
Koude Oorlog bestond en die met het einde hier-
van tekenen van fatigue 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 settingen
buiten de geïnstitutionaliseerde fora (de Socia-
listische Internationale en de pes 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
best practices of peer reviews; onder het motto the
reinvention of center left politics. 

De European Connection, die na de verkiezings-
overwinning van Tony Blair in 1997 via Groot
Brittannië verliep, bereikte de overgrote meer-
derheid van de Europese landen. In 13 van de 15

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 tussen 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
1996 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 stand hielden. 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 Sovjetunie in de jaren zeventig voor ogen
stond, werd in de negentiger jaren een Derde
Weg met de vs gevonden. 

De traditionele waarden- en belangenge-
meenschap die tussen Europa en Amerika in de
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kaanse conservatieve denkers als Robert Kagan
slechts door Clinton uitgestelde, onvermijdelijke
verwijdering tussen 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-

ben. Conservatief links vlucht in anti-amerika-
nisme en denkt in Amerika als vijand 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
tussen Europa en de vs te voorkomen; hij zoekt
naar bestendiging van de speciale relatie tussen
Groot Brittannië 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. 

wat ging er mis?

In een paar jaar tijd 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 Sovjetunie in 1991 volop aanwezig. In
Europa en de vs gold de mantra van de negenti-
ger jaren ‘it’s the economy stupid’ en de wens om de
rug naar het buitenland toe te keren. Dat het niet
gebeurde kwam door de weerbarstigheid van de

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 navo 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 navo kwamen er
relatief makkelijk doorheen. En Clinton lan-
ceerde in 1996 na de oorlog in Bosnië Amerika
als de ‘índispensable nation’, onontbeerlijk voor
de versterking, niet vervanging van multilaterale
instituties en voor internationale acties. Wat me-
dio jaren negentig als een nieuw transatlantisch
netwerk was begonnen was eind jaren 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 tussen verschillende
machtsblokken tot gevolg zou kunnen hebben
dat Europa internationaal verlamd raakt, kan ie-
dereen voorspellen. De volgens sommige Ameri-
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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
jaren 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 Governance
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, Bill Clinton, om met een mea
culpa te erkennen dat men te weinig had gedaan
om markