijl werkgevers in de 
dienstverlenende sector deze ‘loonruimte’ niet 
hebben.

De overheidssector nu bestaat vrijwel geheel 
uit dienstverlening en de kosten stijgen bij ge
lijkblijvende kwaliteit dus altijd meer in de col
lectieve sector dan in de marktsector. Dit zet de 
werkdruk in de zorgsector, het lerarentekort en 
andere knelpunten in de collectieve sector in een 
ander daglicht. Als de marktsector altijd een ster

kere aanzuigende werking heeft, moet de over
heid altijd aan kwaliteit of aan omvang inleve
ren. Tenzij er wordt betaald voor een kwalitatief 
goede collectieve sector. Wederom is het de soci- 
aal-democratie die zich geroepen moet voelen 
deze taak op zich te nemen en binnen elk kabinet 
opnieuw dit punt moet bevechten op de rechtse 
partijen. Onder Paars heeft de PvdA deze rol ver
vuld en vele miljarden vrijgespeeld om de nood
zakelijke reparaties in de collectieve sector uit te 
voeren. Inderdaad slinken de wachtlijsten en het 
lerarentekort. Uiteraard moet een dergelijke rol 
gepaard gaan met het punt van efficiency: juist 
de hoeder en pleitbezorger van de collectieve sec
tor moet kritisch zijn hierop.

RE CAPI TULAT I E

De druk op de collectieve sector zal stijgen door 
de vijf trends en de sociaal-democratie moet een 
antwoord hierop geven. Dit antwoord hoeft ech
ter niet eenduidig te zijn. De heterogenisering 
van de samenleving bijvoorbeeld vraagt om een 
sociaal zekerheidssysteem dat op de moderne le
vensstijl is geënt. Maar dit hoeft niet minder so
ciale zekerheid te zijn. De internationalisering 
van de economie ondergraaft de mogelijkheden 
belasting te heffen. Maar als wij hier in Europa 
minimumnormen over kunnen afspreken is het 
probleem al veel minder groot. De vergrijzing is 
een probleem. Maar in de berekeningen van het 
CPB die debasis vormen voor het paniekerige ka
binetsbeleid omtrent de vergrijzing stabiliseert 
de schuldquote (staatsschuld als percentage van 
het nationaal inkomen) op het absurd lage ni
veau van 10 %. Jacobs c.s. schrijven dat om de 
AOW te betalen in 2040 de premiedruk (a o w - 

premie als percentage van het nationaal inko
men) met 4,3 procentpunt gestegen moet zijn. 
Maar is dit zoveel? De collectieve lasten daalden 
de afgelopen twintig j aar met 8 procentpunt tot 
3 9 % en de collectieve uitgaven daalden met maar 
liefst 17 procentpunt tot 41 % van het nationaal 
inkomen. Daarmee willen we aangeven dat de 
collectieve sector momenteel in historisch per
spectief erg klein is. Het idee dat als we niets
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doen de nachtwakerstaat onherroepelijk aan
breekt omdat de kosten van ‘onze sociale verwor
venheden’ niet meer op te brengen zijn, behoeft 
dan ook nuancering. Met name de inkomensver
deling, het effect van ‘Baumol’ op de collectieve 
sector en de vergrijzing vragen om extra uitga
ven en een groei van de collectieve sector, waar 
momenteel gelukkig ook ruimte voor is. Binnen 
deze collectieve sector moet voldoende ruimte 
zijn voor vraagsturing vanwege de meer hetero
gene samenleving en optimale efficiency, maar

dit zegt niet zoveel over de omvang van deze sec
tor en de mogelijkheden om efficiency te realise
ren zijn, zoals betoogd, uitputtend. Een pleidooi 
voor kansgelijkheid mag er niet toe leiden dat de 
PvdA zich van haar kerntaken aangaande de in
komensverdeling kwijt. De PvdA moet alweer in 
de startblokken gaan staan en haar historische 
rol blijven vervullen om corrigerend op te tre
den.
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P A U L K A LM A

De hervorming van de verzorgingsstaat verdient 
een centrale plaats in het korte- en lange-termijn- 
programma van de sociaal-democratie. De op
bouw en uitbreiding van die verzorgingsstaat in 
de naoorlogse periode, waaraan sociaal-democra- 
ten intensief hebben meegewerkt, was een groot 
succes — gemeten aan de bijdrage die ze geleverd 
heeft aan de bestaanszekerheid, de welvaart en de 
ontwikkelingskansen van de bevolking.

Maar dat succes wordt niet automatisch ge
prolongeerd. Een sterk ontwiMcelde publieke 
sector blijkt zijn schaduwzijden te hebben, in de 
vorm van hoge kosten, bureaucratisering, mis
bruik; soms ook van blijvende afhankelijldieid 
van overheidssteun. Bovendien is de afbakening 
tussen ‘publiek’ en 'privaat’ niet voor eens en 
voor altijd gegeven. Maatschappelijke ontwikke
lingen, zoals een toegenomen welvaart en een 
beter opgeleide bevolking, maken het mogelijk 
om de verantwoordelijltheid van de overheid op 
bepaalde terreinen te verminderen. Maar omge
keerd ontstaan ook nieuwe sociale problemen of 
steken oude problemen weer de kop op — wat 
juist tot uitbreiding van de publieke sector aan
leiding kan geven.

Hervorming van de verzorgingsstaat is dus 
noodzakelijk. De PvdA heeft aan die hervorming 
de afgelopen jaren zeker haar bijdrage geleverd.

Over de auteur Paul Kalma is directeur uan de Wiardi
Beekman Stichting; redacteur uan s & d . Met dank
aan Frans Becker uoorzijn kritieken suggesties 

Noten Zie pagina 58

Ze liep voorop bij een meer verplichtende aan
pak van de werkloosheidsproblematiek (‘werk 
boven inkomen’) en bij de invoering van de zg. 
persoonsgebonden budgetten in de gezond
heidszorg. Toch heeft ze zich, over het geheel ge
nomen, in het debat over de verzorgingsstaat 
veel te veel in het defensief laten drukken. Ze liet 
na om de eigen uitgangspunten te overdenken; 
verwaarloosde het contact met het ‘veld’ en met 
de eigen achterban in de betreffende sectoren; en 
verloor zich (zoals in het onderwijs) ineen tech
nocratische beleidspraktijk. Aldus verzwakt gaf 
ze in tweeërlei opzicht politiek terrein prijs:
> door zich onvoldoende te verzetten tegen de 

opmars van conservatief-liberale opvattingen 
over de verhouding tussen staat en maat
schappij. Daarin fungeert de verzorgingsstaat 
als de grote boosdoener. De problemen die 
zich in en rond de publieke sector voordoen, 
worden altijd aan die sector zelf toegeschre
ven, terwijl andere, externe oorzaken (zoals 
de economische conjunctuur; de opkomst van 
de kenniseconomie, een bedrijfsleven dat z’n 
minder productieve werknemers in de sociale 
zekerheid ‘loost’) stelselmatig buiten be
schouwing blijven;

> door in verregaande mate het economisch 
denkkader over te nemen, dat onder beleids- 
adviseurs en beleidsmakers in zwang is ge
raakt. Er is niets tegen het gebruik van de eco
nomische wetenschap bij het (her)inrichten 
van de publieke sector. Maar het is wel be
zwaarlijk wanneer economische categorieën
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de menings- en besluitvorming gaan beheer
sen; wanneer het alleen nog maar over 
kosten(beheersing) en efficiency- en produc
tiviteitsverhoging gaat — en er over de in
bond en kwaliteit van de betreffende voorzie
ningen nauwelijks meer gesproken wordt.
Het gevolg is dat de publieke sector nog maar 

zelden de verdediging krijgt die zij verdient; en 
die ze in het huidige klimaat meer dan ooit nodig 
heeft. Een uitgebreide, doelmatig georgani
seerde publieke sector, zo heeft de sociaal-demo- 
cratie altijd geredeneerd, vervult een opbou
wende, productieve rol in de samenleving. Ze 
vormt niet alleen de neerslag van de solidariteit 
die mensen onderling weten op te brengen, 
maar bevestigt en stimuleert ook solidariteit. Ze 
bevordert, door middel van collectieve regels en 
voorzieningen, gelijke kansen en individuele 
ontplooiing. Ze is niet alleen afhankelijk van een 
goed functionerende economie, maar vormt om
gekeerd ook één van de fundamenten waarop 
een moderne sociale markteconomie gebouwd 
is. Dat geldt nog steeds.

De hier bekritiseerde tendens in het debat over 
de publieke sector bespreek ik in het navolgende 
uitvoeriger aan de hand van het artikel van Bas 
Jacobs, Frank Kalshoven en Paul Tang in Socia
lisme e^Democratie (lo/ii, 2003), getiteld‘Noodza
kelijk links’. Het is een artikel dat, anders dan 
tegenwoordig gebruikelijk, de ‘externe’ maat
schappelijke ontwikkeling centraal stelt en daar
uit een aantal belangrijke dilemma’s voor de so- 
ciaal-democratie destilleert — waarbij de au
teurs de grote greep gelulddg niet schuwen.

Maar het geeft ook goed weer wat mij in het 
debat over de verzorgingsstaat in de afgelopen 
periode niet is bevallen. Op een drietal punten 
verschil ik met Jacobs c.s. fundamenteel van me
ning:
> hun analyses zijn te abstract; ze Vermengen 

objectieve trends te veel met politieke opvat
tingen; en miskennen een aantal maatschap
pelijke ontwikkelingen dat de behoefte aan 
publieke regelingen en voorzieningen eerder 
groter dan Ideiner maakt;

> ze gaan vrijwel geheel voorbij aan het beleid 
van de afgelopen periode — en vergeten aldus 
om uit de ervaringen van ‘paars’ (de succes
sen, de beperkingen, de blinde vlekken) de 
nodige lessen voor de toekomst te trekken;

> ze zetten met hun voorstellen voor ‘differenti
atie’ en ‘specifiek beleid’ de brede verzorgings
staat op het spel, ten gunste van een stelsel 
‘voor zwakkeren en pechvogels’; en geven 
blijk van een overmatig vertrouwen in markt
werking en ‘afrekenen op resultaat’ als instru
menten om de efficiency en de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening te verhogen.
In dit artikel zet ik daar mijn eigen analyses, 

uitgangspunten en voorstellen tegenover. Het 
werd geschreven met het rapport van de com- 
missie-De Boer (‘De kaasstolp aan diggelen’) in 
het achterhoofd. In haar analyse van de dramati
sche verkiezingsnederlaag van de PvdA in mei 
2002 constateerde de commissie dat de PvdA op 
een aantal belangrijke beleidsterreinen onvol
doende programmatisch ‘profiel’ heeft; en dat ze 
een duidelijke keuze zal moeten maken uit de 
uiteenlopende, soms ronduit tegenstrijdige op
vattingen die in de partij leven. Zoals uit het na
volgende zal blijken, vormt de hervorming van 
de verzorgingsstaat daarop geen uitzondering.

S OCI AL E P R O B L E M E N

Jacobs c.s. onderscheiden vier maatschappelijke 
trends die volgens hen voor de toekomst van de 
publieke sector, en voor de opvattingen van links 
op dit terrein, van doorslaggevende betekenis 
zijn: vergrijzing, de technologische ontwikke
ling, toenemende internationale mobiliteit en 59 
een grotere heterogeniteit van de samenleving.

Die trends doen volgens hen enerzijds de on
gelijkheid toenemen (met een verhoogde druk 
op de publieke sector als gevolg), maar beperken 
anderzijds de mogelijkheden van de publieke 
sector om die ongelijkheid effectief te bestrijden. 
Alleen door een vergaande verhoging van de 
efficiency van de publieke diensverlening (meer 
waar voor hetzelfde belastinggeld) valt, zo con
cluderen de auteurs, aan dit dwingende dilemma
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te ontsnappen — en kan een afbraak van de ver
zorgingsstaat voorkomen worden. Meer speci
fiek beleid, dat onderscheidt maakt russen meer 
en minder hulpbehoevenden, is daarvoor nood
zakelijk. Daartoe dienen linkse partijen ‘een 
groot aantal politieke taboes te slechten: markt
werking of prestatieprikkels voor publieke doe
len, meer eigen risico’s in sociale zekerheid en 
gezondheidszorg en eigen bijdragen in het 
onderwijs’.

Dat de genoemde trends van invloed zijn op 
de publieke sector, staat vast. Maar hoe dwingend 
zijn ze eigenlijk? Hoe relevant? En hoe verhouden 
ze zich tot de voorstellen die Jacobs c.s. doen? Bij 
de vergrijzing ligt het nog het simpelst. Ze leidt 
inderdaad tot oplopende pensioenlasten en stij
gende uitgaven in de gezondheidszorg — hoewel 
de herverdeling van ‘jong’ naar ‘oud’ geen trend, 
maar een zaak van politieke besluitvorming is.
De beschrijving van de toenemende internatio
nale mobiliteit (‘mondialisering’) roept al meer 
vragen op. Nationale staten komen volgens de au
teurs, in de strijd om het aantrekken van kapitaal, 
steeds meer in een concurrentieverhouding tot 
elkaar te staan. Een fiscale ‘race to the bottom’ is 
het gevolg. De winstbelasting zal verder dalen, 
terwijl ook de tarieven in de inkomstenbelasting, 
‘vanwege het vrij e verkeer van personen’, steeds 
meer onder druk komen te staan.

Nu zijn in Europa de tarieven van de winst- en 
van de inkomstenbelasting de afgelopen periode 
inderdaad gedaald. Maar van een ‘race to the bot
tom’ kan zeker niet worden gesproken. Boven
dien: wat is de achtergrond van die ontwikke
ling? Het is moeilijk vast te stellen waar de ‘objec- 

6 o tieve' noodzaak van belastingverlaging, vanwege
de beleidsconcurrentie, eindigt; en waar poli
tieke opvattingen over de wenselijldieid van be
lastingverlaging beginnen. Dat geldt ook voor de 
auteurs. Later in hun artikel voeren ze namelijk 
ook andere redenen aan om de winstbelasting te 
verlagen. Belastingen kunnen maar beter niet te 
zwaar op de factor kapitaal drukken omdat ze 
‘sterke gedragsreacties’ uitlokken (zoals lagere 
investeringen) en tot ‘afwenteling' (op lonen en 
prijzen) leiden. Maar dat gold toch altijd al? Met

mondialisering heeft het in ieder geval weinig te 
maken.

Ook de toegenomen heterogenisering van de 
samenleving wordt door de auteurs nogal sub
jectief geïnterpreteerd. Ze wijzen er terecht op 
dat de variëteit op de arbeidsmarkt is toegeno
men; dat het standaardgezin, met de man als 
kostwinner, niet meer bestaat (althans niet als 
standaard); en dat de grenzen tussen school, 
werk en pensioen vloeiender zijn geworden. Dat 
vraagt om meer maatwerk en meer keuzevrij
heid, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Maar 
moet de organisatie van die sociale zekerheid 
dan ook maar meteen verregaand, via spaarrege
lingen, geïndividualiseerd worden? Moet de 
WAO op de helling (met uiteenlopende uitkerin
gen voor uiteenlopende ziektes!) omdat de oor
zaken van arbeidsongeschiktheid uiteen zijn 
gaan lopen? En meer in het algemeen: waarom 
zou een toenemende heterogeniteit de overheid 
tot het voeren van specifiek(er) beleid dwingen?

De behandeling door de auteurs van de vierde 
trend, de technologische ontwikkeling, brengt 
een heel ander probleem aan het licht. Bij nader 
inzien blijkt het hen namelijk niet om die trend 
zelf, maar om de toenemende (inkomens)onge- 
lijlcheid tussen hoog- en laaggeschoolden te doen 
te zijn. Of de techniek daarvoor verantwoorde
lijk is (omdat ze ongeschoolde arbeid schaarser 
maakt), is, schrijven ze zelf, nog maar de vraag. 
‘Zo zijn er grote verschillen in uitkomsten bij ge
lijke technologische ontwikkeling.’ En ze conclu
deren: ‘Kan over de oorzaken dus verschil van 
mening bestaan, de trend van toenemende onge
lijkheid is even duidelijk als zorgwekkend.’

De bezorgdheid over die ontwiklceling delen 
we, ook al levert het onderzoek op dit terrein 
geen eenduidige resultaten op.' Maar inmssen is 
de aandacht wel verschoven van een ‘dwingende’ 
algemene trend naar een specifiek maatschappe
lijk probleem, namelijk de verslechterde positie 
van laaggeschoolden; een probleem dat vervol
gens tot z’n inkomenseffecten (op de betrokke
nen, op de overheid) herleid wordt. Dat lijkt ons 
een veel te beperkte benadering. In hetzelfde
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nummer van S&-D kiest de socioloog Hemerijck 
een bredere invalshoek. Hij brengt de vermin
derde vraag naar laaggeschoold werk in verband 
met andere maatschappelijke problemen, zoals 
fragiele gezinsvormen; een lage arbeidspartici
patie onder (laaggeschoolde) vrouwen, met 
duurzame afhankelijkheid van uitkeringen en 
armoede als gevolg; en mede in de hand gewerkt 
door onvoldoende mogelijldreden (o.a, betaal
bare kinderopvang) om arbeid en zorg te combi
neren,

Hemerijck concludeert dat de verzorgings
staat op dergelijke nieuwe sociale risico’s moet 
worden afgestemd en doet daarvoor een aantal 
suggesties: scholing voor de betreffende groe
pen, waaronder zeer veel immigranten; het sti
muleren van de vraag naar laaggeschoolde arbeid 
in de sociale sector en de persoonlijke dienstver
lening (o.a. via gerichte subsidiëring); en verho
ging van de publieke dienstverlening aan (jonge) 
gezinnen. ^

Keren we, tenslotte, terug naar de technologi
sche ontwiklceling, en naar de impuls die deze 
geeft aan de opkomst van een nieuw type econo
mie, waarin de inzet en verwerking van kennis 
een centrale rol speelt. Die ‘kenniseconomie’ 
heeft niet alleen gevolgen voor de laaggeschool
den. In combinatie met de internationalisering 
van de economie enerzijds, de flexibilisering van 
de arbeids- en kapitaalmarkt anderzijds, beïn
vloedt ze ook de positie van grote delen van de 
middengroepen. Hun arbeidszekerheid is lang 
niet meer zo groot als in de naoorlogse periode; 
de eisen die aan hen als werknemer worden ge
steld (inzet, sociale vaardigheden, voortdurende 
'upgrading’ van hun kwalificaties) nemen toe; de 
werkbelasting stijgt.

Een en ander hoeft voor veel betrolckenen 
allerminst dramatisch uit te paltken. Dat de 
middenklasse ‘(ver)proletariseert’, zoals Van der 
Zwan polemisch heeft opgemerkt^, is te veel ge
zegd. Maar de genoemde ontwikkeling wijst wel 
op de blijvende betekenis van een goed functio
nerende publieke sector voor deze groepen. Eén 
van de grote uitdagingen voor de toekomst ligt

in de vormgeving van een toegankelijk, kwalita
tief hoogwaardig onderwijsstelsel, dat burgers 
(alle burgers) adequaat voorbereidt op de kennis
economie die zich begint af te tekenen; en van 
een systeem van sociale zekerheid dat, bij toene
mende flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen 
en arbeidsvoorwaarden, datgene blijft verstrek
ken waarvoor het bedoeld is, namelijk collectief 
gegarandeerde inkomenszekerheid, gerelateerd 
aan het arbeidsinkomen.

De publieke sector krijgt nog 
maar zelden de verdediging die 
zij verdient. Zij vervult een 
productieve rol in de samenleving. 
Ze bevestigt en stimuleert 
solidariteit

Een verregaande individualisering en privati
sering van de (financiering van) de publieke sec
tor, valt, vanuit die gezichtshoek bezien, niet aan 
te bevelen. Dat is echter precies de richting die 
Jacobs c.s. in willen slaan. De eigenlijke motive
ring voor hun voorstellen vinden we niet in hun 
trendanalyse, maar in het laatste gedeelte van 
hun artikel, waar ze opmerken dat ‘een belang
rijke doelstelling van sociaal-economische poli
tiek, het emanciperen van individuen, voor het 
overgrote deel gerealiseerd (is). Nederland be
staat voor het overgrote deel uit een midden- 
Idasse. Voor deze mensen geldt dat zij niet meer 61 
worden belemmerd door sociaal-economische 
obstakels.’ Inkomensherverdeling is in die om
standigheden ook niet echt meer nodig. Iemands 
positie op de maatschappelijke ladder is immers 
steeds meer toe te schrijven aan ‘eigen inzet en 
verdienste’.

Dat is een veel te rooskleurige voorstelling 
van zaken (en bovendien in strij d met wat ze zelf 
over de Idoof tussen hoog- en laaggeschoolden 
schrijven). Maar op basis daarvan stellen ze wel
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een serie maatregelen voor die er niet om liegt: 
forse eigen bijdragen, individuele spaarregelin
gen ('Indien mensen werkloos worden of meer 
tij d nodig hebben voor zorg, studie of verlof, ma
ken ze eerst hun eigen spaarpot op’), afschaffing 
van fiscale aftrekposten, waaronder de gehele 
hypotheekrenteaftrek. Tellen we alles bij elkaar 
op, dan rijst de vraag: blijft er voor het ge
middelde Nederlandse gezin nog wel iets om te 
eten over? Voor zover de economie al niet aan de 
bestaanszekerheid en het welvaartspeil van de 
middenklassen knaagt, doet, als het aan de drie 
economen ligt, de overheid het wel.

H E R V O R M I N G ,  WELKE R I CH T I NG ?

Tot zover een poging om, aan de hand van het ar
tikel van Jacobs c.s. (en daar soms dwars tegenin) 
enkele trends en problemen in kaart te brengen 
die op de verzorgingsstaat afkomen. De vraag die 
daarop volgt luidt: hoe is die verzorgingsstaat er 
op dit moment zelf aan toe?

Om te beginnen moet dan worden vastge
steld dat we al zo’n twintig jaar aan hervormin
gen achter de rug hebben. Onder druk van het 
oplopen van het financieringstekort en van de 
staatsschuld enerzijds, een sterke toename van 
de werkloosheid anderzijds, is door achtereen
volgende kabinetten een beleid gevoerd met als 
belangrijke kenmerken: forse bezuinigingen op 
de overheidsuitgaven; stimulering van econo
mie en werkgelegenheid (door lastenverlichting, 
flexibilisering van de arbeidsmarkt en loonmati
ging); en een activerend arbeidsmarktbeleid, dat 
uitkeringsgerechtigden tot werken prikkelt en 

6 2 laaggeschoolde arbeid subsidieert. Dit gedeelte
van het overheidsbeleid, waaraan Jacobs c.s. 
merkwaardig genoeg geen enkele aandacht be
steden, is een succes geweest — en heeft menig 
wetenschappelijk en politiek toerist naar de 
Nederlandse ‘polder’ af doen reizen.

Zeker, de economische conjunctuur zorgde 
ervoor dat het beleid de wind in de rug kreeg, 
maar kan het succes maar voor een deel verkla
ren. De werkloosheid daalde sterk, ook langdurig 
werldozen; en de groei van de arbeidsparticipatie

steeg spectaculair. Daarnaast werden financie
ringstekort en staatsschuld aanzienlijk vermin
derd. En wat in het buitenland vooral verbazing 
en bewondering wekte: de sociale schade (geme
ten aan de hoogte van de minimum-uitkeringen, 
de juridische bescherming van werknemers, 
etc.) bleef bij dat alles, ondanks de vaak pijnlijke 
bezuinigingen, beperkt. Nederland toonde, als 
voorloper van de ‘Derde Weg’, het ongelijk aan 
van neoliberale economen, die menen dat werk
gelegenheid en een hoog niveau van sociale be
scherming, participatie en gelijldieid onverenig
baar zijn. En het ongelijk van traditionele socia
listen, die graag alles bij het oude laten.̂ *-

Tol zover het goede nieuws. Want er is ook 
veel slecht nieuws te melden. De bezuinigingen 
hebben hier en daar danig huisgehouden. De 
overheidsfinanciën blijken, bij teruglopende 
conjunctuur, kwetsbaarder dan verwacht, wat 
vragen oproept over de aanzienlijke lastenver
lichting die werd doorgevoerd. Ook is de omslag 
naar een activerende verzorgingsstaat nog niet 
voltooid; is er op de effectiviteit van afzonder
lijke arbeidsmarkt-maatregelen, inclusief de 
Melkert-banen, het nodige aan te merken; en 
vormt het functioneren van sommige sociale 
diensten ronduit een aanfluiting. Kijken we naar 
de ‘harde’, infrastrucmrele delen van de publieke 
sector en naar het beleid op het gebied van 
onderwijs en zorg, dan ontwaren we een grote 
Idoof tussen beleidsvorming en beleidsuitvoe
ring — waarvan menige privatisering (van de 
spoorwegen tot de thuiszorg) een pijnlijke 
illustratie vormt.

Minstens zo belangrijk is iets anders, name
lijk dat onvoldoende beleidsresultaten lang niet 
altijd het gevolg zijn van overheidsfalen. Som
mige maatschappelijke problemen blijken taaier 
dan verwacht, hoe goed dat beleid ook wordt uitge
voerd. Soms dienen nieuwe problemen zich al 
aan voordat de oude zijn opgelost.

Maken we de balans op, op het snijvlak van het 
gevoerde beleid en van de in de vorige paragraaf 
geschetste maatschappelijke ontwikkelingen, 
dan levert dat voor de hervorming van de verzor-
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gingsstaat in de komende periode een gemengd 
beeld op. Op het ene terrein is heroriëntatie 
dringend geboden (de presterende verzorgings
staat). Op het andere terrein moet de al ingezette 
hervorming, met nieuwe accenten, krachtig wor
den voortgezet (de activerende verzorgings
staat). En tenslotte, hoe moeilijk het voor som
mige vernieuwers (waaronder Jacobs c.s.) ook te 
accepteren is: er zijn ook terreinen waarop radi
cale verandering helemaal niet nodig of wense
lijk is en een verdediging van de bestaande ar
rangementen op haar plaats is (de beschermende 
verzorgingsstaat). Ik behandel ze in omgekeerde 
volgorde.

a) De beschermende verzorgingsstaat 
Iedereen, zo heet het tegenwoordig, kan het 
beste voor zichzelf zorgen — en zeker als een 
sterk gestegen welvaart hem/haar daartoe in 
staat stelt. ‘Eigen verantwoordelijkheid eerst.’

De populariteit van dit soort ideeën zou bijna 
doen vergeten dat de verzorgingsstaat nog altijd 
een essentiële rol in het leven van de meerder
heid van de bevolking speelt; burgers toegang 
verschaft tot voorzieningen die voor hun wel
vaartspeil, hun welbevinden en hun ontwikke
lingskansen van grote betekenis zijn — en die 
hen vervolgens in staat stellen om, inderdaad, 
voor zichzelf te zorgen en hun leven naar eigen 
voorkeur in te richten. Het gaat dan vooral om: 
bescherming tegen inkomensderving; een be
hoorlijk, stabiel pensioen; goede, betaalbare 
huisvesting; onderwijs dat mensen weerbaar op 
de arbeidsmarkt maakt en hen in staat stelt zich 
te ontplooien; een stelsel van adequate, toegan
kelijke gezondheidszorg (inclusief een betaal
bare verzekering tegen ziektekosten).

Zeker, de welvaart is in de afgelopen decennia 
sterk gestegen — en daarmee de mogelijkheid 
voor de burger om individueel meer risico te 
lopen en om collectieve regelingen individueel 
aan te vullen. De behoefte aan zo’n meer indivi
duele vormgeving is ook aanwezig (zowel als het 
gaat om collectieve arbeidsovereenkomsten als 
om publieke voorzieningen). Maar onderzoek 
toont wel aan dat die behoefte minder groot is

dan menig (sociaal-liberaal) hervormer van de 
verzorgingsstaat meent^; en dat publieke voor
zieningen als zo even opgesomd op grote steun 
onder de bevolking kunnen rekenen. Bovendien 
is de welvaart, zoals we in de vorige paragraaf 
aangaven, voor veel Nederlanders verre van zor
geloos en onbedreigd.

Daar komt nog iets anders bij. Auteurs als Ja
cobs c.s. pleiten ervoor om de verzorgingsstaat 
aan te passen aan het individualiseringsproces. 
Maar ligt een ander standpunt niet veel meer 
voor de hand? Namelijk dat aan deze krachtige, 
in veel opzichten positief te waarderen trend 
tegenwicht moet worden geboden, wil ze niet 
doorschieten; dat we, om in economen-termen 
te spreken, anti- in plaats van procyclisch te werk 
moeten gaan. Goed functionerende publieke 
voorzieningen dragen bij aan handhaving van 
maatschappelijke samenhang in een geïndividu
aliseerde samenleving. Om een voorbeeld te noe
men, ontleend aan de Vlaamse sociaal-democraat 
Steve Stevaert: efficiënt en zeer toegankelijk 
openbaar vervoer vervult zo’n bindende functie 
en helpt bepaalde bevolkingsgroepen, zoals be- 
j aarden met een laag inkomen, om uit hun maat
schappelijk isolement te komen.®

Dit alles zou tot voorzichtigheid moeten 
stemmen inzake plannen om (de financiering 
van) de betreffende voorzieningen op ruime 
schaal tot een ‘eigen verantwoordelijlcheid’ van 
burgers te maken. Wat Jacobs c.s. bovendien ver
weten kan worden is dat ze de energie die nodig 
is om de verzorgingsstaat te hervormen verkeerd 
aanwenden. De problemen van de publieke sec
tor draaien niet alleen om de verhouding mssen 
prijs, efficiency en kwaliteit (waarover straks), 
maar ook om vragen als: hoe in een welvarende, 
geïndividualiseerde, sterk op eigen gewin draai
ende samenleving misbruik van de betreffende 
voorzieningen te voorkomen? Hoe in en rond de 
verzorgingsstaat een culmur te bevorderen 
waarin een zinvol en zuinig gebruik van voorzie
ningen centraal staat? De de-collectivisering die 
de drie economen voorstellen, is geen oplossing 
voor die problemen, maar een vlucht.
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b) De activerende verzorgingsstaat 
De werkloosheid is in Nederland in de j aren ne
gentig sterk gedaald. Inmiddels is er, vanwege de 
omslag in de economische conjunctuur, weer 
van een stijging sprake.

De werkloosheid resp. het grote aantal inac- 
tieven (niet alleen in Nederland) heeft echter ook 
een structurele kant. Een hoogproductieve, sterk 
op de inzet en verwerking van kennis gerichte 
economie heeft maar in beperkte mate behoefte 
aan laaggeschoolden en anderszins ‘laag-produc- 
tieven’ — wat voor een deel het hoge aantal ar
beidsongeschikten en moeilijk tot niet ‘be
middelbare’ bijstandsontvangers verldaart.7 Be
trokkenen zijn al gauw te duur voor vast werk en 
moeten het doen met losse deeltijdbaantjes of 
zwartwerk. De jonge moeders onderhen raken, 
zoals Hemerij ck uiteenzet, al gauw het contact 
met de formele arbeidsmarkt kwijt. Wie denkt 
dat deze groep uitsluitend door middel van een 
hard sanctiebeleid (‘wie niet werkt zal niet eten’) 
weer naar de arbeidsmarkt denkt te kunnen ha
len, vergist zich.

Eén van de grootste opgave van het sociaal be
leid in de naaste toekomst zal zijn om werldoos- 
heidsbestrijding en armoedebestrijding te com
bineren (omdat het eerste geen vervanging voor 
het tweede blijkt te zijn). De beleidsimplicaties 
van die constatering zijn onder meer: minimum
uitkeringen op een behoorlijk niveau; intensive
ring van de subsidiëring van laaggeschoold 
werk, zoals de Melkert-banen (door Jacobs c.s. 
achteloos in een bijzin tot één van de beleid- 
srampen van de j aren negentig uitgeroepen — 
naast o.a. de Betuwelijn); steun aan jonge, laag- 

6 4 geschoolde gezinnen (o.a. in de vorm van gratis
kinderopvang). Ook zal het begrip ‘ (arbeids)par- 
ticipatie’ voor bepaalde groepen, die niet of nau
welijks toegang tot de reguliere arbeidsmarkt 
kunnen krijgen, verruimd moeten worden.

De arbeidsparticipatie van ouderen vertoont, 
hoewel het om een heel andere groep gaat (nl. 
werkenden, en vaak allerminst ongeschoold) 
raakvlaldcen met de hier aangeduide productivi- 
teitsproblematiek. Een abrupte afbraak van rege
lingen, fiscaal en anderszins, voor de opbouw

van pensioen en pre-pensioen, zoals het kabinet 
voorstelt en ook door Jacobs c.s. wordt gesugge
reerd, richt schade aan in een zorgvuldig (en met 
mede-verantwoordelijkheid van de sociale part- 
nerts) opgebouwd pensioenstelsel. Bovendien 
gaat een dergelijk beleid er geheel aan voorbij 
dat de oorsprong van vervroegd uittreden voor 
een aanzienlijk deel in de organisatie van het 
werk in bedrijven ligt; in de behoefte aan hoog- 
productief (vaak: jong) personeel.

Een cultuuromslag in de bedrijven, gestimu
leerd door CAO-afspraken en een weloverwogen 
overheidsbeleid, zal de trend moeten ombuigen. 
Dat illustreert hoezeer een goed functionerende 
verzorgingsstaat afhankelijk is van zijn maat
schappelijke omgeving.

c) De presterende verzorgingsstaat 
Twintig jaar bezuinigen is niet ongemerkt aan 
de publieke sector voorbijgegaan. Het sociaal mi
nimum bevindt zich, voor wie daarop duurzaam 
is aangewezen, op een te laag niveau; in som
mige sectoren, zoals het onderwijs, is — vaak let
terlijk — sprake van achterstallig onderhoud; op 
maatschappelijk uiterst relevante activiteiten als 
de j eugdhulpverlening is sterk gekort. En over de 
nieuwe reeks bezuinigingen hebben we het dan 
nog niets eens gehad.

Wel werden bepaalde beleidsterreinen rela
tief ontzien en ontstond er in aan het eind van de 
jaren negentig, vanwege de gunstige economi
sche conjunctuur, ruimte om voor sectoren als 
de gezondheidszorg extra geld vrij te maken. 
Maar meer geld leidt, zo is inmiddels gebleken, 
niet automatisch tot uitbreiding van de capa
citeit en tot verhoging van de kwaliteit van de be
treffende voorzieningen. ‘Meer geld voor de pu
blieke sector’, ‘bestrijding van de publieke ar
moede’: ze hebben als politieke leuzen, vanwege 
hun veel te algemene karakter, sterk aan relevan
tie en geloofwaardigheid verloren. De vraag 
moet luiden: om welke voorzieningen gaat het 
precies? En: hoe te bereiken dat meer geld (of be
ter nog: hetzelfde geld) tot meer en betere dienst
verlening leidt? Jacobs c.s. leggen daar terecht na
druk op.
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Op dat terrein is ook veel winst te boeken. De 
ene instelling blijkt veel effectiever en/of vin
dingrijker met de beschikbare middelen om te 
springen dan de andere. ‘Benchmarking’, waarbij 
succesvolle innovaties als voorbeeld voor de hele 
sector gaan gelden, is, zoals de drie economen 
aangeven, een goede manier om de prestaties 
van de publieke sector te verbeteren. Daar staat 
tegenover dat ze veel te veel tegen twee dubieuze 
erfenissen van ‘paars’ aan blijven leunen:
> de vereenzelviging van efficiencyverbetering met 

marktwerking. Linkse partijen, schrijven Ja
cobs C.S., hebben ‘vaak last van ‘anti-marktsen- 
timenten”. In werkelijkheid heeft, links, al
thans de PvdA, zich in de jaren negentig juist 
te veel laten meeslepen door een naïef geloof 
in ‘de markt’ als instrument om de publieke 
sector te hervormen. De ervaringen op dit ter
rein, in het bijzonder met de liberalisering en 
privatisering van ‘harde’ infrastructurele de
len van die publieke sector (spoorwegen, elek
triciteitsproductie) zijn niet gunstig. Dat 
dwingt tot extra voorzichtigheid bij het ge
bruik van het marktmechanisme in het (leer
plichtig) onderwijs en de (basis)gezondheids- 
zorg, die zich op zichzelf al slecht lenen voor 
een door het winstmotief geleide werkwijze 
— ook als aan alle voorwaarden die de drie 
economen aan marktwerking stellen (mede
dingingsbeleid, effectieve regulering), vol
daan wordt^;

> een sterk bedrijfsmatige kijk op controle en aanstu
ring van de publieke sector (‘afrekenen op resul
taat’). Verhoging van de efficiency van de pu
blieke dienstverlening wordt daarbij herleid 
tot het opstellen van gekwantificeerde nor
men, die in ‘prestatiecontracten’ worden vast
gelegd. Deze benadering wil bij wijze van cul- 
murschok nog wel eens een positief effect 
hebben, maar daar staan grote nadelen tegen
over. Ze leidt al gauw tot bureaucratisering 
(prestatie-boekhouding); werkt verabsolute
ring van de gestelde doelen (het aantal medi
sche verrichtingen, het aantal boetes per j aar) 
in de hand; en stimuleert oneigenlijke selec
tie (geen zwakke leerlingen aannemen als je

op schoolsucces wordt‘afgerekend’).
Bovendien staat een bedrijfsmatige visie op 

de publieke sector, al dan niet gecombineerd met 
marktwerking, al gauw op gespannen voet met 
de kwaliteit van de dienstverlening. De verpleeg
kundige in de thuiszorg, die bij de verzorging 
van cliënten aan zeer straklce tijdschema’s ge
bonden wordt, is daarvan een beroemd voor
beeld. Diezelfde thuiszorg leert ook hoe negatief 
marktwerking en bedrijfsmatig denken kunnen 
uitpaldcen voor de samenhang van zorgvoorzie
ningen en de samenwerking tussen professio
nals op lokaal niveau.5 Daar staan overigens (be
perkte) voordelen van het persoonsgebonden 
budget tegenover.

Is er een andere benadering voorhanden? Die be
gint zich, mede als reactie op de een-dimensio- 
naliteit van de marktwerkings- en bedrijfkun- 
dige aanpak, inderdaad af te tekenen. Centraal 
daarin staat de versterking van de positie en de 
kwaliteit van de professionals; van degenen (art
sen, verpleegkundigen, leraren, maatschappelijk 
werkers) waarmee de dienstverlening in de pu
blieke sector staat of valt. Ze impliceert een af
scheid van het wantrouwen waarmee die profes
sionals onder het huidige beleidsregime worden 
benaderd. Centralistische, gekwantificeerde 
prestatiecontracten; marktwerking en ‘vraagsm- 
ring’ om de betrokken dienstverleners mores te 
leren: ze scheppen bepaald niet een Idimaat 
waarin kwaliteit en innovatie gedijen, en waarin 
één van de grootste problemen van de publieke 
sector van dit moment, namelijk een tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten, snel zal worden op
gelost.

Dat laatste zou een praktisch uitgangspunt 
voor de hervorming van de verzorgingsstaat 
kunnen zijn. Hoe het werken in de publieke sec
tor weer aantrekkelijk te maken; hoe instellin
gen, in het belang van de kwaliteit van het daar 
verrichte werk, beter toe te rusten en de oplei
ding te verbeteren? En in het verlengde daarvan: 
wat verandert er in de omgeving van de betrok
ken voorzieningen? En met welke inhoudelijke, 
met het onderwij so f met de zorg zelf verbonden
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uitgangspunten worden die veranderingen tege
moet getreden? In deze benadering krijgen de 
professionals geen blanco cheques uitgereikt. Er 
worden hoge eisen aan betrokkenen gesteld: aan 
hun opleidingsniveau; aan hun individuele en 
collectieve verantwoordelijkheid; aan hun ver
mogen tot innovatie en hun bereidheid om ver
antwoording af te leggen.

Zo’n professional-gerichte aanpak helpt de 
Idoof tussen beleid en uitvoering verminderen; 
en ook zin en onzin in allerlei beleidsmodes te 
onderscheiden. Neem bijvoorbeeld de roep om 
decentralisatie. Op terreinen waar vergaande en 
gedetailleerde centrale regelgeving overheerst, is 
decentralisatie van bevoegdheden en meer 
ruimte voor de betrolcken instellingen een must. 
Toch blijven samenhang en coördinatie in de be
treffende sector (bijvoorbeeld: gemeentelijke co
ördinatie op onderwijsgebied) geboden; en 
vraagt het verspreiden van innovaties (benchmar- 
king), evenals de mobiliteit en kwalificatieniveau 
van de professionals, om een beleid dat de indivi
duele instelling verre ontstijgt. ‘Ruimte voor de 
instellingen’ is een veel te beperkte boodschap, 
die bovendien in de praktijk al gauw neerkomt 
op: ruimte voor de instellingsbesturen;

Een ander voorbeeld is de bepleite zeggen
schap van de gebruikers (‘de burger de baas’). De 
betrokkenheid van burgers bij publieke voorzie
ningen (individueel of in georganiseerd ver
band) is van grootbelang, evenals een verant- 
woordingsethos aan de kant van de professio
nals. Ze kunnen op verschillende manieren, door 
regelgeving en in de opleiding, gestimuleerd 
worden. Gebruikers moeten echter niet op de 
plaats van de professionals gaan zitten; geen zeg- 
genschapsrechten krijgen die we bijvoorbeeld in 
het bedrijfsleven nooit aan consumenten of 
werknemers zouden toekennen. Keuzevrijheid 
is belangrijk: je eigen school en je eigen dokter 
kiezen; het persoonsgebonden budget in be
paalde delen van de zorg). Maar patiënten en ou
dere leerlingen zijn geen shoppende Manten; de 
publieke sector is geen supermarkt.

Met andere woorden: we hebben het koning 
Mant-denken niet nodig om burgers nauwer bij

de vormgeving van voorzieningen te betrekken 
en om de verantwoordelijkheid en de bereidheid 
tot verantwoording van professionals te stimule
ren. Zoals we hen ook niet tot in het absurde hoe
ven ‘af te rekenen op resultaat’ om, van over
heidswege, de toegankelijkheid en kwaliteit van 
de voorzieningen effectief te bewaken.

SOCI AAL- DEMOCRATI SCHE UITGANGSPUNTEN

Het belangrijkste probleem waarmee de huidige 
sociaal-democratie worstelt, is niet zozeer gele
gen in het ontbreken van creatieve beleidsvoor
stellen op specifieke beleidsterreinen (hoewel 
het daar ook wel aan schort) of in onzekerheid en 
onduidelijkheid over de eigen algemene begin
selen (hoewel ook die beter geformuleerd kun
nen worden). Wat er vooral aan schort ligt daar 
tussenin, namelijk een gebrek aan helderheid 
over de uitgangspunten van de sociaal-democra
tie op een aantal belangrijke beleidsterreinen, 
zoals de hervorming van de verzorgingsstaat. 
Zulke uitgangspunten maken haar herkenbaar; 
helpen verbinding te leggen tussen verschil
lende beleidssectoren; en geven houvast bij de 
politieke afwegingen van alledag.

Ik heb er op het gebied van de verzorgings
staat, bij wijze van samenvatting en toespitsing 
van het voorafgaande, vijf geformuleerd.

I. De brede verzorgingsstaat
De sociaal-democratie verdedigt de brede verzor
gingsstaat: publieke voorzieningen die niet al
leen ‘voor zwakkeren en pechvogels’, maar ook 
voor de middengroepen toegankelijk zijn. Daar
mee appelleert ze aan de belangen, maar ook aan 
de solidariteit van die middengroepen (steun 
aan de onderkant van de samenleving; beper
king van de inkomensverschillen, e.d.).Ze 'pro
duceert’ als het ware solidariteit.

Die brede verzorgingsstaat is echter kwets
baar. Ze veronderstelt: a) een hoog niveau van 
doelmatigheid en kwaliteit — willen de kosten 
beheersbaar blijven; b) een duidelijk besef van 
rechten en plichten en een scherp kostenbewust
zijn bij alle partijen; nadruk op eigen verant-
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woordelijkheid; en c) een gevarieerd aanbod aan 
voorzieningen, dat recht doet aan de uiteenlo
pende behoeften en de eigen voorkeuren van 
burgers.

Op al die terreinen valt klein en groot onder
houd te verrichten. Veel (sociaal-)liberale hervor
mers slaan echter een heel andere weg in. Ze wil
len de middengroepen hoge eigen bijdragen in 
rekening brengen en de toegang tot bepaalde 
voorzieningen beperken (wat een vlucht naar 
private voorzieningen in gang zet); of op grote 
schaal particuliere koopkracht, al dan niet gekop
peld aan marktwerking, tot de publieke sector 
toelaten (met als gevolg: ongelijkheid en slui
pende ‘privatisering’ van de dienstverlening).

Aldus wordt de deur open gezet naar een 
smalle, 'selectieve’ verzorgingsstaat, die de be
trokken groepen stigmatiseert; de beter betaal
den weinig te bieden heeft; en in de praktijk, zo
als de Verenigde Staten laten zien, kwalitatief te
kort schiet. 'A service that is reserved for the poor 
is a poor service.’ (Robert E.Goodin)

2. Participatie stimuleren
In de jaren negentig zijn de fundamenten gelegd 
voor een activerende verzorgingsstaat. Deze 
helpt werkgelegenheid scheppen zonder, zoals 
neoliberale economen voorschrijven, lonen en 
uitkeringen drastisch te verlagen en de sociale 
bescherming van werknemers te beperken; prik
kelt uitkeringsgerechtigden en spreekt hen op 
hun plichten aan, zonder hen (wat betreft scho
ling, begeleiding, inkomensniveau) aan hun lot 
over te laten.

Op de successen die met dit beleid (in Neder
land, in Scandinavië) zijn geboekt, moet worden 
voortgebouwd. Daarbij verdient vooral de kwets
bare positie van laaggeschoolden in een hoog- 
productieve, kennisgeleide economie, aandacht. 
In het bijzonder gaat het om: scholing; aanvul
lende voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied 
van kinderopvang; subsidiëring van laagge
schoolde arbeid en werkgelegenheidsprojecten 
(Melkert-banen); een ruimer participatiebegrip 
voor groepen die geen toegang kunnen krijgen 
tot de reguliere arbeidsmarkt; adequate inko

menssteun voor degenen die langdurig op een 
minimum-uitkering of op los, slecht betaald 
werk aangewezen zijn.

De combinatie van werkloosheidsbestrijding 
en armoedebestrij ding vormt één van de belang
rijkste opgaven van het sociaal beleid in de 
naaste toekomst. Het eerste blijkt het tweede 
niet te kunnen vervangen.

3. Hetprimaatvan de kwaliteit 
Kwaliteitsverbetering moet de spil zijn waarom
heen de hervorming van de verzorgingsstaat 
draait. Een hoge kwaliteit van de publieke dienst
verlening:
> is essentieel voor de handhaving van een 

brede verzorgingsstaat en voorkomt dat wel
varende burgers hun toevlucht nemen tot pri
vate voorzieningen;

> vormt een toetssteen waaraan efficiencyver
hoging en marktwerldng in de publieke sec
tor gemeten moeten worden — om te voorko
men dat de gebruikers aan het kortste eind 
treldcen (dure en versnipperde voorzienin
gen; papieren productiviteitswinsten);

> helpt het maatschappelijk draagvlak voor een 
relatief hoge belastingdruk in standhouden.

Onderdeel van deze kwaliteitsbevordering 
vormt een culmur waarin een zinvol en zuinig 
gebruik van de voorzieningen krachtig wordt 
aangemoedigd. Eigen bijdragen en andere finan
ciële prilckels passen daarin. Als dragende filoso
fie voor de hervorming van de verzorgingsstaat 
schieten ze verregaand tekort.

4. Terug naar de professionals
Hervorming van de verzorgingsstaat is niet mo- 
gelijk zonder degenen die in het onderwijs, de 
gezondheidszorg en de sociale hulpverlening het 
eigenlijke werk doen. Hoe dat werk (bijvoor
beeld voor leraren en verpleegkundigen) weer 
aantreldcelijk te maken? Hoe het aanzien van de 
betreffende beroepen te vergroten? Hoe een cul
tuur te creëren waarin creativiteit en verant
woordelijkheid tot hun recht komen?

Deze terugkeer van de professionals wil aller
minst zeggen dat hen een vrijbrief wordt ver-
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strekt. Controle en ondersteuning (van over
heidswege, door de gebruikers, door een actieve 
civil society) is noodzakelijk; een stimulerend 
overheidsbeleid geboden. Aan de opleiding van 
betrokkenen moeten veel hogere eisen worden 
gesteld. Maar door de professionals (weer) cen
traal te stellen wordt een halt toegeroepen aan 
simplistische opvattingen over wie de betref
fende voorzieningen moet ‘aansturen’ (het de
partement, de burgers, de verzekeraars, de 
schoolbesturen, etc.) — waarbij de werkenden in 
de publieke sector meestal uitsluitend lijdend 
voorwerp zijn.

Ook de inhoud van de betreffende voorzienin
gen, jarenlang onzichtbaar achter procedures en 
smringsconcepten, zou op deze manier eindelijk 
weer eens aan de orde kunnen komen. Wat is 
goed ondervvijs — en aan welke doelstellingen 
moet het beantwoorden? Welk soort gezond
heidszorg staat ons voor ogen? Waar liggen de 
grenzen van de (gedwongen) hulpverlening?

5. Sterkste schouders, zwaarste lasten 
Een relatief hoge belastingdruk voor burgers en 
bedrijven is de prijs die we voor een omvang
rijke, kwalitatief sterke en doelmatig ingerichte 
publieke sector moeten betalen. Daarvoor is

meer economische ruimte dan veel economen 
ons willen doen geloven — en is ook, als de soci- 
aal-democratie daartoe de moed opbrengt, een 
maatschappelijk draagvlak te verwerven.

Bij de belastingheffing blijft het beginsel van 
de 'sterkste schouders’ die ‘de zwaarste lasten’ 
dragen voorop staan. Heffing naar draagkracht 
en progressieve tarieven vormen één van de fun
damenten van het maatschappelijk contract, dat 
onder druk komt te staan wanneer winstge
vende bedrijven en burgers met een hoog inko
men zich daaraan (kunnen) onttrekken. Een 
progressief belastingstelsel is bovendien nauw 
verbonden met de brede verzorgingsstaat. Het 
helpt voorkomen dat het extra 'profijt’ dat bur
gers van bepaalde publieke voorzieningen heb
ben, langs andere weg, namelijk met behulp van 
allerlei specifieke heffingen, inkomensprijzen 
en dergelijke, wordt verrekend — met alle nade
len (bureaucratisering, ‘armoedeval’) van dien. 

Voor zover de nationale staat, vanwege de toe
genomen mobiliteit van kapitaal en arbeid, on
voldoende in staat is om een dergelijk belasting
stelsel overeind te houden, moet beleid op bo
vennationaal (in het bijzonder: Europees) niveau 
die ruimte weer terugveroveren.
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Lula en de wording van het 
Nieuwe Zuiden
Eén jaar is Lula nu aan de macht en het rumoer is nog niet gestild. Brazilië, 
de Amerika’s en de rest van de wereld zijn danig opgeschud door zijn 
presidentschap. Barbara Hogenboom over de ‘Lulameter’, de Buenos Aires 
Consensus en ‘Mandelavan de bezitslozen’.

B A R B A R A  H O G E N B O O M

De WTO-top in Cancün klapte uit elkaar door het 
strijdbaar optreden van de groep ontwikkelings
landen onder Braziliaanse leiding. De plannen 
voor een vrijhandelszone van Noord- en Zuid- 
Amerika zijn flink verwaterd door de gewijzigde 
opstelling van Brazilië. En in eigen land is een 
begin gemaakt met omvangrijke beleidshervor
mingen. Terwijl Lula voor velen een held is, ra
ken steeds meer Brazilianen teleurgesteld. El
ders, vooral in de Verenigde Staten, ziet men 
hem als een bedreiging; in Newsweek werd hij 
vlak na Cancün zelfs afgeschilderd als de grootste 
kluns onder de staatshoofden in 2003.'

Al maanden voor de presidentsverkiezingen 
van oktober 2002 ontstonden grote spanningen 
omdat Luiz Inacio 'Lula’ da Silva, kandidaat van 
de arbeiderspartij p t , goede kans maakte te win
nen. Een meerderheid van de Braziliaanse bevol
king hoopte dat zijn vierde poging in dertien jaar 
eindelijk zou slagen. Vooral onder de armen van 
dit grootste Latijns Amerikaanse land waren de 
verwachtingen hoog gespannen: de uit een arm 
gezin afkomstige voormalig vakbondsleider zou

Over de auteur Barbara Hogenboom is onderzoeker bij 
het Centrum uoor Studie en Documentatie van Latijns 
Amerika (c e d l a )

Noten Zie pagina 74

de strijd aanbinden met de excessieve ongelijk
heid in het land. Buitenlandse investeerders wa
ren juist erg huiverig voor Lula’s mogelijk over
winning. Parallel aan de stijgende populariteit 
van Lula in de peilingen steeg de risico-index 
voor Braziliaanse staatsobligaties. Goldman 
Sachs ontwildcelde een ‘Lulameter’ die de kans 
op overwinning van de p t  kandidaat aangaf, en 
toen die steeds verder steeg begon op Wall Street 
rond te zoemen ‘it is time to get out’.̂  Niettemin 
won Lula in de tweede ronde de verkiezingen 
met 53 tegen 33 miljoen stemmen en daarmee 
‘won de hoop van de angst’, aldus Lula in zijn 
overwinningstoespraak.3

l u l a ’ s  i n t e r n a t i o n a l e  k o e r s

Terugblilckend op het eerste jaar van Lula’s presi
dentschap valt op hoe hij rusteloos en doelge
richt heeft gewerkt aan regionale en internatio
nale betrekldngen ter versterking van de positie 
van Brazilië en andere ontwildcelingslanden. 
Kort na zijn aantreden in januari sprak Lula op 
het World Social Forum in Porto Alegre (Brazilië) 
om daarna direct door te vliegen voor een toe
spraak naar de tegenpool: het World Economie 
Forum in Davos. In Latijns Amerika werkte hij 
hard aan de politieke en economische banden en
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bezocht hij vele staatshoofden, waaronder ook 
Fidel Gastro en Hugo Chavez. In juni kwam hij 
samen zijn collega’s uit Zuid-Afrika en India om 
het gezamenlijk overlegforum ib s a in het leven 
te roepen. Dit was tevens het startschot van de G- 
20+ (ruim twintig ontwikkelingslanden waar in 
totaal de helft van de wereldbevolking leeft) die 
in september het handelsoverleg in Cancun zo’n 
onverwachte wending gaf. In oktober sprak Lula 
in Sao Paulo tot de Socialistische Internationale, 
waarvan zijn p t  wellicht volgendjaar lid wordt. 
En in november bezocht hij onder meer een 
reeks landen in Zuidelijk Afrika, waarbij bijvoor
beeld met Mozambique overeen kwam dat Brazi
lië het land zal bij staan in de bestrijding van Aids 
en er een fabriek voor Aids-medicijnen zal bou
wen. Bij de bezoeken aan ontwikkelingslanden 
staat samenwerking centraal, al laat Lula niet na 
warme banden direct te verzilveren in de vorm 
van handelsbevordering, of het nu in Zuid- 
Afrika, Cuba of Azië is. Zoals hij op zijn reizen 
ook niet nalaat zijn kritiek te uiten op de Ameri
kaanse interventie in Irak, op Westers protectio
nisme of op de IM r die schuldverplichtingen bo
ven armoedebestrijding zet.

Een anti-globalist kan Lula niet genoemd wor
den. Ondanks zijn linkse achtergrond, vele kriti
sche uitlatingen, en (politieke) vriendschappen 
met figuren als Chavez en Gastro, is Lula strikt 
gezien niet eens zo anti-neoliberaal. Lula verzet 
zich tegen te grote liberalisering van het kapi
taal, maar zijn pro-vrijhandels standpunt staat 
als een paal boven water — wat overigens goed 
past bij de sterke voorkeur voor een marktecono
mie onder de Braziliaanse bevolking.'*- Lula’s stre- 

7 o ven is vooral gericht op vrijhandel zonder het
protectionisme van de geïndustrialeerde landen 
en hij verzet zich tegen de westerse neiging via 
aan-vullende regels over patenten, investeringen 
en dergelijke steeds meer het nationale beleid 
van ontwikkelingslanden te dicteren. Tijdens de 
WTO-top in Cancun verdedigde Brazilië als aan
voerder van de G-20+ dit standpunt met verve.
De groep legde veel gewicht in de schaal door de 
gezamenlijke opstelling van ontwikkelingslan
den uit de verschillende regio’s: bovenal China,

naast grote landen als India, Zuid-Afrika en 
Mexico en een trits kleinere. Europa en de vs le
ken overrompeld door deze nieuwe strategie. 
Door een gebrek aan effectieve onderhandeling 
over uitruil van verschillende eisen werd uitein
delijk geen akkoord bereikt.

Op het terrein van regionale integratie volgt 
Brazilië al langere tijd de strategie van sterke 
banden met soortgenoten. Of eigenlijk is soort
genoten niet de goede term, want in Latijns 
Amerika is Brazilië de enige echte reus (qua op
pervlak, bevolkingsaantal, BNpS) en daarmee de 
regionale grootmacht. Hierdoor is het niet onlo
gisch dat Lula uiting geeft aan de brede onvrede 
die in Latijns Amerika leeft over het i m f  beleid. 
En dat Brazilië landen in moeilijkheden, zoals 
Cuba, Bolivia®, Venezuela^ en Argentinië, bij
springt — waarbij uitbreiding van de eigen eco
nomische betrekkingen ook een belangrijke rol 
speelt. Brazilië’s regionale integratiebeleid richt 
zich vooral op de Mercosul (in het Spaans ‘Mer- 
cosur’); de douane-unie samen met Argentinië, 
Uruguay en Paraguay, en de geassocieerde leden 
Chili, Bolivia en sinds kort Peru. Lula zegt te stre
ven naar het uitbouwen van Mercosul naar een 
gemeenschappelijke markt — een bestaand plan 
— wat zou betekenen dat regionaal beleid moet 
worden gemaakt voor zaken als diensten, over
heidsaanbestedingen en investeringen. Al kan 
Brazilië hier in theorie een zwaar stempel op 
drultken, bondgenoten zijn onmisbaar. Lula zet 
daarbij vooral in op het bondgenootschap met 
buurland Argentinië, zeker sinds Kirchner daar 
aan de macht is. In oktober maakten zij bekend 
gezamenlijk een leidende rol in Latijns Amerika 
te willen spelen en lanceerden zij de Buenos 
Aires Consensus, die de Washington Consensus 
zou moeten vervangen. Met deze nieuwe con
sensus willen Lula en Kirchner Latijns Amerika 
beter wapenen tegen de grote externe beleidsbe
ïnvloeding, de destabiliserende invloed van spe
culatieve geldstromen en de concurrerende be
langen van de ‘meer ontwikkelde bloklcen’. In het 
nieuwe ontwikkelingsmodel dienen groei, soci
ale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid 
verbonden te worden. En in de verre toekomst
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zou de Mercosul omgevormd moeten worden in 
een brede Latijns Amerikaanse natie.

Ten aanzien van de Free Trade Agreement of the 
Americas (f t a a ) is Lula’s opstelling daarentegen 
parallel aan die over de w t o  . Al tijdens zijn ver
kiezingscampagne sneerde hij dat het Ameri
kaanse FTAA voorstel annexatie- in plaats van in
tegratiepolitiek was. In recente onderhandelin- 
gen over de vrijhandelszone van het gehele 
westelijk halfrond (Noord-, Midden- en Zuid- 
Amerika) verzet Brazilië zich fel tegen (deels 
nieuwe) Amerikaanse subsidies voor de eigen 
landbouwsector en tegen de eis van de vs dat 
naast landbouw- en industriële goederen ook 
diensten en investeringen geliberaliseerd die
nen te worden. Aan de oppervlakte kan dit over
komen als anti-imperialisme, waarbij Lula op
komt voor de regio; in werkelijkheid prevaleren 
nationale economische belangen. In de regionale 
economie is Brazilië voornamelijk importeur 
van allerlei grondstoffen en exporteur van ver
werkte goederen, transportmiddelen en machi
nerie. Vrije concurrentie met Amerikaanse 
ondernemingen zal Brazilië dus waarschijnlijk 
meer kwaad dan goed doen. De rest van de La
tijns Amerikaanse landen hebben er door hun 
andere positie lang niet allemaal belang bij zich 
achter Brazilië te scharen. Terwijl Lula zich in
spant voor een gezamenlijk Latijns Amerikaanse 
blok in de onderhandelingen met de v s , heeft 
deze laatste via bilaterale ‘deals’ sinds Cancün al 
zes Latijns Amerikaanse landen^ losgeweekt van 
de G-groep. De voorlopige uitkomst van deze 
strijd is de ondertekening op 21 november 2003 
van de FTAA ontwerptekst, die landen meer 
ruimte geeft voor bescherming van gevoelige 
sectoren. Alhoewel enkele gevoelige kwesties 
vooruit zijn geschoven, heeft Lula hiermee een 
belangrijke overwinning geboekt ten koste van 
de pan-Amerikaanse vrijhandelsplannen van de 
Verenigde Staten.

De driehoek met India en Zuid-Afrika laat 
zien dat Lula zich tot doel stelt een volwaardige 
deelname van Brazilië en andere grote ontwilcke- 
lingslanden aan de internationale politiek te be
reiken; zij vormen samen de ruggengraat van de

groep die het westen bij de w t o  heeft wakker ge
schud; zij streven er elk naar zitting te krijgen in 
de VN Veiligheidsraad; en ook niet onbelangrijk 
voor deze nieuwe verhoudingen is Brazilië’s 
steun voor het Zuid-Afrikaans streven het 
Wereldkampioenschap Voetbal van 2010 binnen 
te halen — mits Brazilië daar dan wel de kans 
krijgt te winnen, zo grapte Lula naar Mbeki 
tijdens zijn staatsbezoek aanZuid-Afrika. Soms 
wat onconventioneel, maar zeer gericht — en 
verre van klunzig — is Lula bezig met verschil
lende oude en nieuwe Zuid-Zuid connecties een 
machtsbasis te creëren waarmee bestaande 
internationale verhoudingen kunnen worden 
open gebroken en ook het Zuiden richting kan 
gaan geven aan processen van globalisering.

V O OR Z I C H T I G  M A N OE UV R E R E N

De goede sier die Lula buiten de landsgrenzen 
maakt, contrasteert met de groeiende kritiek en 
fmstratie over zijn beleid onder de eigen 180- 
milj oen koppige bevolking. Nu waren de ver
wachtingen ook wel erg hoog gespannen. Lula 
ageerde niet alleen tegen de internationaal vrij
wel ongeëvenaarde ongelijkheid in Brazilië (al
leen in Siërra Leone, Swaziland en de Centraal 
Afrikaanse Republiek is het nog erger), hij is bo
vendien zelf hét symbool van ‘mobilisatie van 
onderop’. Volgens schrijver Luis Fernando Veris- 
simo is Lula voor Brazilië wat Mandela voor 
Zuid-Afrika was: ‘Mandela was de eerste presi
dent van de zwarte meerderheid. Lula de eerste 
van de bezitslozen’.s Daarnaast wekte Lula’s elec
torale overwinning democratische verwachtin
gen omdat het zijn p t , in tegenstelling tot de rest 71 
van de politieke partijen, gelukt is democratise
ring van onderop handen en voeten te geven.
Socioloog Alain Touraine noemde de PT, samen 
met de Zapatistas in Mexico en de mensenrech
tenbeweging in Argentinië, de belangrijkste 
bron van politieke en maatschappelijke verande
ring in Latijns Amerika.’ ® Lula, zo werd gehoopt, 
zou eindelijk iets doen tegen de hardnekldge be
perkingen van de neoliberale democratisering in 
de regio, waar — ongeacht zware maatschappe-
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lijke pressie — economische en sociale rechten 
het sluitsmk van overheidsbeleid blijven.

In tegenstelling tot de vele (neo-)populisten 
die de Latijns Amerika-politiekbevolken, is Lula 
leider van een brede politieke organisatie met 
een democratische interne organisatie. De p t  

staat bekend als een 'radicaal democratische en 
niet-dogmatische politieke partijA' De partij was 
een bron van verzet tegen de militaire dictatuur 
(19 64-19 85) en sindsdien een bron van vernieu
wende politieke mobilisatie en participatie. Zo 
introduceerde de p t  een partijorganisatie met 
werkelijke ledenparticipatie — in tegenstelling 
tot de traditionele partijen met hun caciques (po
litieke bazen). De arbeiderspartij onderhoudt 
verder betrekkingen met velerlei maatschappe
lijke organisaties, waaronder de grote vakcen
trale CUT.  Deze relaties zorgen voor een maat
schappelijke basis voor de p t , maar zijn bepaald 
niet vrij van spanningen.

Door middel van de zogenaamde participa
tieve begrotingsontwikkeling (p b ) is de PT erin 
geslaagd burgers en organisaties meer te betrek
ken bij lokaal bestuur in ruim honderd steden. 
Volgens dit systeem hebben burgers en maat
schappelijke organisaties een beslissende stem 
bij de besluitvorming over een deel van de ge
meentelijke begroting. Een reeks van informatie, 
inspraak- en overlegronden met een groot aantal 
mensen en organisaties moet duidelijk maken 
welke zaken het meeste prioriteit hebben en 
waaraan het geld precies besteed gaat worden. 
Door jarenlange ervaring met pb wordt een stad 
als Porto Alegre veelvuldig bezocht door ‘poli
tieke toeristen’ vanuit de hele wereld die willen 

72 leren van dit democratiseringsexperiment. p b  en 
andere inspanningen hebben ervoor gezorgd dat 
de PT ‘haar’ gemeentes en deelstaten veelal goed 
en transparant bestuurd heeft en ter plaatste suc
ces had met de bestrijding van ongelijlcheid.

Of dat laatste ook op nationaal niveau zal luk
ken is bovenal afhankelijk van de economie. De 
ambitie van Lula is een hoge en stabiele groei die 
tot meer formele banen leidt. Zijn economische 
beleid is een vervolmaking van het beleid dat 
werd ingezet door Lula’s voorganger, Fernando

Enrique Cardoso (1994-2002) van de sociaal-de- 
mocratische p d  sb  . Diens Real Plan (een reeks van 
financiële hervormingen en bezuinigingen) 
bracht de inflatie terug vanbijna2soo% in 1993 
naar 22 % in 19 9 5 en verder voerde Cardoso het 
bekende beleid van deregulering, privatisering, 
en liberalisering van handel en investeringen. 
Aanvankelijk stegen de buitenlandse directe in
vesteringen spectaculair en was de economische 
groei bevredigend (rond de 4% per jaar), maar

Lula is voor Brazilië wat Mandela 
voorZuid-Afrika was:
‘Mandela was de eerste president 
van de zwarte meerderheid.
Lula de eerste van de bezitslozen’

dit hield geen stand en de neoliberale aanpak 
ging ten koste van de werkgelegenheid. 
Bovendien kreeg Brazilië eind 1998 een klap 
mee van de nervositeit op internationale kapi
taalmarkten: er ontstond een financiële crisis 
omdat zowel de economie als de overheidsfinan
ciën grote zwakke pleklcen bleken te vertonen. 
Afgezien van de directe economische en sociale 
gevolgen van de crisis, ging door nieuwe bezui
nigingen het niveau van sociale voorzieningen 
naar beneden.'^ In 2002 haalde Brazilië krap 1% 
economische groei, oftewel stilstand per capita, 
waardoor de interne vraag laag is, terwijl de 
werldoosheid en informalisering verder door
groeien.

Lula’s beleid voor minder ongelijkheid en 
meer groei stond het afgelopen jaar in het teken 
van twee belangrijke hervormingen: van het 
pensioenstelsel en van het belastingstelsel. Voor 
Latijns Amerikaanse begrippen is de belasting
druk met zo’n 33% van het b n p  hoog, maar de 
verdeling is erg ongelijk en leunt relatief zwaar 
op de industrie en de export sector — juist de 
sectoren waarvan meer groei gewenst is. De fe
derale overheid besteedt vervolgens 16 % van het
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BNP aan sociale voorzieningen, maar daarvan 
gaat tweederde op aan pensioenen van voorma
lig overheidsfunctionarissen. En door de enorme 
staatsschuld van 250 miljard dollar (54% van het 
b n p ) zijn de schuldenverplichtingen een hoge 
post in de overheidsbegroting. Lula is daarom 
snel begonnen aan hervormingen die het pensi
oenstelsel goedkoper maken (minder rechten en 
een belastingplicht voor gepensioneerden) en er
voor zorgen dat de economisch cruciale sectoren 
minder belast worden terwijl elders meer en ef
fectiever belasting wordt geïnd.

De resterende eenderde van het federale bud
get voor sociale voorzieningen wordt meren
deels besteed aan algemene programma’s voor 
onderwijs en gezondheidszorg. De toegang tot 
die voorzieningen was en is echter zodanig on
gelijk dat het sociale beleid uiteindelijk maar 
nauwelijks iets verandert aan de maatschappe
lijke ongelijkheid. Tot voorkort was slechts 0,4% 
van het BNP beschikbaar voor specifiek op armen 
gerichte voorzieningen.'^ Het is gezien die 
achtergrond niet echt een verrassing dat Lula’s 
eigen armoedeprogramma Fome Zero (Honger 
Nul) de kritiek krijgt dat het qua omvang en aan
pak niet volstaat om de 23 milj oen extreem arme 
Brazilianen te helpen. Evenmin bleek Lula zijn 
campagnebelofte over landverdeling na te kun
nen komen; nog niet eenvijfde van de beloofde 
60.000 stukken grond is in 2003 uitgedeeld aan 
landloze families.

Zie daar de balanceeract die Lula in eigen land 
moet zien te volbrengen. Om in parlement en se
naat voldoende steun voor zijn hervormingen 
van het pensioen- en belastingstelsel te krijgen is 
Lula gedwongen geweest een brede maar insta
biele coalitieregering te vormen met de 
machtige middenpartij p m d b , en metledenvan 
de PL (liberaal) en de p p s  (voorheen commu
nistisch, nu sociaal-democratisch). Lula’s brede 
regering en haar beleid leiden evenwel tot tegen
stand binnen de eigen achterban, zowel bij de p t  

als bij vakbonden. Een verschraling van het om
vangrijke pensioenstelsel voor ambtenaren 
leidde tot verzet van belanghebbenden, bonden 
en de linkervleugel van de p t ; uiteindelijk ont

hielden PTers in het parlement zich van stem
men of stemden zij tegen. De te kort schietende 
landverdeling en het armoedebeleid leidden tot 
stevige acties. De landlozenorganisatie m s t  was 
in de afgelopen jaren al meer op afstand van de 
PT komen te staan en heeft zich nu fel tegen Lula 
gekeerd en samenwerking gezocht met organi
saties van thuislozen en werkelozen. Ook is er 
meer afstand gekomen in Lula’s relatie met de 
vakbeweging cuT, voorheen een belangrijke 
steunpilaar van de p t , welke nu samen met de 
M S T  protesten tegen zijn beleid organiseert. En 
dan is er nog de onmisbaarheid van buitenlands 
kapitaal, ongeacht of het nu directe investeer
ders, kopers van aandelen en staatsobligaties, of 
het I M F  betreft. Ondanks Lula’s kritiek heeft Bra
zilië begin november toch weer een overeen
komst voor 14 miljard dollar gesloten met het 
Fonds.

Alhoewel een groeiend aantal Brazilianen de 
hoop begint te verliezen, gaat het nog redelijk 
goed met de populariteit van Lula: rond de helft 
van de bevolking vond Lula na zijn eerste rege- 
ringsmaanden nog goed of zeer goed en dat is 
meer dan bij zijn voorgangers. In geval van 
nieuwe verkiezingen zou een meerderheid weer 
op hem stemmen. Dat heeft misschien ook te 
maken met Lula’s beleid tegen geweld, waaron
der een nieuwe wapenwet die illegaal bezit veel 
strenger strafbaar maakt. Met het nog altijd stij
gend geweld is een grote meerderheid in Brazilië 
tegen het bezit van wapens, vooral in de grote 
steden waar het straatgeweld het ernstigst is: in 
2002 werden in Sao Paulo 11.847 mensen ver
moord en in Rio de Janeiro 6.233. Waarschijnlijk 
komt er in 2005 ook een wet die de verkoop van 
wapens aan burgers verbiedt.

Opvallend genoeg is Lula onder ondernemers 
mateloos populair: ruim driekwart steunt 
hem.'"^ Zij kunnen zich goed vinden in zijn plan
nen om de grote invloed van financieel kapitaal 
te beperken, en daarmee de onzekerheden voor 
productief kapitaal. Verder zijn ze enthousiast 
over Lula’s hervormingen. Helaas geldt dat alle
maal veel minder voor buitenlandse onderne
mers: buitenlandse investeringen waren in de

7 3
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eerste helft van 2003 nog maar een derde van het 
jaar daarvoor, met vooral een scherpe daling van 
Europese investeringen. De vooruitzichten wor
den inmiddels wat beter maar dat neemt niet 
weg dat de Brazilianen tijdens Lula’s eerste jaar 
als president hebben geleden onder een econo
mische recessie.

Kort gezegd blijkt Lula zowel in binnen- als in 
buitenland een handige politicus en een goede 
bruggenbouwer. In beide werelden bouwt hij 
verder op oude relaties terwijl hij vele nieuwe 
betrekldngen aangaat. De vaart waarmee hij dit 
doet maakt indruk, evenals de vele resultaten die 
hij in één jaar heeft geboekt. Wel valt op dat Lula

zich in de internationale politiek kritischer en 
linkser opstelt dan in eigen land. En dat hij in 
Brazilië omzichtiger te werk moet gaan in zijn 
aanpak van de vele problemen. Maar daar be
vindt zich tenslotte ook zijn electoraat. Waar de 
discrepantie russen Lula’s internationale optre
den en zijn nationale beleid sommige Brazilia
nen stoort, zou het toch goed uit kunnen palcken. 
Als Lula er samen met andere ontwikkelingslan
den in slaagt de fundamenten te leggen voor een 
Nieuw Zuiden, dan zullen zowel de inwoners 
van Brazilië als miljoenen anderen daar uitein
delijk beter van worden.

7 4

Noren

In de column van Fareed Zaka
ria, 29 september 2003.
Juan Marrinez en Javier Santiso, 
'Financial markets and Politics: 
the confidence game in Latin 
American emerging economies', 
International PoUtical Science Re- 
view (2003), vol. 24-, no. 3, 363- 
395-
Tenzij anders vermeld, zijn de 
in dit artikel genoemde cijfers 
ontleend aan verschillende 
nummers van Latin America Bra- 
zü &■ Couthem Cone Reports en la- 
rin Watdi (bbva).
De meest recente peiling van 
Latinobarómetro laat zien dat 
volgens bijna 70% van de Brazi
lianen een markteconomie het 
enige systeem is dat hun land 
kan ontwildcelen. In geen ander 
land in Latijns Amerika ligt dit

percentage zo hoog (zie The Eco
nomist, 1-11-3: 54).
Brazilië is sinds kort voorbij ge
streefd door Mexico als Latijns 
Anerikaans land met het hoog
ste b n p . Qua omvang van terri
torium en bevolking is Mexico 
echter een stuk Ideiner en daar
naast heeft Mexico door zijn lig
ging en economisch integratie
beleid (m.n. lidmaatschap van 
de nafta) een heel andere rol 
en imago in de rest van Latijns 
Amerika.
Samen met Kirchner van Ar
gentinië stuurde Lula enkele 
vertegenwoordigers om te be
middelen in de bloedige con
frontaties in oktober.
De inzet van Lula, Kirchner en 
Lagos (Chili) heeft ervoor ge
zorgd dat Venezulea niet volle
dig egïslieerd is geraakt. In au
gustus sloten Lula en Chavez

een financieringsovereenkomst 
voor 1 miljard dollar.

8. Liet betreft Colombia, Peru, Ecu- 
ador, Costa Rica, Guatemala en 
El Salvador.

9. Interview in NEC Hatidelsblad 
26-10-2.

10. Lajomanda 29-10-02.
11. GianBaiochhi (p. 216) inzijn 

bundel Radicals in Power — The 
Workers'Party (f t ) and experi- 
ments in urban democracyin 
Brazil, Zed Books, 2003.

12. Zie Karla Lemanski-Valente, 
‘The Cardoso administration 
and Brazil’s transition to the 
third millennium’, in J. Dem- 
mers, A. E. Fernandez Jilberto en 
B. Hogenboom (eds), Miracidous 
Meramorphoses — the neolibemli- 
Ztttion of Latin American populism, 
Zed Books, 2001.

13. £co)iomisn6-8-3:32.
14. LaTerceras.
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Lagen en Listen
Waarom de ruimtelijke ordening alsnog 
gepolitiseerd moet worden

Het debat over de Vijfde Nota is eigenlijk nog niet echt gevoerd. De veel 
gesmade Vijfde Nota biedt volgens Willem Minderhout genoeg 
mogelijkheden om tot een robuuste ruimtelijke politiek te komen.
De lagenbenadering en het concept ‘Deltametropool’ bieden kansen om 
die in de praktijkte brengen.

W I L L E M  M I N D E R H O U T

De debatten in de politieke arena werden in de 
aanloop van de behandeling van de Vijfde Nota r o  

gevoerd tussen voorstanders van een grote in
vloed van de Rijksoverheid (‘links’) en voorstan
ders van verregaande overheveling van bevoegd
heden naar provincies, gemeenten en ‘de markt’ 
(‘rechts’). In de woorden van Wim Derksen: het 
ging tussen ‘ordening en accommodering’k De 
PvdA stelde in het rapport ‘Open Land, Groene Ste
den' (oLG s)  ̂zelfs een soort tegen-nota op.

Hoe ‘diep’ de gesignaleerde verschillen tussen 
centrale en decentrale ordenaars zijn, is niet een
voudig te beantwoorden. Geeft de PvdA-tegen- 
nota de mening van de hele PvdA weer? Volgens 
De Kaasstolp aan diggelen’ (Brandende kwestie ly) 
staan ‘binnen de sociaal-democratie twee opvat
tingen tegenover elkaar. Aan de ene kant staan 
zij die rood en groen, stad en platteland, streng 
van elkaar willen scheiden en de overheid daar

over de auteur Willem Minderhout is Consultant
Atos Origin en directeur aan de ‘Rooie Reiger’

Noten Zie pagina 82

bij een sturende rol toekennen. De ruimtelijke 
druk van woonwensen moet binnen de contou
ren van de stad worden opgevangen. (De l i jn  d ie  

oiGS p ro p a g eerd e , w m .) Daartegenover staan zij 
die willen meebuigen met de onvermijdelijk ge
achte maatschappelijke ontwikkeling. Zij kiezen 
voorvloeiende overgangen tussen rood en groen 
(landschapspark) en voor meer ruimte voor lo
kale en particuliere initiatieven. Welke sociaal
democratische uitgangspunten geven hier rich
ting?’

Dit vormt een mooie opmaat voor een inhou
delijk debat over Ruimtelijke Ordening, vooral 
ook binnen de PvdA. Zonder enige vorm van de
bat lijkt de tweede positie dominant te zijn ge
worden. Tenminste, zo zou men de ‘tweede 
wissel’ van Wouter Bos kunnen interpreteren: 
‘minder hechten aan beheersing en controle en 
meer ontspannen omgaan met kwaliteit en di
versiteit’.

Mijns inziens is de verwoorde tegenstelling 
een schijnbare tegenstelling. Als de gebruikelijke 
‘beheersina en controle’ al niet leidt tot ‘kwaliteit

7 5
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en diversiteit', dan zal loslaten van beheersing en 
controle daar zeker niet toe leiden. Wel andere 
beheersing en controle, waaronder ik ook stimu
lering, samenwerking en weloverwogen loslaten 
schaar. Deze andere planologie wordt wel ‘ont- 
wikkelingsplanologie’ genoemd, in tegenstelling 
tot de vertrouwde ‘toelatingsplanologie’ die met 
het instrumentarium van het bestemmingsplan 
gedetailleerd tracht te bepalen waar iets niet en 
waar iets wel mag plaatsvinden. Ontwikkelings- 
planologie legt de politiek en de overheid wel de 
verplichting op om overtuigende verhalen over 
de vormgeving van Nederland te produceren, wil 
het werken.

In dit artikel wil ik, na een schets van de voor
geschiedenis en aanknopend bij de Vijfde Nota, 
een aanzet geven voor een taal op grond waarvan 
het noodzakelijke politiek-maatschappelijke de
bat over de ruimtelijke ordening gevoerd kan 
worden. 3

DRIE R E D E NE N  VOOR V I S I E V O R M I N G

Natuurlijk geldt dat ruimtegebruik altijd een 
weerslag is van de maatschappelijke krachtsver
houdingen, productiewijze en cultuur. Maak
baarheid kent zijn grenzen, maar het loslaten 
van alle pretenties van de overheid om de maat
schappij — ook ruimtelijk — vorm te geven is 
juist de voornaamste veroorzaker van de huidige 
ruimtelijke problemen. De invisible hand leidt 
niet tot kwaliteit en diversiteit, als de overheid 
smring achterwege laat,+

Er zijn tenminste drie dwingende redenen — 
voor alle politieke stromingen — om nu een co- 

7 6 herente en effectieve visie te ontwikkelen.
1. De momenteel door links en rechts als pro

bleem gepercipieerde ‘verrommeling’ van het 
landschap, eenvormigheid en verlies van 
‘identiteit’, alsmede de 'Grote steden proble
matiek’ vormen de ruimtelijke weerslag van 
op korte termijn succes gebaseerd ‘sharehol- 
der’ kapitalisme in een mondiale context. Een 
inspirerende, offensieve ruimtelijke politiek 
is een lakmoesproef voor de effectiviteit ven 
her openbaar bestuur. Je zou weer aan de

ruimtelijke ordening, stedenbouw en archi
tectuur moeten kunnen zien dat in Nederland 
de ‘Publieke Zaak’ op waarde wordt geschat.

2. De boodschap van een ‘terugtredende rijks
overheid’ ontlokt op lagere overheidsniveaus 
de Pavlov-reactie om juist de ‘lokale schaal’ 
weer te willen vergroten. Pleidooien voor en 
tegen herindelingen, Deltametropool, Rand- 
stadprovincie etc. tuimelen over elkaar, be
kende bestuurskundigen haklcen Nederland 
op televisie in nieuwe mootjes, Commissaris
sen der Koningin piepen angstig, zonder dat 
iemand een helder beeld geeft wat er nu ei
genlijk op wélk schaalniveau moet worden 
opgelost en wélk bestuurlijk arrangement 
daarvoor de juiste is. Chaos moetje niet met 
meer bureaucratie bestrijden en instimtio- 
nele discussies zijn niet zelden schijnbewe
gingen om niet over de maatschappelijke pro
blemen te hoeven spreken.

3. De maatschappelijke druk op de overheid om 
meer ‘als speler in maatschappelijke netwer
ken’ te opereren (de veel genoemde 'horizon- 
talisering’) vergroot de noodzaak om een taal 
te ontwikkelen waarmee met rede getwist 
kan worden met burgers en andere maat
schappelijke actoren. Nobel bedoelde initia
tieven om door middel van interactieve be
leidsvorming, publiek-private samenwerking 
en het onlangs doorThom de Graaf gelan
ceerde ‘maatschappelijk contract’ tot effec
tieve, democratisch gelegitimeerde ruimte
lijke ingrepen te komen stranden vaak door 
onderling onbegrip en wantrouwen.

N E D E R L A N D  2030

De PvdA-nota o l g s greep, stringenter dan in de 
Vijfde Nota is gebeurd, terug op het perspectief 
Stedenland (Plus) uit ‘Nederland 2030’.

'Stedenlandgaat uit van het scheiden van stad en 
land om de contrasten tussen bebouwing en open 
ruimte te versterken. Concentratie van stedelijke en 
landelijkejimcties verhoogt de kwaliteit van stad en 
landelijk gebied’, zoals omschreven in het ‘Neder
land 2030-debat’.
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In'Nederlandzoso’ was sprake van nog drie 
andere perspectieven: Palet, met een zo groot mo
gelijke vrijheid van vestiging voor burgers en be
drijven; Parklandschap, waarin de kwaliteiten van 
het Nederlandse cultuurlandschap en verweving 
van stad en land het vertrekpunt vormde en Stro
menland, waarin de stromen van water en ver
keer de basis zouden vormen voorde  inrichting 
van ons land.

De meeste deelnemers aan het 2030-debat 
voelden zich per saldo het meest thuis bij het 
perspectief Stedenland: ‘Het zuinig omgaan met 
de beschikbare ruimte en het behouden en ver
sterken van natuur en open ruimten kunnen re
kenen op een groot draagvlak. Hoewel dit per
spectief ook weerstanden oproept over de ge
ringe woonkwaliteit die verondersteld wordt, is 
het vooral de benadering van stad en land in Ste
denland die veel mensen aanspreekt.’ (Neder
land 2030-Debat).

Een keuze voor Stedenland als vertrekpunt 
voor verdere beleidsvorming ligt hierdoor welis
waar voor de hand, maar daarbij moet ten minste 
een belangrijke kanttekening worden gemaakt. 
Er moet worden bedacht dat de begrippen ‘stad’ 
en ‘land’ — zo dominant aanwezig in Stedenland 
— moeten worden opgevat als container
begrippen, waarvan de inhoud gaande het ruimte
lijk ontwikkelingsproces wijzigt. Stad en Land 
gaan in toenemende mate dienen als dekkend 
voor respectievelijk: vol — leeg, druk — rustig, 
lawaaiig — stil, dynamisch — statisch etc.

WAT IS ( g e w e n s t e ) ‘ S T E D E L I J K H E I D ’?

De nagestreefde stedelijldieid blijkt heden ten 
dage moeilijk te definiëren. Op basis van recente 
resultaten van onderzoek gepubliceerd door 
toonaangevende economen, sociologen en ge
ografen, presenteerde de WRR drie belangrijke 
trends in de richting van wat zij noemt ‘een 
nieuwe geografie’S: een verandering van ruimte
lijke stmcmren als resultaat van de concentratie 
van sommige sociale en economische activitei
ten en de deconcentratie van andere (in beide ge
vallen overigens met ICT als de belangrijkste

drijvende kracht); de perceptie en beleving van 
de ruimte verandert: ideeën over de karakte
ristieken van een plek zijn zeer divers en worden 
steeds minder bepaald door de bewoners van die 
plek alleen; de consequenties van deze verande
ringen zijn bijvoorbeeld af te lezen aan de veran
derende inrichting van historische binnenste
den als consumptieruimten, de bouw van om
muurde wijken, Jactoiy outlet centres in nostalgi
sche vormen etc.

Het landelijk gebied wordt al 
sinds de dagen van Nescio 
voornamelijk bezien door de 
ogen van stedelingen

Stedelijkheid bestaat ook meer en meer los 
van de stad. Oorspronkelijke stedelijkheid, ge
borgenheid en sociale contacten, vindt men 
steeds minder in Amsterdam, maar vooral in 
groeikernen als Almere en Purmerend. Nieuwe 
stedelijkheid, de behoefte aan anonimiteit, ver
scheidenheid en culmur, is volgens hem meer 
een mentaliteit, die los staat van de woonomge
ving.'^

In die zin is vrijwel iedere Nederlander een 
stedeling, al is die stedelijldieid steeds minder, of 
helemaal niet, aan één stad verbonden en meer 
een mentale dispositie.

Da’s allemaal leuk en aardig, maar wat leert 
ons dat over de gewenste fysieke vormgeving 
van de sledelijke ruimte? Kunnen we aan al deze 77
wetenschap politieke stellingnamen en smurin- 
strumenten ontlenen, of moeten we het maar op 
zijn beloop laten? En wat betekent het voor het 
landelijk gebied, dat wij allemaal stedelingen ge
worden zijn?

BEHOUD I N O N T W I K K EL I N G

Het landelijk gebied wordt al sinds de dagen van 
Nescio voornamelijk bezien door de ogen van
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stedelingen, die ‘in een boerenkiel, met dure gele 
schoenen, kolombijntjes etend uit een papieren 
zak, in innige aanraking met de namur’ wensen 
te verkeren. Nu wij allen ‘stedeling’ zijn gewor
den is daar op zich niets mis mee. Ruimtelijk be
leid kan echter niet gebaseerd zijn op nostalgie 
naar ‘het tuinpad van mijn vader’. De groene en 
rode contouren, die de stedelijke netwerken van 
de Vijfde Nota in een ruimtelijke context zetten, 
lijken echter voornamelijk op deze nostalgie ge
baseerd te zijn.

Om een visie op het landelijk gebied te bepa
len kan een — zeker voor een adviesnota — 
uitermate leesbaar en lezenswaardig verhaal van 
de Raad voor het Landelijk Gebied een aanzet ge
ven. Deze nota breekt een lans voor een her
waardering van culmrele identiteit bij het land
schapsbeheer. In ‘made in Holland, advies over 
landelijke gebieden, verscheidenheid en iden- 
titeit’7 worden in vogelvlucht de economische- 
en cultuurhistorische wortels van de Nederland
se landschapstypen blootgelegd, geïllustreerd 
met persoonlijke verhalen van de leden van de 
Raad over ‘hun’ landschap. De Nederlandse land
schappen vertellen verhalen over de eeuwen
lange wisselwerking tussen mens en natuur, die 
heeft geleid tot unieke landschappen, die een be
langrijke bron van ‘identiteit’ vormen.

De twintigste eeuw — door de modernisti
sche hoogmoed, die namur en geschiedenis als 
‘beperkende factoren’ terzijde dacht te kunnen 
schuiven ten faveure van ‘de televisiekwis en wo
nen in betonnen dozen’.- is hier, op de op nostal
gie en behoud gerichte heemschutterij en het na- 
murbehoud na, onverschillig mee omgespron- 

7 8 gen, zodat veel wat een landschap een thuis
maakt verloren is gegaan, of alsnog verloren 
dreigt te gaan. Denk aan de zelflcritiek van Sicco 
Mansholt: ‘Als eens de geschiedenis zal worden 
geschreven van dejarenigöo — 1980, dan zal 
dat zijn in het teken dat we misdadigers waren 
ten aanzien van het kostbaarste wat de schep
ping biedt: harmonie in de namur.’^

De RL G dringt er op aan om, naast behoud 
tout court van ‘monumenten’ (of‘dragers’ in de 
terminologie van de Raad), het kenmerkende

van al deze landschapstypen te herkennen, te er
kennen en bij planvorming als algemeen ont
werpuitgangspunt te hanteren: ‘behoud in ont- 
wildceling’. Om het herkennen mogelijk te ma
ken wordt een letterlijk ‘in kaart brengen’ van de 
regionale verschillen bepleit. Deze ‘wetenschap
pelijke kaart’ zou normerend en stimulerend 
moeten zijn voor de verdere landschapsinrich- 
ting.

Als landschap een bron van identiteit is, dan 
is ‘stadschap’ dat ook. De Raad voor het Landelijk 
Gebied, die zich tot haar domein ‘het platte land’ 
beperkt, wijst hier zelf ook op. De korte afstand 
tussen de (middelgrote en Ideine) steden onder
ling en mssen stad en platteland worden juist als 
kenmerkend voor de Nederlandse ruimtelijke 
stmcmur gezien. Een kenmerk dat behouden 
zou moeten blijven. ‘Behoud in ontwildceling’ als 
strategie in de strijd tegen de ‘kortzichtigheid 
van de tekentafeltypes die doodleuk over be
staande situaties heen nieuwe tekenen zonder 
ooit eens te kijken, te denken, te voelen.’®

Welke instrumenten behoeft dan een ontwik- 
kelingsplanologie die zich deze ‘conserverende’ 
doelstellingen eigen maakt?

DE l A G E N B E N A D E R I N G

Al langere tijd is ervan een groeiende weerzin 
sprake binnen de ruimtelijke ordening tegen de 
functionele modernistische benadering van de 
ruimte als ‘plat vlak’. Deze weerzin in de vorm 
van de bescherming van natuur- en culmurmo- 
numenten is nog ouder, maar allengs brak het 
inzicht door dat dat niet afdoende was. Bij ingre
pen in de ruimte smit men meer en meer op het 
feit datje te maken hebt met een samenstel van 
werelden met verschillende ontwikkelingstij- 
den. Die verschillen in veranderingssnelheid 
en dynamiek. De door de Vijfde Nota gehan
teerde lagenbenadering gaat uit van drie ‘lagen’, 
die ieder een eigen tijd-ruimte innemen.
1. ondergrond, met een lage veranderingssnel

heid en ecologische duurzaamheid
2. netwerken, met een middellange verande

ringssnelheid en economische doelmatigheid
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3. gwndgebmik/occuparie, met een hoge verande- 
ringssnelheid en de strijd om de ruimte, c.q. 
sociale rechtvaardigheid

Deze lagenbenadering wrordt, vooralsnog zon
der veel consequenties, gehanteerd in de Vijfde 
Nota, maar biedt een veelbelovend perspectief 
om tot drager van beleid uit te groeien en heeft 
tevens de potentie in zich om het ruimtelijk be
leid beter te laten aansluiten op de regionale 
wensen en kenmerken en tot ontkokering van 
raimtelijk beleid te komen.

DELTAMETROPOOL

Het Deltametropool-initiatief, dat door de 
grote steden is ontwikkeld, presenteert de Rand
stad niet — zoals te doen gebruikelijk — als een 
overbevolkte regio, maar als een dunbevolkte ar
chipel van kernen — grofweg het kwadrant tus
sen Almere, Dordrecht, Rotterdam en Velzen — 
die samen een samenhangende ‘metropool’ op 
Europese schaal vormt, of zou kunnen vormen.

Peter Noordanus (voormalig wethouder r o  

van Den Haag, momenteel voorzitter van de 
VRO M -raad) vatte het streven van de Deltametro- 
pool in vier punten samen; 1) versteviging de ste
delijke centra van de historisch gegroeide meer- 
kernige stracmur van de Randstad, 2) een betere 
verbinding van die stedelijke centra onderling; 3) 
versteviging van de bijzondere kwaliteiten van 
het Hollandse landschap en 4) betere onderlinge 
verbinding van die landschappen.

Ondermssen begint deze visie concrete 
vmchten af te werpen, die zich laten vertalen in 
termen van de lagenbenadering.

DE A LLI A NT I E  WAT ERRI J K

'Nederland bevindt zich, zoals bekend, in een land
streek waar God de derde dag van de schepping over
sloeg opdat de latere bewoners zelfde scheiding van 
land en water ter hand konden nemen.'‘^

De fysisch geografische ontwikkeling van Neder
land dwingt tot een centraal stellen van water-

berging en kustverdediging in de mimtelijke or
dening op straffe van een letterlijke ondergang 
van het vaderland.

Het belang van drinkwatervoorziening, ge
zondheid en biodiversiteit dwingt tot een strikt 
beheerregime voor het grondwater, met grote 
gevolgen voor de (landbouw-)economische 
stmcmur. Economische ontwikkelingen leiden 
— ongestuurd — tot het verdwijnen van door 
veel Nederlanders als belangrijk ‘erfgoed’ be
schouwde landschappen als het veenweidege
bied met zijn melkvee.

Centraal vastgestelde normen en regels en re
gionale ‘bodembeheerregimes’ zouden passende 
instrumenten kunnen zijn.N Fred Feddes ver
zuchtte in ’g 8 nog dat Waterstaat en Ruimtelijke 
Ordening waarschijnlijk minstens tot de Zesde 
Nota RO gescheiden werelden zouden blijven. De 
onder de vlag van de Vereniging Deltametropool 
opererende Alliantie Waterrijk'^ lijkt niet op die 
Zesde Nota te wachten. Eensgezind streven 
hoogheemraden, samen met vertegenwoordi
gers van landbouw, recreatie en het openbaar be- 
smur naar een samenhangend Deltametropoli- 
taan parksysteem, met het Hollands-Utrechtse 
water als drager. De Deltametropolitane visie 
blijkt hier mobiliserend te werken en samen
hang en richting te geven aan het beleid met be
trekking tot, in dit geval, de bodemgebonden 
ontwikkeling van het landelijk gebied en het wa- 
tervraagstuk.

D E L T A - N E T

Gedeputeerde Norder (PvdA) wil dat er een zogenoem
de verkeersautoriteit komt om te zorgen dat rijks
wegen beter aansluiten op provinciale wegen en toe
gangswegen tot de stad. Nordervindt dat wegen nu 
vaak niet goed op elkaar aansluiten. Juist op die knel
punten ontstaan vaakfiles — zoals de aansluiting 
van de Utrechtsebaan op het Haagse wegennet.‘ ^

Op het niveau van de netwerklaag, de laag van de 
‘verbindingen en knopen’, zijn de smringsmoge- 
lijkheden veel groter dan op het niveau van de 
ondergrond, maar nieuwe verbindingen zijn
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kostbaar en kennen vaak een enorme voorberei
dingstijd. Hier geldt het primaat van de econo
mische efficiency om de diverse functies op de 
‘occupatielaag’ met elkaar te verbinden. De net- 
werklaag is voorwaardenscheppend voor alle 
functies op het niveau van de occupatielaag en 
bepaalt hier de hiërarchie in termen van bereik
baarheid.

Ook bij de verkeersinfrastructuur begint het 
besef door te dringen dat dit daadwerkelijk een 
‘klassieke’ netwerklaag is en dat ieder stukje wat 
eraan vast gemaakt wordt consequenties heeft 
voor de rest van het netwerk.

Uitgangspunt is uiteraard de daadwerkelijke 
en gewenste mobiliteitsbehoefte. Hoe geven we 
de verbindingen en de knopen zo vorm dat zo
wel de mainportfuncties blijven functioneren, 
als de dagindeling van de suburbane tweeverdie
ner prettig verloopt? Hoe zorgen we voor gun
stige vestigingsfactoren voor bedrijvigheid en 
hoe weren we ongewenste ontwikkelingen? Hoe 
maken we volkshuisvesting in hoge dichtheden 
niet alleen mogelijk maar ook aantrekkelijk?

Ook hier lijkt het idee van de Deltametropool 
inspirerend en mobiliserend te werken omdat 
vanuit de visie van de Deltametropool als ‘net
werk’ gerichtere investeringsbeslissingen kun
nen worden genomen om de metropool als ge
heel beter te laten functioneren.O nder de ba
nier van Delta-net vinden op dit moment tal van 
activiteiten plaats om tot zo’n samenhangende 
visie op netwerkniveau te komen.

DE OCCUPATIELAAG

3 o De occupatielaag betreft de gebruiksruimte, van 
park tot flatgebouw, van akker tot petrochemi
sche fabriek. Rekening houdend met de onder
grond (hier is het niet verstandig, daar wel) en de 
‘hiërarchische’ netwerklaag (hier is het niet moge
lijk, daar wel) is dit het meest subjectieve domein. 
Het is de meest 'maatschappelijke’ laag, waar de 
Rijksoverheid het meest ‘accommoderend’ kan 
optreden, of het — binnen de grenzen die de an
dere lagen stellen — helemaal kan overlaten aan 
lagere overheden, burgers en bedrijfsleven.

Ongestuurd leidt dit, door de ontwilckeling 
van de grondprijs, tot monoculturen van econo
misch en/of sociaal sterke en zwakke woon en 
werkmilieus.

Op het niveau van de ‘occupatielaag’ komt ook 
de befaamde backyard in beeld. Binnen dit do
mein treedt de overheid de gebruikers van de 
ruimte tegemoet en kunnen instrumenten als 
interactieve beleidsvorming en publiek private 
samenwerking leiden tot' WIMBY'-ontwiltkelin- 
gen. 9̂

Als ik het tot de ‘meest maatschappelijke’ laag 
doop, wil dit dus allerminst zeggen dat de poli
tiek op dit niveau geen rol kan of moet spelen. In 
het debat over de ‘spreiding van kansarme groe
pen' in Rotterdam, schittert de provincie Zuid- 
Holland vooralsnog door afwezigheid. Slechts 
de spreiding van de ambulancezorg prijkt als 
onderwerp op de provinciale website. In het 
kader van het denken in stedelijke netwerken, 
ligt hier echter bij uitstek een rol voor de provin
cie. Niet dat alles met ruimtelijke ordening kan 
worden opgelost — en zeker niet snel — maar 
zoals Maarten Hajer in sê D opmerkte:‘Nu moe
ten we juist die nieuwe stedelijke gebieden be- 
treldcen bij het nadenken over de integratie van 
kansarmen in verstedelijkt Nederland. Niet di
rect door gedwongen spreiding, maar eerst maar 
eens door daar überhaupt goedkope woningen te 
bouwen.’ De door hem bepleitte verbreding van 
de aanpak om de druk van de enorme herstrucm- 
reringsoperaties in grote wijken als Hoogvliet of 
de Amsterdamse tuinsteden af te halen zou bij 
uitstek één van de eerste wapenfeiten van de 
Deltametropool i.o kunnen zijn.^°

P OL I TI E K E  STRI J D OM DE LAGEN

Volgens de Vijfde Nota is er geen hiërarchie ms- 
sen de lagen. Hoewel deze hiërarchie wellicht 
niet als ‘gegeven’ beschouwd mag worden, be
hoort 'deze strijd om de hiërarchie’ volgens mij 
tot de belangrijkste politieke opgaven indien wij 
de ‘economische krachten’ niet onbelemmerd 
hun werk willen laten doen, met als waarschijn
lijk gevolg het ontstaan van gesegregeerde
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monoculturen in ‘het stedelijk veld’, ‘booming ci- 
ties’ bevolkt doorhypermobiele ‘netwerkers’, die 
een huisje in het groen bewonen, historische 
centra, die als ‘fun areas’ fungeren en zijn om
ringd door stadswijken vol (al dan niet verse) mi
granten en ‘white trash’, middengroepen die zich 
verschansen in Vinex-suburbia en grootwinkel- 
centra en logistieke dienstverleners, die het 
platte land ontsieren.

De lagenbenadering biedt wel een ‘taal waarin 
met rede getwist’ kan worden, maar het is geen 
perfecte oplossingenmachine. Het biedt wel de 
bouwstenen waarmee de diverse politieke stro
mingen hun eigen verhaal kunnen opbouwen. 
Verhalen waarin de één de nadruk zal leggen op 
het belang van ‘ecologische duurzaamheid’ en de 
ander ‘sociale rechtvaardigheid’, o f ‘economische 
doelmatigheid’ het zwaarst zal laten wegen.

Het hanteren van de lagenbenadering als taal 
alleen is nog niet voldoende; de consequenties 
van het afstemmen van een bestuurlijk, beheers
matig en financieel regime op ‘de lagen’ is nog 
nauwelijks in kaart gebracht, evenmin als de 
onderlinge rolverdeling binnen het huis van 
Thorbecke. Ook de vaardigheid van overheids
organisaties om als ‘speler in de netwerken’ te 
kunnen functioneren is nog maar matig ontwik
keld. Reden genoeg dus om, als nationale op
gave, de handen uit de mouwen te steken om er 
voor te zorgen dat ‘het spel van lagen en netwer
ken’ gespeeld kan worden.

Een stedelijk netwerk als de Deltametropool, 
maar ook Brabantstad, is op dit moment nog 
slechts een construct dat alleen besmurders, we
tenschappers, een enkele bevlogen ambtenaar en 
‘polderpartners’ als de a n w b  aanspreekt.

Desalniettemin kan reeds geconstateerd wor
den dat dit concept inspirerend werkt om geza

menlijk over de vormgeving van (gedeelten van) 
Nederland na te denken en ernaar te handelen.

Het concept is ook open genoeg om niet di
rect bedreigend te zijn voor de diverse traditio
nele machtsgebieden, maar lokt juist uit tot net
werkachtige samenwerkingsverbanden. Nu de 
Deltametropool is onderverdeeld in drie, min of 
meer met de randstadprovincies samenvallende, 
clusters biedt het de al bijna afgeschreven pro
vincies zelfs de kans om op een onverwachte 
wijze weer aan belang te winnen als regisseurs 
van een Deltametropolitaan drieluik, onder de 
artistieke directie van de Rijksoverheid.

Essentieel is wel dat het begrip gaat leven on
der de bevolking en een echt gezamenlijk traject 
wordt waarin iedereen tot op zekere hoogte zijn 
eigen rol kan invullen. Het zal daartoe waar
schijnlijk verder moeten worden teruggebracht 
tot overzichtelijke deeltrajecten waar mensen 
zich in kunnen herkennen, analoog aan het con
cept Waterrijk dat een ‘grand design’ nastreeft 
door middel van vele, ook kleine, concrete pro
jecten. Het zal nog wel even duren voordat de 
burgers van de Randstad zichzelf als bewoners 
van de Deltametropool zullen definiëren, zo dat 
al wenselijk is. Maar het is vast niet onmogelijk 
om ze te enthousiasmeren als de daadwerkelijke 
resultaten van dat perspectief in de dagelijkse 
leefomgeving zichtbaar worden.

En waar is dan de plaats van de politiek? Voor 
de reconstructie van het idee ‘Nederland’; voor 
de strijd om de hiërarchie tussen de ‘lagen’ ; voor 
het eerste en het laatste woord; voor het opstel
len en bewaken van de spelregels en het trekken 
van conclusies. En voor die vele momenten daar
tussen, wanneer er behoefte is aan inspiratie en 
bezieling.
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B O E K E S S A Y

De noodlottige verguizing van 
Firn Fortuyn
‘Ik behoortotde nauwelijks gehoorde groep die niets voelt voor de l p f , 

maar wel positief denkt over Pim Fortuyn’, aldus Sikko Argelo in een 
beschouwing over de bejegening van het gedachtegoed en het optreden 
van Pim Fortuyn.

SIK K O  ARG ELO

Je kunt vanuit de PvdA tegenover Fortuyn ver
schillende standpunten innemen, in volgorde
van toenemende appreciatie.
> Volstrekte afwijzing: Fortuyn was een slecht 

en intolerant mens die bevolkingsgroepen te
gen elkaar ophitste, hij is de oorzaak van de 
onvrede in Nederland. Dat is ongeveer het 
standpunt van Marcel van Dam.

> Naast afschuw ook waardering voor zijn tac- 
tisch-politieke gaven. Fortuyn zag beter dan 
wij kans de media te bespelen en effectief te 
debatteren. De PvdA had helemaal gelijk, 
maar ‘wij hadden het beter moeten uitleggen’. 
Ongeveer het standpunt van Ad Melkert.

> Waardering voor zij n inzicht in de problemen 
van onze samenleving. Formyn had een aantal 
grieven eerder door dan de PvdA. Door die na
latigheid zag hij kans traditionele PvdA kie
zers naar zich toe te trelcken, met alle gevaar 
van dien. De verkeerde man op het juiste moment.

Over de auteur Sikko Argelo studeerde toegepaste wis
kunde en informatica in Delft. Ongeveer van 1960 tot 
1973 was hij politiek actief in de PudA (Tien ouer 
Rood). Zijn carrière lag in de automatisering

Dit lijkt ongeveer het standpunt van de redac
tie van s e'D zoals zich dat in de loop van de af
gelopen anderhalfj aar heeft ontwikkeld.

> Waardering voor de inhoud van Fortuyns po
litiek. Hij had een waardevolle visie op de 
Nederlandse samenleving waar wij wat van 
kunnen opsteken. Als de PvdA de kiezers 
weer blijvend aan zich wil binden dan zullen 
we daar oprecht voor uit moeten komen en 
hem erkennen als een creatieve vernieuwer 
in de politiek van dit land. Ik sta op het laatst
genoemde standpunt.

Het was heel begrijpelijk dat Fortuyn veel aan
hang had in achterstandswijken waar bewoners 
zich overspeeld voelen door de instroom van 
vreemdelingen. Daarom is de kortstondige poli
tieke carrière van Pim Formyn vaak aangeduid 
als een mediahype die emoties mobiliseerde van 
oppervlalckige t v -kijkers. Dat is juist, maar het is 
niet het hele verhaal. Hij werd ook gewaardeerd 
door een heel andere categorie, niet direct be
trokken bij de immigratie-ellende en wonend in 
betrekkelijk veilige wijken. Je zou dat zijn ‘koele 
aanhangers’ kunnen noemen, die het zich kon-
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den veroorloven zonder veel emoties te luiste
ren naar wat Fortuyn te vertellen had, gewoon 
omdat ze vonden dat hij gelijk had. Ze zouden 
waarschijnlijk op hem hebben gestemd maar 
piekerden daar niet over toen hij er niet meer 
was. Zijn dood vonden ze een groot verlies, maar 
aan geëxalteerd rouwbeklag hadden ze geen 
boodschap.

Er is dus een bevolkingsgroep die niets voelt 
voor de l p f  maar wel positief denkt over Pim 
Fortuyn. Ik behoor tot die nog nauwelijks ge
hoorde groep, en omdat ik de indruk heb dat de 
PvdA inmiddels oprecht belang stelt in alterna
tieve visies heb ik aan de redactie van sê D ge
vraagd of ik daar iets over mag schrijven.

De nadruk zal liggen op de bejegening van 
Formyn doorlinks, en de schade die dat heeft aan
gebracht aan het democratische proces en aan de 
beschadigende verketteraars zelf. Die schade is 
niet alleen van politiek-strategische maar ook van 
morele aard. Ook zal ik aannemelijk maken dat 
Fortuyn helemaal niet zo ver van het democra
tisch socialisme is afgedwaald als men elkaar — 
en hij zichzelf — had wijsgemaakt.

D E N K E R S  EN D OE NE R S

Wie een goede krant leest en bovendien regel
matig naar TV-programma’s als Netwerk, NOVA 
en Buitenhof kijkt, valt op dat er een belangrijk 
kwaliteitsverschil is mssen opiniemakers en po
litici, oftewel de denkers en de doeners. Het do
mein van de opiniemakers is drukbevolkt. In 
Nederland is geen gebrek aan mensen die, zon
der politieke verantwoordelijkheid te dragen,

84 goed nadenken over de samenleving en hun in
zichten publiek maken. Ons oordeel wordt voor
gevormd en gekneed door aan de weg timme
rende economen, sociologen, juristen, historici, 
politicologen en filosofen. Hun namen zijn be
kender dan die van menig minister.

Strikt gescheiden van de opiniemakers heb
ben we de beroepspolitici, bedreven in het ont
wijken van antwoorden en het denken in ter
men van haalbaarheid. Zij spelen het spel om de 
macht, en als ze dat eerlijk doen dan houden ze

zich aan een partijprogramma of een regeerak
koord. Ze vertonen geen eigen visie op de 
samenleving en zijn dus niet persoonlijk aan
spreekbaar als autonoom politiek denker.

Deze scheiding mssen denken en doen 
breekt ons op den duur op. Om de bevolking be- 
troldcen te houden bij een attractief democra
tisch proces van voldoende kwaliteit hebben we 
staatslieden nodig. Dat zijn de zeldzame per- 
soonlijl<heden die de visie van de opiniemaker 
combineren met de macht van de politicus, 
mensen als Thorbecke, Kuyper, Troelstra, mis
schien ook Den Uyl of Bolkestein. Al een aantal 
jaren zitten we in Den Haag zonder mensen die 
visie en macht combineren. Althans, dat vond 
Pim Formyn, en hij achtte zichzelf bij uitstek ge
schikt om in die leemte te voorzien. Met die am
bitie sprak hij de kiezers aan. Na een aantal jaren 
fantasieloze technocratie snakte de burger naar 
iemand met politieke invloed die iets waarde- 
vols over besmur en samenleving te zeggen had, 
iets waar j e voor kon warmlopen.

O NG E W O O N  GEDACHTEGOED

Pim Formyn schreef vanaf beginjaren ’go vrij
wel elkj aar een boek. De belangrijkste twee vind 
ik De verweesde samenleving (19 9 5) en De islamise
ring van onze cultuur (1997). Hoe goed zijn die 
boeken eigenlijk? Stilistisch schrijft Formyn ma
tig, inhoudelijk is de boodschap redelijk con
sistent, de analyses en conclusies zijn helder en 
makkelijk te begrijpen. Formyns sterke punt 
was dat hij de dingen eerder zag dan anderen, 
niet dat hij er beter over schreef. Zo vertoonde 
het bekende essay uit 20 00 van Paul Scheffer 
over de multiculmrele samenleving een hoger 
intellecmeel niveau, maar Formyn had iets der
gelijks in Islamisering reeds driejaar eerder opge
schreven, zij het minder briljant. Er blijkt een 
sterke emotionele betroklcenheid uit zijn schrij
verij, maar zijn subjectiviteit wordt nergens hin
derlijk. Als je Fortuyn aan de hand van zijn ge
schriften politiek zou moeten positioneren dan 
komt hij ongeveer in de buurt van D 6 6, maar 
wel met een aantal nieuwe ideeën waarmee D 6 6
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niet of slechts schoorvoetend alckoord zou kun
nen gaan. Ondanks heftige kritiek op de PvdA 
verraadt zich op vrijwel elke pagina zijn sociaal
democratische afkomst.

In zijn laatste boek De puinhopen van adnjaar 
Paars (2002) staat zijn politieke programma. Het 
is verrassend volledig met betrekking tot de the
ma’s waar het bij de verkiezingen van mei 2002 
om ging. Dit in tegenstelling tot het warrige An
ders en Beter van Balkenende, dat vanuit een voor
bije wereld geschreven lijkt. Een paar weken 
voor de verkiezingen van mei 2002 waren For
tuyn en Balkenende in een nek aan nek race om 
het premierschap verwiklceld. Fortuyn had een 
voor Nederland ongebruikelijke route bewan
deld. Essayisten kunnen maar beter in hun 
schrij fhok blijven en het aan partijpolitici 
binnen de Haagse oligarchie overlaten om te 
promoveren tot politieke macht. De stormloop 
van de outsider liep dood op 6 mei 2002. Door
dat Balkenende zich zorgvuldig buiten de dis
cussies met Fortuyn had gehouden bleef hij na 
de moord gespaard voor de volkswoede. Ruim 
1,5 miljoen LPF-kiezers waren niet alleen hun 
voorman maar ook de kluts kwijt; zij verwarden 
een parlementsverkiezing met een condoleance
register. Ruim 2,5 miljoen CDA-kiezers schon
ken aan de nieuwe premier de grootste by- 
stander's reward uit de Nederlandse parlemen
taire geschiedenis.

Op het hoogtepunt van de verkiezingsstrijd 
schreven Paul Lucardie en Gerrit Voerman in 
S6"D (april 2002) een bewonderenswaardig objec
tief artikel over Formyn onder de titel Liberaal pa
triot of nationaal populisti Het gedachtegoed van Pim 
Fortuyn. Zij vatten daarin de politieke denkbeel
den van Formyn op voortreffelijke wijze samen.

In de politieke theorie van Pim Formyn staat 
het begrip cultuur centraal. Dat is in Nederland 
(anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk) niet ge- 
braikelijk. In het duiden van maatschappelijke 
problemen beperken onze politici zich bij voor
keur tot economische criteria. Als ze het over 
culmur hebben dan denken ze aan kunst, iets 
watje regelt op het niveau van een staatssecreta
riaat. Het door Formyn bedoelde culmurbegrip

is veelomvattend, het omvat niet alleen estheti
sche waarden maar betreft ook wetenschap, edu
catie, ethiek, rechtsopvattingen en religie. In de 
niet-confessionele hoek zijn culmreel denkende 
politici schaars, je kunt denken aan Bolkestein of 
Van Mierlo.

In sommige progressieve kringen wordt het 
culmurrelativisme aangezien voor een verdien
stelijke levenshouding, een kenmerk van mim 
denkende intellecmelen. Tegenover immigran
ten heeft dat geleid tot foute tolerantie; jullie heb
ben een andere cultuur, maar wij vinden dat heus 
niets minder dan die van ons hoor! Voor Formyn 
was dat een gmwel. Een samenleving is een ver
zameling mensen die redelijk productief en vre
delievend met elkaar omgaan. Dat kunnen ze 
doordat ze zich verbonden voelen in hun cul
mur, die ze uiteraard hoger achten dan vreemde 
culturen. Die subjectieve voorkeur voor het ei
gen culmrele erfgoed is geen bekrompenheid, 
het is een noodzakelijke voorwaarde voor sociale 
cohesie. Als je echt meent dat culmurverschillen 
niets uitmaken, dan ben je weerloos en desinte
greert je samenleving. Een samenleving is dus óf 
monoculmreel, óf non-existent. Daamit volgt 
dat het begrip multiculmrele samenleving een 
contradictie in woorden is, een onzinbegrip. 
Hoogstens kan er sprake zijn van minderheid- 
culmren, waarmee de dominante culmur op den 
duur kan worden verrijkt, maar die ontwrich
tend werken als de instroom te snel en te om
vangrijk is. Deze gedachtegang is alleen maar lo
gisch en beslist niet ondemocratisch. Toch roept 
het blijkbaar morele intimidatie op: iemand die 
niet multiculti wil zijn loopt het risico in de ex- 
treem-rechtse hoek te worden geplaatst.

Formyn vond het de moeite waard om de 
westerse culmur te verdedigen; hij meende dat 
er op vier punten geen compromis mogelijk is 
met de fundamentalistische islam: 1. Individuele 
verantwoordelijkheid; 2. Scheiding van kerk en 
staat; 3. Gelijkwaardigheid van mannen en vrou
wen; 4. Relatie mssen volwassenen en kinderen. 
Op de eerstgenoemde drie punten zijn wij in 
Fortuyns ogen superieur aan de islam. Op het 
vierde punt is dat volgens hem helaas niet het
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geval. De relatie tussen ouderen en kinderen 
wordt bij de islam gekenmerkt door ongemoti
veerde autoriteit, bij ons door ongemotiveerde 
gelijkberechtiging. Met name in de relatie tot 
ouders en docenten wilde Fortuyn de autoriteit 
herstellen, mits gerechtvaardigd door een ver
schil in levenservaring of kennis.

Het debat met de immigrant kan volgens For
tuyn nooit ergens anders toe leiden dan tot 
diens aanpassing aan het westen. Dat debat is in 
de huidige situatie een riskante onderneming, 
want de islam is weliswaar 'achterlijk’, maar ver
toont een vitaliteit die onze ietwat verwaar
loosde cultuur mist. De islam zal het winnen 
tenzij er een westers cultureel reveil komt. Het 
debat moet scherp gevoerd worden, de vrijheid 
van meningsuiting (grondwetsartikel 7) moet in 
hoge mate prioriteit krijgen boven de bescher
ming van minderheden (artikel 1).

DE O N G E W E N S T E  N I E U W K O M E R

Het denken van de paarse politici was opgeslo
ten in een financieel-economisch kader. Binnen 
dat kader zijn er nauwelijks verschillen van op
vatting waar het met Nederland naar toe moet. 
Bij de realisatie van de meest wenselijke samen
leving lijken slechts financieel-economische 
problemen in de weg te liggen. Dan loop je het 
gevaar dat er over de kwaliteit van de samenle
ving ook niet meer voldoende wordt nagedacht. 
Politiek verwordt tot een spel van onderhande- 
ling en het sluiten van compromissen bij de allo
catie van schaarse middelen. Verschillen van op
vatting bestaan alleen in de prioriteitsstelling,

86 en komen tot uitdrukking in kwantitatieve 
maatregelen in de sfeer van belastingen, pre
mies, uitkeringen en subsidies. Het gaat nooit 
om essenties, maar alleen om meer of minder 
geld voor dit of voor dat. Melkert en Dijkstal ver
schilden met elkaar van mening over rechts een 
beetje minder w a o  of links een beetje minder 
hypotheekrenteaftrek, rechts wat meer politie of 
links wat meer onderwijzers, rechts wat meer 
asfalt of links wat meer goedkope huurhuizen. 
Daaruit bestond hun hele politieke wereld. Toch

kon het Haagse circuit in begin 2002 blijkbaar 
geen betere premierkandidaten voortbrengen.

Zonder dat ze zich erop hadden voorbereid 
moesten de paarse leiders zich plotseling verde
digen tegen een vreemde snuiter op hun poli
tieke markt die met geheel nieuwe desiderata 
aankwam, zoals herstel van nationaal identi- 
teitsbesef, grondige reorganisatie van het demo
cratisch proces, een lange termijn bevolkingsbe
leid met inachtneming van culmrele verschillen, 
een volstrekt andere visie op besmur en open
bare dienstverlening, herwaardering van de re
latie tussen burger en overheid.

Het debat was tragikomisch. De heren van 
Paars riepen: jij h e b t  g e e n  p ro g ra m m a . Vanuit hun 
standpunt was dat logisch: een politiek pro
gramma verdient slechts die naam als het vol
doet aan de inputcriteria van de cPB-computer. 
Pim Fortuyn repliceerde: lees m ijn  b o ek en , d a t is 

veel in te r e s s a n te r d a n ju llie  a m b te lijk e  g e n e u z e l  For- 
myn had er ‘geen zin an’ om te praten over wat 
iets kost, hij vroeg aandacht voor wat we eigen
lijk willen. Het werd een discussie tussen doven. 
Voor de anderen was Formyn’s politiek moeilijk 
plaatsbaar. Hij paste niet in het rijtje 
SP - G L-PvdA-D 6 6 - V V D . Aangezien Formyn 
meer mzie met links maakte dan met rechts, 
moest hij als onbegrepen opponent blijkbaar 
wel extreem-rechts zijn. Daar werd hij dus ge
makshalve gepositioneerd.

In een artikel van Reinier Krooshof (se^D, 
okt/nov 2002) wordt Formyn geanalyseerd te
gen het decor van de opkomst van het popu
lisme in Europa. Met dat populisme van Formyn 
valt het trouwens wel mee. Hij is er nooit op be
trapt een stadion of een bierkelder af te huren 
om de zogenaamde onderklasse te misleiden 
met een demagogisch verhaal. Politici als Van 
Agt of Wiegel waren heel wat populistischer, en 
ook Den Uyl had populistische trek] es. Popu
lisme is in zekere zin het zout in de pap, een 
volksvertegenwoordiger die rechtstreeks con
tact zoekt met het volk onttrekt zich aan het ga
reel van partij of fractiediscipline. Van dat soort 
politici moeten we het hebben.

In de eerste zinnen van zijn artikel roept
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Krooshof een gevoel van bedreiging op: ‘Er 
heerst een onheilspellende sfeer in Nederland. 
Een sfeer waarin volksvertegenwoordigers be
scherming moeten hebben en een moedige 
vrouw moet onderduiken.’ Het wordt niet expli
ciet gezegd, maar de suggestie is aanwezig dat 
Pim Fortuyn die onheilspellende sfeer heeft op
geroepen, en dat daarna volksvertegenwoordi
gers bescherming nodig hebben. Het tegendeel 
is het geval. Fortuyn werd zelf bedreigd, hij was 
zo moedig — beter gezegd: roekeloos — om niet 
onder te duiken, hij is zelfs vermoord. De on
heilspellende sfeer is in eerste instantie opge
roepen door de hetze tegen hem. Ayaan Hirsi Ali 
is inderdaad een moedige vrouw, want ze durfde 
over de cultuurverschillen met de islam precies 
hetzelfde te zeggen als Pim Fortuyn, in een omge
ving die daar nog niet aan toe was. Zowel For- 
myn als Hirsi Ali signaleerden dat er in feite (zij 
het wellicht onbedoeld) een alliantie bestond 
tussen fundamentalistische islamieten en linkse 
‘multiculti’s’ die onder het mom van integratie 
een segregatiebeleid voerden. Beiden voelden 
zich in het nauw gedreven door die alliantie. Het 
verschil mssen Pim en Ayaan is slechts dat Pim 
dit thema vij f  jaar eerder te berde bracht en het 
veel completer heeft uitgewerkt.

SOCI ALER DAN DE VVD

Lotsverbondenheid met de zwalckeren in de 
samenleving is waarschijnlijkhet belangrijkste 
kenmerk van de PvdA. Krooshof zet het dan ook 
bovenaan zijn prioriteitenlijstje bij de formule
ring van een alternatief voor centrum-rechts. 
Met name op dit punt is Fortuyn verweten er on
acceptabele politieke doelstellingen op na te 
houden. Men heeft hem afgeschilderd als ie
mand die WAO-ers op een houtje wilde laten bij
ten en immigranten terug wilde sturen naar de 
martelkamers van dictatoren in primitieve lan
den. Dat klopt niet met de werkelijkheid. Zoals 
reeds eerder opgemerkt is ‘extreem-rechts’ een 
ongeloofwaardig etiket op Formyns gedachte
goed. Op grond van zijn boeken lijkt Fortuyn be
slist socialer dan de v v d  . Wie Fortuyn vroeg om

zijn meest gerespecteerde politici kreeg de naam 
van Den Uyl te horen, en in de hedendaagse poli
tiek die van Marijnissen. Met name in De ver
weesde samenleving komen keer op keer ethische 
afwegingen aan de orde met een socialistisch of 
links-liberaal karakter. Formyn maakt bijvoor
beeld volstrekt duidelijk dat hij zich verrijkende 
topmanagers laakbaarder achtte dan uitkerings- 
fraudeurs. Het blijkt ook uit wat hij schrijft over 
de uitwijzing van immigranten. We geven aan 
een asielzoeker ongeveer 5 o maal zoveel uit als 
het j aarbudget per persoon waarover het Hoge 
Commissariaat voor Vluchtelingen beschikt. Als 
we hen afwijzen, dan moeten we volgens For
tuyn dat geld niet in onze zak houden maar aan 
de U N H C R  geven. Stuur je op die basis 2 % van 
een bepaalde vluchtelingenstroom terug naar de 
eigen regio dan krijgt de hele bevolking van Lub- 
bers’ tentenkampen dus twee keer zoveel hulp. 
Goedbeschouwd is dit geen rechtse, maar juist 
een egalitaire, dus sociale gedachte.

Een ander stokpaardje van Formyn was de op
waardering van het Nederlandse staatsburger
schap. Dat moet niet cadeau worden gegeven 
zonder eisen te stellen. Ook deze op het eerste 
gezicht ietwat rechtse gedachte blijkt een egali
taire kant te hebben, Bij Formyn geldt dit name
lijk niet alleen voor immigranten, maar ook 
voor autochtonen. Formyn stelde immers een al
gemene sociale dienstplicht voor. Onder sobere 
omstandigheden moeten zowel meisjes als jon
gens eenjaarvoorhet algemeen belang werken 
om tot volwaardig burger te promoveren en om 
culturele verschillen te leren appreciëren. Ie
mand die zoiets verzint kan niet echt rechts zijn.

Waar zit dan het verschil mssen de klassieke 
solidariteit van de PvdA en de solidariteit van 
Pim Formyn? In de klassieke solidariteit is de ge
meenschap verplicht tot onvoorwaardelijke 
hulp ter behoud van de menselijke waardigheid, 
terwijl Formyn meent dat de menselijke 
waardigheid verloren gaat doorbet onvoor
waardelijke karakter van de hulp. Op een gege
ven moment krijgen ook traditioneel progres
sief stemmende mensen in de gaten dat massale 
sociale voorzieningen, eindeloze subsidie aan
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verplicht werkeloze AZC-bewoners en chroni
sche hulp aan arme landen niet goed werken, dat 
er bederf en corruptie uit ontstaat, verlies aan 
zelfrespect bij de hulpontvangers en desintegra
tie van de samenleving. Op dat moment weetje 
dat we iets anders moeten verzinnen.

Het is unfair om mensen die tot dat besef ko
men om de oren te slaan met het verwijt van 
egoïsme of meedogenloosheid. Je kan best links 
zijn en toch tot inzicht komen. Fortuyn heeft 
deze gedachtegang integer opgeschreven, hij 
pleit voor een contractmaatschappij waarin 
niets voor niets verkrijgbaar is. Je kunt hem er 
nergens op betrappen dat hij hulpbehoevende 
mensen in de steek wilde laten, integendeel.

Het is moreel onjuist en bovendien bedrei
gend voor de kwaliteit van het democratisch 
proces dat een creatieve politieke hervormer zo 
lichtzinnig veroordeeld is geworden. Het was 
achteraf gezien toch niet teveel gevraagd dat er 
tenminste één prominente PvdA-politicus was 
geweest die in het openbaar had gezegd: ‘Ver
draaid, die vent heeft goede ideeën. Maar met 
zijn derderangs entourage redt hij het nooit. We 
moeten eens met hem gaan praten, tenslotte 
was hij bijna 20 j aar lid van onze club, dus is er 
vast wel een gemeenschappelijke basis’. Het stelt 
teleur dat zoiets nooit gebeurde.

Fortuyn ontmoette in zijn leven vrijwel altijd 
afwijzing en bijna nooit tegenspraak. In intellec
tueel opzicht moet hij zich eenzaam gevoeld 
hebben. Hij is vaak geridiculiseerd en uitgekotst. 
Menselijke contacten draaiden uit op conflicten, 
onder de weinigen die hij aan zich wist te bin
den waren ordinaire profiteurs die voorname
lijk hun eigenbelang op het oog hadden en nau
welijks interessant waren als gesprekspartner.
In intellectuele kring werd Fortuyn gemeden 
want iemand die altijd gelijk wil krijgen maakt 
zich niet populair. Dat neemt niet weg dat hij 
hartstochtelijk behoefte had aan inhoudelijk de
bat. Het lukte niet want er was altijd ruzie voor 
het op gang kwam. Dat lag natuurlijk voor een 
groot deel aan hem. Hij provoceerde met zijn 
verbale exhibitionisme, zijn dikke auto met 
chauffeur en die akelige hondjes. Maar de erger

nis over een zelfingenomen persoonlijkheid 
mocht waarachtig toch wel een beetje worden 
bedwongen in het besef dat hij echt iets te vertel
len had over maatschappelijke ontwildcelingen 
die hij eerder zag dan de meeste anderen. Laag 
opgeleiden hadden daar verrassend weinig 
moeite mee, maar juist veel intellecmelen von
den de irritante uiterlijkheden blijkbaar zo sto
rend dat ze geblokkeerd raakten voor de inhoud. 
Dat is een verontrustend verschijnsel, waarover 
we ons tot op de huidige dag kunnen verbazen.

T WE ED E H A N D S  F O R T U Y N I S M E

Fortuyn werd gevaarlijk genoemd, ongeveer zoals 
machtsbeluste criminelen die de democratie aan 
hun laars lappen en een staatsgreep voorberei
den. Nu we er van enige afstand op terug kijken 
moet toch voor iedereen duidelijk worden hoe 
onzinnig dat was. Had hij een strafblad? Deed hij 
aan belastingfraude? Had hij contacten met de 
internationale maffia? Heeft hij wel eens men
senmassa’s opgehitst, aperte leugens verkondigd, 
tegenstanders opzettelijk onherstelbaar bescha
digd? Ik geloof er niets van. Die man was veel te 
ongecompliceerd om gevaarlijk te zijn. Iemand 
die het hart op de tong heeft ontmaskert zichzelf 
ruimschoots vóórdat je last krijgt van zijn boze 
bedoelingen, als hij die al had.

Met name zou Formyn een gevaar vormen 
voor de ‘zwalckeren in de samenleving’. Die 
woorden zijn ook in de rechtszaal geciteerd als 
het hoofdmotief van zijn moordenaar. In
middels is gebleken datje met het leggen van 
een relatie tussen de zwartmakers en de schutter 
juridisch niets kan bereiken. Toch blijft het be
denkelijk dat een valse gedachte zich zo sterk 
heeft vastgezet in de hoofden van goedgelovige 
mensen. Je hebt maar één gewelddadige gek no
dig die het praatje serieus neemt.

Er was trouwens inderdaad één groep in de 
samenleving die door Formyn serieus werd be
dreigd. Dat waren de gevestigde politici. En de 
aard van het gevaar was zetelverlies, niets meer 
dan dat. Toen dat gevaar geweken was kregen we 
het fenomeen van het politiek opportunisme, bij

sStD 12 I 200 3



B O E  K  ES S AY Sikko Argelo over Pim Fortuyn

monde van woordvoerders die het zogenaamd 
altijd al geweten hadden. Gevestigde partijen 
speelden in op reeds lang in de samenleving le
vende opvattingen die inmiddels door Pim For- 
myn van hun taboe waren ontdaan. In 2002 ge
beurde dat nog schoorvoetend, in dit jaar ont
plooide het tweedehands Fortuynisme (zonder 
bronvermelding) zich in volle schaamteloos
heid. In zijn vermkltelijke boek Niet spreken met 
de bestuurderbeschrijft Gerard van Westerloo de 
verloedering van ons oligarchische politieke 
systeem, gezien door de ogen van gewone men
sen. Het boek eindigt met de mening van een ge
pensioneerde Amsterdamse trambestuurder:

'Binnen een jaar zijn ze allemaal als een blad 
aan de boom omgeslagen — en dat alleen maar 
omdat ze als de dood zo bang zijn dat die kale uit 
Rotterdam stemmen van ze af zou pakken. Een 
kwarteeuw hebben ze van links tot rechts van al
les toegedekt en nu ineens roepen ze van rechts 
tot links dat het in de oude wijken uit de hand is 
gelopen... Binnen een jaar!...Als je dan ziet op 
wat voor een imbeciele manier ze hem hebben 
staan afbreken, hij was een schurk, een neonazi, 
een misdadiger, niks deugde er aan hem... Ik heb 
er maar één woord voor: huichelaars. Allemaal 
hebben ze nu iets van Formyn overgenomen... Er 
is een steen gaan rollen. Ik hoop dat die op hun 
kop terecht komt.’

Bij de vraag wie er met Eortuyns denkbeelden 
doorgaat kun je denken aan de l p f , aan oud- 
paars of aan de opiniemakers. Het aantrelcken 
van medewerkers was niet Fortuyns sterkste 
kant, en de l p f  bleek dan ook een meerderheid 
van domoren en opportunisten te bevatten. 
Daarvan valt niet veel te verwachten.

De paarse politici accepteren schoorvoetend 
enkele van zijn programpunten zonder er echt 
achter te staan. Het en a  heeft een heel eigen 
restauratief politiek programma en staat enigs
zins buiten het debat pro of contra Fortuyn. Ook 
dat levert voorlopig niet veel op.

Denkers als Paul Cliteur, en vooral geïnte
greerde allochtone intellecmelen als Afshin El- 
lian, Hafid Bouazza en Ayaan Hirsi Ali represen

teren delen van Fortuyns gedachtegoed, soms ra
dicaler dan Fortuyn zelf. En, anders dan Formyn, 
worden zij met die boodschap wél toegelaten tot 
de kolommen van onze kwaliteitskranten. Het 
lijkt erop dat de erfenis van Formyn bij sommige 
ontwiklcelde immigranten weerklank vindt. Dat 
is minder paradoxaal dan je zou denken. Onze 
westerse waarden hebben op denkende nieuw
komers immers een grote aantrekkingskracht. 
Zij appreciëren de nieuwverworven culmur in
tenser dan autochtone westerlingen die het alle
maal vanzelfsprekend vinden.

Of Formyn zijn denkbeelden hadkunnen rea
liseren is de vraag. Hij was immers nauwelijks 
tot samenwerking geneigd. Maar we herinneren 
ons zijn optreden als een beloftevol intermezzo. 
Het electoraat, eventjes opgeveerd door kort
stondige verbeeldingskracht, liet zich inmiddels 
in het oude spoor terugzakken en herstelde ge
dwee de traditionele stemverhoudingen. We 
zijn weer terug bij het politieke debat over meer 
of minder van hetzelfde. Voordat we opnieuw 
enthousiast uit de band kunnen springen zullen 
we moeten wachten tot de volgende charismati
sche politicus zich aandient.

Hopelijk zal dat niet een figuur zijn die beant
woordt aan de karikamur die van Fortuyn is ge
maakt. Stel je voor dat we écht een macho zullen 
krijgen die zich omringt met een gewelddadige 
lijfwacht en die mssen de wilskrachtige onder
kaak en de uniformpet niets meer heeft dan een 
zonnebril. Dan zullen we nog met weemoed 
temgdenken aan ‘die kale uit Rotterdam’ en el
kaar vertellen hoe kwetsbaar hij was en hoe 
aardig we hem vonden.

Siklco Angelo reflecteert op Pim Formyn, De ver
weesde samenleving (1995); Pim Fortuyn, De isla
misering van onze cultuur (1997); Gerard van 
Westerloo, Niet spreken met de bestuurder (2003) 
Paul Lucardie en Gerrit Voerman, ‘Het gedachte
goed van Pim Formyn’, in: so-d , april 2002 
Reinier Krooshof, ‘Hoe het populisme te ver- 
Idaren en erop te reageren, in: smn okt. 2002.
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De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy
Dick Pels, Anthos, 2003
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In zijn zeer korte politieke loopbaan is Pim For- 
tuyn voor van alles uitgemaakt. Hij werd verge
leken met Haider, Le Pen, en zelfs met Eich- 
mann, hij werd betiteld als fascist en weggezet 
als 'polder-Mussolini’. Toch heeft Formyn de erg
ste belediging wellicht moeten incasseren van 
Martin van Amerongen. Toen hij in 1991 bijzon
der hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
werd bood hij De Groene Amsterdammer zijn inau
gurale rede ter publicatie aan. De hoofdredac
teur sloeg dit aanbod af omdat het smk niet in de 
opzet van het blad paste, ‘hoewel je scriptie er de
gelijk en doortimmerd uitziet’. Voor iemand die 
zo hechtte aan de professorale waardigheid, dat 
hij zich zelfs jaren nadat zijn hoogleraarschap 
was uitgelopen op een fiasco nog liet fêteren als 
‘professor Pim’, moet de opmerking waarmee 
Van Amerongen hem weer de status van docto- 
raalsmdent gaf, onverteerbaar zijn geweest.

Het stak Formyn heel erg dat hij als intellec- 
meel niet voor vol werd aangezien. Bart Tromp 
stelde dat ‘vergeleken met Pim Formyn Jörg Hai
der een serieus denker is’. Twee dagen na Form- 
yns gewelddadige dood schreef hij dat deze een 
‘schreeuwlelijk’ en ‘politieke avonmrier’ was ge
weest, die er trots op was geweest dat ‘hij ner
gens echt iets van wist en zijn boeken en co-

Over de auteur Rob Hortmons is freelance publicist

lumns vormen daarvan een blijvend bewijssmk.’ 
De zelfbenoemde redder van Nederland zou 
voor alles een oppormnist zijn geweest, of zoals 
Van Amerongen het eind 2000 formuleerde; 
‘Gooi een sympathiekbedragje in Pim Formyn 
en er komt onmiddellijk de gewenste mening 
uit.’ Met iemand die intellecmeel zo weinig 
voorstelde behoefden politici, wetenschappers 
en overige opinion leaders zich niet bezig te hou
den.

Toen Dick Pels bekendmaakte dat hij van plan 
was een intellectuele biografie van Pim Formyn 
te schrijven reageerden verschillende vrienden 
afwijzend. Het boek zou wat betreft opzet gaan 
lijken op de ‘denkbiografie’ die Pels in tienjaar 
eerder over Jacques de Kadt schreef. Dat boek. 
Het democratisch verschil.Jacques de Kadt en de 
nieuwe elite, bevatte niet alleen een analyse van 
het denken van De Kadt, maar de auteur ging 
eveneens in debat met zijn smdieobject. Het 
ging Pels niet alleen om de ‘historische’ De Kadt, 
maar hij gebruikte deze eigenzinnige intellecm
eel ook als wrijfpaal, als object om zijn eigen 
ideeën te formuleren, te testen en te scherpen.
In het geval van De Kadt leverde dat een mooi 
boek op, zij het dat Pels’ concrete voorstellen 
voor een door De Kadt geïnspireerd ‘liberaal so
cialisme’ zich enigszins loszongen van de werke
lijkheid.
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Pels’ vrienden vroegen zich af o f Fortuyn zich 
wel leende voor een dergelijke exercitie. Was dit 
niet veel te veel eer voor Fortuyn, die in intellec
tueel opzicht toch niet in de schaduw kon staan 
van De Kadt? Het getuigt van moed dat Pels zich 
door deze bedenkingen niet uit het veld heeft la
ten slaan, en het boek dat hij heeft geschreven is 
in meer dan één opzicht gewaagd te noemen.

Hoefijzermodel
Pels wil heel veel in zijn boek. Allereerst ge
bruikt hij Fortuyn om nog eens aandacht te vra
gen voor het zogenaamde ‘hoefijzermodel’ en 
een visie op het fascisme die deze ideologie ziet 
als een ‘derde weg’ russen socialisme en kapita
lisme. In het hoefijzermodel wordt de horizon
tale as van politieke denkbeelden, met als uiter
ste polen ‘links’ en ‘rechts’, uitgebreid met een 
verticale as, waarop het politieke temperament 
is aangegeven.

Op de hoefijzervormige kromme die dit ople
vert bevinden extreem-links en extreem-rechts 
zich op geringe afstand van elkaar, en delen ze 
beide het revolutionaire karakter. Het voordeel 
van dit model ten opzichte van de traditionele, 
horizontale voorstelling is, dat veel beter inzich
telijk kan worden gemaakt hoe het mogelijk is 
dat sommige intellecmelen en politici in korte 
tijd van uiterst links naar uiterst rechts, of an
dersom, bewegen. Ook Formyns politieke Wer- 
degang laat zich uitstekend plaatsen in dit 
schema. Formyns politieke denkbeelden lieten 
zich niet eenvoudig catalogiseren als ‘links’ of 
‘rechts’. Hij bracht een combinatie van zowel 
linkse als rechtse denkbeelden aan de man, en 
werd hierbij gedragen door een onveranderlijk 
radicaal temperament. Net als de fascisten was 
hij voor alles een revolutionair. In dat opzicht 
waren vergelijkingen met het fascisme — zo
lang die tenminste niet verwezen naar de holo
caust — terecht. Volgens Pels moet de typering 
‘polder-Mussolini’ (Jan Bloldcer) niet worden ge
zien als poging tot ‘demonisering’, maar als vrij 
correcte samenvatting van Formyns positie. Bo
vendien geeft het duidelijk aan dat Formyn in

zowel politiek als intellecmeel opzicht toch wel 
enkele maatjes Ideiner was dan de Italiaanse dic
tator.

Het tweede waagsmk dat Pels onderneemt is 
zijn poging aan te tonen dat Fortuyn wel dege
lijk beschikte over een min of meer afgerond en 
coherent ‘gedachtegoed’. De analyse die Pels van 
dit gedachtegoed maakt is zeer boeiend en 
waardevol. Overmigend schetst hij de ontwikke
ling van radicaal marxist tot moeilijk te plaatsen 
volkse nationalist met libertijnse treklcen. Heel 
duidelijk geeft Pels aan waar het denken van For
myn tegenstrijdig, oppervlalddg of dubieus is. 
De vraag is echter of hij Formyn toch niet 
mooier, of althans consistenter maakt dan hij in 
werkelijldreid was. In een beschaafd twistge
sprek met Pels in De Groene Amsterdammer 
(4.10.2003) merkte Bart Tromp enigszins peste
rig op: 'het is ook een beetje alsof J.J. Overstee- 
gen een dilcke smdie zou schrijven over de vers
jes van Toon Hermans. Jij brengt in dat denken 
van Formyn een stmcmur die er niet in zat.’ Pels 
weet die indmk inderdaad niet geheel weg te ne
men, en overmigt niet volledig als hij Formyn 
schetst als een eigenzinnig en serieus te nemen 
intellecmeel.

Het derde intellecmele avonmur waar Pels 
zich aan waagt is het onderzoeken van de in zijn 
ogen waardevolle elementen in Formyns storm
loop tegen de gevestigde politiek. Hij zet zich in 
dit boek heel sterk af tegen met name Bart 
Tromp, die in zijn ogen vasthoudt aan een 
achterhaalde vorm van democratie. Volgens Pels 
beschouwt Tromp de huidige karteldemocratie 
als het ‘nee plus ultra van democratische ver
tegenwoordiging’, en wordt elke fundamentele 
kritiek hierop weggewuifd door het schrikbeeld 
van een fascistisch populisme op te roepen. Dit 
is volgens hem een ‘essentialistische’ benade
ring van democratie, waarbij de eigen beperkte 
visie wordt gezien als ‘het wezen’ van de demo
cratie. Ouderwetse democraten als Tromp zien 
in elke vorm van populisme niets anders dan 
een antidemocratische houding, en hebben zo
doende onvoldoende oog voor juist het demo
cratische karakter van dergelijke stromingen.

91

S & ’ D 12  I 2 0 0 3



B O E K E N  Rob Hartmans bespreekt De geest van Pim

92

De traditionele ledenpartijen lopen leeg, ver
tegenwoordigen steeds kleinere belangengroe
pen en vormen slechts een vehikel voor een be
perkte regentenklasse van beroepsbestuurders.

Idolen met ideeën
Volgens Pels het de opkomst van Fortuyn zien 
dat er een alternatief is voor deze verkalkte en af
tandse partijendemocratie. De moderne massa
media maken het mogelijk dat een politicus zich 
veel directer tot de kiezers wendt. Hierdoor gaan 
emoties veel meer een rol spelen, begint de poli
tiek steeds meer te lijken op de showbizz. Pels is 
gefascineerd door de celehritycultuur en de aan
trekkingskracht van idolen. Hij wil de toene
mende personalisering en emotionalisering van 
de politiek niet uitsluitend opvatten als bedrei
gingen, maar ook ‘als democratische kansen’. Po
litici zouden 'idolen met ideeën’ moeten zijn, ze 
zouden met behulp van hun charisma bepaalde 
beginselen moeten uitdragen.

Pels’ diagnose van de ontaarding van het hui
dige partijenstelsel lijkt heel sterk op die van 
Tromp en andere politicologen, alleen is zijn re
medie geheel anders dan die van Tromp. Waar 
deze terug wil naar echte beginselpartijen, ziet 
Pels het als overbodig als de politici zelf duide
lijke beginselen uitdragen. Hij wil het bestaande 
parlementaire stelsel aanvullen met basisdemo
cratische en plebicitaire elementen, zodat de 
mensen direct kunnen aangeven in welke poli
tici zij het meeste zien. Hoe dergelijke politici, 
die onvermijdelijk behoorlijk narcistisch zullen 
zijn, in room kunnen worden gehouden wordt 
evenwel niet helemaal duidelijk uit Pels’ boek. In

het aangehaalde Groene-interview stelde hij dat 
het huidige stelsel hiervoor voldoende waarbor
gen biedt. De vraag is echter in hoeverre die 
waarborgen overeind blijven als het stelsel op de 
helling gaat. Het argument waarmee n 6 6, For
tuyn en Pels pleiten voor meer rechtstreekse ver
kiezingen van politieke functies als die van de 
burgemeester of minister-president, is dat de 
burgers zo meer betrokken raken bij de politiek. 
Dit is echter zeer twij felachtig. In de v s, waar dit 
stelsel in vergaande mate is doorgevoerd, is de 
opkomst bij verkiezingen in ieder geval drama
tisch laag.

Het gedeelte van het boek waarin Pels op basis 
van Fortuyns gedachtegoed een alternatief tracht 
te schetsen voor het huidige politieke bestel, is in 
mijn ogen minder solide dan de overige hoofd- 
smklcen. Net als in het boek over De Kadt is Pels’ 
analyse van zijn object bijzonder boeiend en on
gemeen scherp en systematisch. Dat doen zeer 
weinigen Pels na. Dat hij nu een onderwerp heeft 
gekozen dat intellecmeel minder interessant was 
dan de vorige keer, is helemaal niet erg. De poli
tieke impact van Fortuyn was immers veel groter 
dan die van De Kadt, die ondanks zijn intellecm- 
ele verdiensten altijd een marginale figuur bleef 
De heldere samenvatting van Formyns denkbeel
den en de schildering van zijn ontwikkelings
gang is heel waardevol. Als ideeënhistoricus 
overtuigt Pels nu eenmaal veel meer dan als poli
tiek denker. Ruim twintig j aar geleden kondigde 
Pels aan dat hij de intellecmele biografie ging 
schrijven van de zowel als denker als politicus ui
terst belangrijke Hendrik de Man. Hervalt te 
hopen dat hij dit nu eindelijk gaat doen.
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Can Uberal Pluraüsm 
be Exporled?

Minderheden en 
territoriale autonomie
Can Liberal Pluralism be Exported?
Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe
Will Kymlicka & Magda Opalski (eds.), Oxford U.P., 2001

HANS O V E R S L O O T

De Engelstalige Canadese politiek filosoof Will 
Kymlicka levert al sinds de jaren ’8o een indruk- 
weldtende bijdrage aan het grote multicultura
lisme debat. Tegelijk met het hier te bespreken 
Can Liberal Pluralism he Exported? verscheen zijn 
voorlopig laatste geheel eigen bijdrage daaraan 
in boekformaat: Politics in the Vemicular; Nationa- 
lism, Multiculturalism and Citizenhip. Na Can Libe
ral Pluralism be Exported? verscheen ook nog een 
tweede editie van zijn Contemporaiy Political Phi- 
losoplry: An Introduction (oorpronkelijk versche
nen in 1990).

Kymlicka bepleitte in Multicultural Citizenship 
(1995), ter aanvulling op bestaande liberale indi
viduele rechten, de introductie en verspreiding, 
of liever: de erkenning, van collectieve rechten 
van ‘nationale minderheden’ binnen gevestigde 
staten. Aan dat idee heeft hij sindsdien in grote 
lijnen vastgehouden. Je hebt aan individuele 
rechten in Canada minder als je een inheemse 
Canadese indiaan bent (en hecht aan je indi
aanse taal en levenswijze), dan wanneer je een 
Engelstalige afstammeling bent van kolonisten. 
Bij elke democratische telling is de minder-

Overde auteur Hans Ouersloot is als uninersitair 
docent uerbonden aan het Departement Politicologie 
en aan het instituut uoorOost-Europees Recht en 
Ruslandkunde uan de Uniuersiteit Leiden

heidspositie van die indiaantalige bewoners als 
het ware ‘democratisch gegeven’. Ware gelijk
heid is naar Kymlicka’s idee pas gerealiseerd als, 
door de introductie van groepsrechten (mogelij
kerwijze in de vorm van territoriale autonomie), 
die minderheidspositie niet langer op voorhand 
gegeven is. Voor indianen mag men hier ook 
Franstaligen (Quebecois) lezen. Het idee van 
‘multicultureel burgerschap’ is misschien wel 
Canada’s belangrijkste politiek-filosofische ex
portproduct. De Canadese bijdrage aan het mul
ticulturele debat is aanhoudend belangrijk, 
waarbij, en dit om misverstanden te voorkomen, 
Kymlicka zelf overigens een scherp onderscheid 
maakt mssen ‘gevestigde’ (voor een deel: ‘vero
verde’) minderheden en recente immigranten 
en hun eventuele aanspraken op bijzondere 
rechten. Wie vrijwillig toetrad tot andermans 
politieke gemeenschap (als gastarbeider, of als 
huwelijksmigrant) heeft geen aanspraak op 
multiculturele bediening achteraf.

In de onderhavige bundel van Kymlicka en 
Magda Opalski wordt onderzocht of Kymlicka’s 
idee van liberal pluralism ook kan worden toege
past in de zogenaamde post-communistische 

i landen in Centraal en Oost-Europa. Kymlicka zet 
I eerst zijn eigen opvattingen daarover uiteen in 

een opstel van een Ideine honderd bladzij den, 
‘Western Political Theoiy and Ethnic Relations
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inEastern Europe’ (pp. 13-105). Daarna volgen 15 
‘commentaries’, die ofwel aspecten van Kymlic- 
ka’s theorie behandelen (bekritiseren o f‘verbe
teren’), ofwel de toepasbaarheid van Kymlicka’s 
ideeën in één post-communistisch land of en
kele post-communistische landen samen be
proeven. Pavel Barsa schrijft over de Roma in 
Tsjechië, Vello Pettai past Kymlicka’s ‘model’, zo
als het soms ookheet, toe op Estland en Letland, 
GabrielAndreescu behandelt minderheidsrech
ten in Roemenië, Volodymyr Fesenko schrijft 
over Oekraïne, Opalski behandelt de vraag ‘Can 
Will Kymlicka be Exported to Russia?’, en Alek- 
sander Djumaev tot slot schrijft over ‘etno-culm- 
rele identiteit’ in Oezbekistan.

Etno-culairele rechten
De belangrijkste verschillen tussen dat deel van 
de wereld waarvoor Kymlicka (met een beroep 
op universele principes overigens) zijn pleidooi 
voor erkenning van etno-culturele rechten 
(minderheidsrechten) aanvankelijk heeft ge
voerd, en de post-communistische landen die in 
deze bundel centraal staan, zijn waarschijnlijk 
dat (1) de post-communistische staten zwakke 
staten waren en voor een deel nog zwakke staten 
zijn, en (2) die staten met aanspraken op min
derheidsrechten werden geconfronteerd terwijl 
zij zelf soms op zijn best nog pre- of proto-demo- 
cratieën waren. Gevestigde democratieën kun
nen misschien toch met meer kracht en overtui
ging eisen dat ook het eigen bestuur van die 
minderheden democratisch zal zijn.

Kymlicka gaat in zijn ‘Reply and Conclusion’ 
94 in op een deel van de kritiek die in de ‘Commen

taries’ op zijn oorspronkelijke positie is gefor
muleerd, maar gebmikt de hem geboden ruimte 
vooral ook om de notie van territoriale autono
mie voor minderheden van zijn taboe te ont
doen. Dit taboe bestaat in ‘het Oosten’ (de landen 
van Centraal en Oost-Europa plus de (andere) 
opvolgerstaten van de Sovjet-Unie) ren aanzien 
van de eigen minderheden, maar bestaat ook in 
‘het Westen’ ten aanzien van ‘de minderheden
problematiek’ in dat Oosten. Of liever: volgens

Kymlicka toont het Westen onder meer via de 
oscE (o v s e ) en via de HighCommisioneron 
National Minorites, Max van der Stoel, zijn dub
belhartigheid ten aanzien van aanspraken op 
territoriale autonomie van minderheden daar. 
Het Westen verlangt geen territoriale autono
mie ter oplossing van minderheidsproblemen 
waar de betreffende staat machtig genoeg lijkt 
om het daarop gerichte streven van de minder
heid of de minderheden in kwestie feitelijk te 
frustreren. Maar daar waar minderheden feite
lijk een territoir hebben weten te veroveren op 
het centrale gezag (Abchazië, Transdnjestrië, en
zovoort) bepleit het Westen altijd feitelijke er
kenning van het recht van minderheden op ter
ritoriale autonomie. Het Westen laat in feite de 
veiligheidsvraag prevaleren boven de rechts
vraag. Dat is hypocriet, zij het begrijpelijk; maar 
het is ook een hypocrisie die gebaseerd is op een 
misvatting, volgens Kymlicka. Als men eerder 
territoriale autonomie als mogelijke uitkomst 
van het emancipatiestreven van minderheden 
had durven accepteren, dan had die veiligheids
vraag niet zo dikwijls aan de orde hoeven ko
men. Meer welwillendheid ten opzichte van een 
territoriaal zelfstandigheidsstreven en een gro
tere bereidheid om autonomie van minderhe
den te accepteren dempen volgens Kymlicka het 
evenmele verlangen naar algehele afscheiding 
en statelijke zelfstandigheid, terwijl de heer
sende meerderheidsregimes in die landen nu 
juist bang zijn datje een hele hand zult kwijtra
ken als je ze een vinger geeft. Ongedwongen ver
lening van territoriale autonomie leidt tot het 
behoud van de staat, zij het uiteraard niet van 
een eenheidsstaat, zo kan Kymlicka’s positie 
worden gekenschetst.

De vraag of een ongedwongen verlening van 
territoriale autonomie nu wel of niet eerder tot 
het opbreken van de staat leidt is echter niet lan
ger een politiek-filosofische kwestie, maar een 
empirische vraag. Kymlicka meent dat ‘de feiten’ 
zijn gelijk tonen. Ik zou niet goed weten hoe we 
dit daadwerkelijk kunnen toetsen. Wie in een 
concrete casus gelijkkrijgt, Kymlicka of zijn op
ponenten, is zo zeer afhankelijk van de speci-
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fieke interpretatie van de bijzondere omstandig
heden van het geval (hoe herkennen we trou
wens zo’n geval?), dat de overstap van een poli- 
tiek-filosofisch probleem naar een empirische 
vraag nog niet direct verlossing brengt. Het 
grote westerse voorbeeld is de federalisering van 
Canada. Canada zou als staat niet zijn behouden 
als men de Franstaligen territoriale autonomie 
was blijven ontzeggen. Maar vindt die stelling 
ook in het Oosten zulke duidelijke voorbeelden? 
De lotgevallen van Moldavië steunen misschien 
Kymlicka’s stelling. Misschien zou er geen oorlog 
zijn ontstaan als de centrale autoriteiten in Mol- 
dova tijdig passende territoriale autonomie aan 
Transdnjestrië hadden verleend. De kwesties 
zijn inderdaad dit 'misschien’ en dit ‘tijdig’: het 
komt voor dat er een ‘te vroeg’ is en ook een ‘te 
laat’, maar dat er tussenin geen ‘tijdig’ is aan te 
wijzen, zoals waarschijnlijk hier. Georgië ver
schaft een duidelijker voorbeeld ter ondersteu
ning van Kymlicka’s stelling. De gewapende 
strijd begon in Georgië toen de Georgische lei
der Zviad Gamsachoerdia de territoriale autono
mie van Abchazië ophief Die territoriale auto
nomie van de Abchazen was Georgië opgedron
gen en was deel van de Russische erfenis, vol
gens Gamsachoerdia; hij wenste Georgië daar
van met spoed te ontdoen. Had men Abchazië 
zijn autonomie gelaten en had Tiflis het toen 
kunnen opbrengen met zoveel zelfstandigheid 
van Abchazië te leven, dan had men veel ellende 
kunnen vermijden. Thans is het herstel van de 
autonomie die men toen Abchazië niet gunde 
voor Abchazië geen ‘concessie’ genoeg en is de 
eenheid van Georgië juist verder weg dan toen. 
(Helaas zijn in het boek geen ‘commentaries’

over Moldova en Georgië opgenomen.)
Moldavië, misschien, en de Georgische casus 

lijken Kymlicka’s stelling te ondersteunen. Maar 
Kymlicka claimt zijn gelijk naar mijn idee te 
vroeg. Tegenvoorbeelden lijken onder meer te 
zijn de behandeling van de omvangrijke Russi
sche minderheid in Estland en de behandeling 
van de omvangrijke Russische minderheid in 
Letland. De nationale meerderheden in die lan
den hebben hun Russische minderheden nog 
niet het minimale ‘gegeven’ en de nationale 
meerderheden krijgen naar het lijkt juist 
daardoor geheel en al hun zin. Althans, het goed
deels negeren van de eis tot gelijkberechtiging 
van de ‘inheemse Russen’ heeft noch in Letland 
noch in Estland tot schokkende consequenties 
geleid.

Als Kymlicka’s ongelijk eventueel in een uit
voerige empirische studie zou blijken, dan heeft 
Kymlicka nog wel een politiek-filosofische ver
dediging, die er op neerkomt dat we ‘de staat’ 
niet moeten verafgoden, aan het eeuwig bestaan 
van de staat niet moeten geloven, en aan dat ge
loof zeker niet al te zeer moeten hechten.

Can Liberal Pluralism be Exported? telt een paar 
zwakkere nummers, zoals haast elke bundel (zo 
is Michael Walzer’s bijdrage over het verschil 
tussen natiestaten en immigranten-samenlevin- 
gen helaas een vluggertje). De bundel behandelt 
evenwel een uitermate belangrijke vraag, een 
aantal ‘commentaries’ is scherpzinnig en een 
aantal tenminste informatief, en Kymlicka’s ei
gen bijdragen aan deze bundel zijn toch weer al
leszins de moeite waard.

9 5
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96

> En de kiezer sprak 
opnieuw (1/2)

> De drie I’s: Immigratie- 
Integratie -  Islam (1/2)

> Het primaat van de politiek (3)
> Europa en het Midden-Oosten 

na de oorlog in Irak (4)
> Thema’s voor een PvdA in 

oppositie? (4)
> Nationale humeuren en 

temperamenten (s/6)
> Hetnieuwekabinet(5/6)
> De PvdA-speurtocht naar 

beginselen (5/6)
> W atdePvdAtedoenstaat(7/8)
> Haal het onderwijs uit het 

slop! (9)
> De Nieuwe Economische 

Agenda van Links (10/11 &-12)
> Het integratievraagstuk van 

Charlois (10/11)
> Pro O' contra de direct gekozen 

burgemeester (10/11)
> Democratie in de steigers? (12)

A R T I K E L E N

Aklterboom, B.
— Zullen Balkenende en Zalm 

slagen, waar Van Agt en 
Wiegel faalden? 5/6,38-39

— Is er wel een links antwoord? 
10/11,32-33

Albayrak, N.
— Gaat Nederland de OVSE 

redden? 9, 5-6
Amerongen, J. van

— Zie Crooijmans, M.
— Bericht van een (zeer) 

incidenteel moskeeganger 
12,5-6

Andeweg, Rudy B.
— De Pendule van Ed. van Thijn 

12,22-27
Anker, H. en Bruggen, E. van

— Hoe leden rechtstreeks 
Kamerkandidaten kunnen 
kiezen 7/8,56-65

Argelo, S.
— De noodlottige verguizing 

vanPimFormyn 12,83-89
Asscher, L.

— Reanimeer de Grondwet!
3,18-21

— Een dupliek 12,47-48
Beer, P. de

— Hoe prikkelbaar is de sociaal- 
democratie? 3,37-43

— De noodzaak van een 
groeiende verzorgingsstaat 
12,49-52

Bekkers, E. e.a.
— Welvaartsverdeling in 

internationaal perspectief 
3,27-36

Bekkers, E. en Mulder, M.
— Nieuw links in de economie: 

limits tot empowerment 
12, 53-57

Berg, J.J. van den
— Leve de fopburgemeester 

10/11,81-83
Bergh, J.Th. J. van den

— Het merkwaardige karakter 
van Nederlandse 
kabinetsformaties 
7/8,69-75

Berkvens, A.
— Moet de PvdA de nieuwe 

Europese grondwet steunen?
7/8,4-5

Beus, J. de
— Generalisaties over 

generaties 5/6,72-79
— Uit de linkse leegte 12,4-5

Boersma, G. en Vries, R. de
— Nederlands onderwijs en 

onderzoek: dat kan slimmer 
10/11,4-5

Bolle, M.
— Geen beginselen, maar een 

missie! 5/6,64-66
Bolkestein, F.

— Europa en het Amerikaanse 
overwicht 4 ,10-14

Bordewijk, P.
— Een beginselverklaring moet 

toch lukken 5/6,67-71

— Lang zullen ze leven in de 
media 9,37-47

— Willen wij een eenhoofdig 
gemeentebestuur? 
10/11,78-80

Breman, J.
— De historische balans 

van het kolonialisme 
7/8,80-90

Brink, G. van den
— Schijngestalten van de 

politiek 5/6,21-29
Bruggen, E. van

— zie Anker, H.
Burg, I. van den

— Waar blijft de inhoud van de 
Europese samenwerking? 
10/11,6-7

Bussemaker, J.
— Valse bescheidenheid 

1/2,22-23
— Is het CDA de Iduts kwijt? 

10/11,2
Buijs, Frank J.

— Islam en integratie 
1/2,55-61

Corbey, D.
— Milieubeleid moet 

milieupolitiek worden
4,38-49

Crooijmans, M. en 
Amerongen, J. van

— Strijd om de macht in 
Amsterdam Oud Zuid 
1/2,4-5

Cuperus, R.
— En hoe vergaat het de 

Modernisierungsverlierer na 
22 januari? 1/2,24-25

— Amerika: engel en ploert 4, 
5-6

— Hiep hiep hoera voor de SPD! 
5/6,7-8

— De boze dromen van Europa
7/8,3

— Toedekkers tegenover 
paniekzaaiers 10/11,70-75

Daamen, M.
— Zes adviezen aan de Minister 

vanCulmur 5/6,40-44
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Depla, P. en Depla, S.
— Het draait om het vertrou

wen van de steden 1/2,11-13
Depla, S.

— Zie Depla, P.
Dikkers, S.

— Politieke polygamie 9,4 
Dijsselbloem, J.

— Herstructurering van wijken 
is lang niet genoeg!
10/11, 65-69 

Erdtsieck, J.
— De politiek en de werkvloer

9.15- 19
Gortzak, W.

— Wijne’s Idetskoek en de 
feiten 3,49-50

Groen, M.
— De bewogenheid van Benali 

5/6,6-7
Groen, S.

— M auerim Kopf 9,29-36 
Hajer, M.

— Stad en spreiding 9,3 
Haperen,!, van

— Onderwijs verkeert in 
noodtoestand 9,10-14

Hemerijck, A.
— Waarom we een nieuwe 

verzorgingsstaat nodig 
hebben 10/11,42-53

Hennekeler, W. van
— Partij van welke Arbeid?

4 , 5 0 - 5 7

Hogenboom, B.
— Lula en de wording van het 

NieuweZuiden 12,69-74
Huitzing, A.

~  Niet in één generatie 
4, 65-66

Jacobs, B., Kalshoven, F. en Tang, P.
— Noodzakelijklinks 

10/11,12-28
Jansen, H.

— Zin en onzin van het 
moslimfundamentalisme
4.15- 21 

Jurgens, E.
— Waarom de rechter?

12,43-46
Raima, P.

— De binnenwaartse blik 
1/2,76-78

— CDA en PvdA: twee op één cel 
3,4

— Na de formatiebreuk: 
de kwetsbaarheid van de 
Partij van de Arbeid 
4,22-29

— Steve Smnt en de viespeuken 
5/5,8

— Over gelijkheid 7/8,22-34
— Pechvogels, middengroepen 

en de verzorgingsstaat
12, 58-67 

Kalshoven, F.
— zie Jacobs, B.

Kam, C.A. de
— Begroting 2004 10/11,34-39 

Keuzenkamp, H.
— De tegenbegroting 

10/11,40-41
Koole, R.

— De PvdA en de opkomst van 
het populisme in Nederland
5/6,30-35

Kreemers, B.
— De nasleep van Srebrenica 

1/2, 87-90
Krouwel, A.

— Luidruchtige restauratie of 
stille revolutie? 1/2,14-18

Kruiter, A.J.
— De nieuwe wereld van 

Wouter Bos 7/8,40-49
Lans, J. van der

— Links en de verleidingen van 
het populisme 5/6,12-2-

Linthorst, M.
— Eenvoudige oplossingen 

bestaan niet 1/2,67-76
— Een zegen voor de 

vernieuwing 4,3
— Meten en weten 9,4-5
— Prilddok en beroepseer

12,3
Lunsing, JanR.

— Een dramatisch misverstand 
3,5

Middel, B.
— Een portret van de fractie 

(voorpublicatie) 1/2,79-86
Mastenbroek, E.

— Happy Chaos 1/2,8-10 
Meijer, K. E.

— Het socialisme per stamut 
afgeschaft? lo/ii, 8

Minderhout, W.
— Steun de muiterij van de 

bounties 4,4-5

— Werken aan een Nieuwe 
Uitweg 5/6,50-55

— Zes afspraken voor een 
'vernieuwde’ PvdA 
7/8, 56-68

— Lagen en listen 12,75-82 
Molleman, H.

— Het minderhedenbeleid in 
retrospectief 1/2,62-66

Mortier, V.
— Sociaal-democratie en 

eugenetica 9,20-28
Mulder, M.

— zie Beltkers, E.
Noordgraaf, H.

— Normen en waarden: de 
koudwatervrees voorbij
4,30-37

Noordegraaf, M.
— Na abstracte kunst nu ook 

abstracte politiek?
3,8-17

Notermans,Th.
— zie Zoonen, L. van 

Oostendorp, H.
— Lokaal besmur in Nederland: 

matig uw snelheid!
7/8,76-79

Pels, D.
— Wat is mis met de 

meritocratie? 12, 9-19
Pinto, A.

— ProgressiefTransatlantische 
Dialoog 7/8,50-55

Poker, E.
— Zijn PvdA-ers verenigings- 

mensen? 4,6-7
— Het traditionele beeld van de 

ju f 10/11,7-8
Raak, R. van

— Welke koers vaart Bos?
1/2,19-21

Scalzo,A. gy
— Staatje niet blind op het 

polder-populisme!
5/6,5-5 

Schoo.H.J.
— Het ene populisme is het 

andereniet 10/11,84-88
Schrijer, D.

— Het gaat onze draaglast te 
boven! 10/11,56-64

Snel, E.
— Integratie minderheden is 

niet mislukt 1/2,30-38
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Stemerdink, B.
— Amerika’s arrogantie van de 

macht 5/6,4-5
Tan, I.

— Multiculturaliteit van links 
bezien 1/2,47-54

Tang, P.
— zie Jacobs, B.

Thijn, Ed. van
— De staat van de democratie 

in 2020 12,30-34
Tilborghs, H.

— De stem van de burger 9,6-7
Tillie, J.

— Een campagne van angst 
3,22-26

Timmermans, F.
— Deins and outs van de 

Europese Conventie 
7/8,8-19

Trappenburg, M.
— Argumenten voor een 

spreidingsbeleid 1/2,39-46
— zie Huitzing,A
— De valkuil 5/6,3

Tromp, B.
— Het einde van de NAVO 3,3
— Hoe bruikbaar is nog het 

sociaal-democratisch 
programma 5/6,56-63

Tromp, G.
— Participatie 7/8,6-7

Veen, R. v.d.
— Het is de uitvoering, stupids!

5/6,45-47
Vries, F. de

— Beginselloze vernieuwings
drift 12,35-42

Vries, K. de
— In memoriam Piet Dankert 

7/8,103-106
Vries, R. de

gg — zie Boersma, G.
Walsum, P. van

— Nederland liep schade op 
door een doorgeschoten 
gelijkheidsideaal 7/8,35-39

Witte, T.
— Verbrokkeld samenleven? 

7/8,6-7
Witteloosruijn, A. van

— Overbodig links?
10/11,29-31

Witteveen, W.
— Kiezers zijn geëmancipeerd 

1/2,26-27
Wöltgens, Th.

— Old Labour, OM Europe 1/2,3 
Wijne, J.

— Liever populisme dan een 
beginselprogramma
1/2,96-98

Zoonen, L. van en Notermans, Th.
— Wat kan de politiek leren van 

ByBrother? 12,28-29

Amerongen, J. van
— Menno Polak en Gerrit van 

Herwijnen, Wim Polak, 
Amsterdammer en sociaal
democraat, Ed van Thijn, BM
7/8,91-93

— Gerard van Westerloo, Niet 
spreken met de bestuurder 
10/11, 89-90

Bult,J.
— Gregor Schöllgen, Willy 

Brandt. Die Biographie
1/2,93-95

Corbey, D.
— Wiardi Beekman Stichting, 

Grenzen aan de markt
10/11,91-93

Faber, M.
— Richard Sennett, Respect in a 

W orld o f  inequality 9,52-54
Gortzak, W.

— Bert Middel, Politiek 
Handwerk 5/6,84-86

Groen, M.
— J. M. Coetzee, Elizabeth 

Costello 9,48-49
Groen, S.

— Günther de Bruyn, Veertig 
jaar, verslag van een leven 
3,44-46

Haan, P. de
— Loekie van Maaren-van 

Balen, Hoezo burgemeester 
10/11, 97-98

Hartmans, R.
— Dick Pels, De geestvan Pim. Het 

gedachtegoed van een politieke 
dandy 12,90-92

Hout,W.
— CockHazeu en Gerrit 

Kronjee (red.), Devitaliteitvan 
de nationale staat in een 
internationaliserende wereld 
7/8,100-102

Merk, O.
— Hans Achterhuis, Werelden 

van tijd, Rüdiger Safranski, 
Hoeveel globalisering verdraagt 
de mens?, Roger Scruton, The 
West and the Rest 10/11,94-96

Middel, B.
— Lejo Siepe en Gerrit 

Voerman, Fré Meis. 
Handelsreiziger in revoluties 
4, 58-61

Oversloot, H.
— Will Kymlicka cv Magda 

Opalski, Can lïberal Pluralism 
beExported? 12,93-95

Rovers, F. '
— Frank Zuij dam. Tussenwens 

en werkelijkheid. Hetdebatover 
vrede en veiligheid binnen de 
PvdA in de periode igsS-1977 
1/2,91-92

Rozemond, S.
— Bernard Lewis, Watis er 

misgegaan? 5/6,80-81
Tromp, G.

— Hans Blokland, De 
modernisering en haar politieke 
gevolgen: Weber, Mannheim en 
Schumpeter 4, 62-64

Veen, R. van der
^  UlrichBeck, Macht und 

Gepenmachtimplobalen 
Zeitalter 9,50-51

Verrips, G.
— Rob Hartmans, De Groene van 

>877 3.47-48
— August Hans den Boef, 

Nederland seculier 7/8,94-96
Wansink, H.

— Ido de Haan, Het beginsel van 
leven en wasdom 7/8,97-99

Wöltgens, Th.
— Jouke de Vries, Paars en de 

managementstaat 5/6,82-83
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A D V E R T E N T I E

P O L I T I E K E  PARTIJ EN OP D R I F T
Het uierentLuintigste jaarboek uoor het democratisch socialisme

O n d e r  redactie  uan

Frans Becker, Monika Sie Dhian Ho, Wim van Hennekeler& BartTromp

Politieke partijen zijn in de twintigste 
eeuw een belangrijke motor geweest 
van onze parlementaire democratie.
Nu staan zij onderdruk. Het vertrouwen 
van burgers in politieke partijen als 
kerninstituties van de democratie 
is— ook in Nederland— teruggelopen.
Is het einde van politieke partijen in 
zicht? Is ‘de partij’ voorbij?

Het uierentiuinti ŝte jaarboek uoor het 
democratisch socialisme, uitgegeven 
door de Wiardi Beekman Stichting 
in samenwerking met uitgeverij 
De Arbeiderspers, laat zien hoe de positie 
van politieke partijen is veranderd door 
de sterk wisselende voorkeuren van 
de kiezer, de nieuwe rol van de media, 
de personalisering van de politiek 
en de opkomst van populisten. Hoe 
kunnen partijen zich aan deze nieuwe 
omstandigheden aanpassen? Bieden 
staatkundige hervormingen een nieuw 
perspectief? Hoe bedreigend is het 
rechts-populisme?

Met bijdragen uit Nederland en Duitsland 
van Frans Becker, Dick Benschop, René 
Cuperus, Paul Depla, Ruud Kooie,André 
Krouwel, Werner Perger, Philip van Praag, 
BartTromp en Hans-Joachim Veen.

U kunt Politieke partijen op drift bestellen 
doorc 17,95 (inclusiefverzendkosten) 
over te maken op Postbank 34 79 700 
ten name van PvdA Brochures, 
Amsterdam, onder vermelding van 
bestelnummer 739.
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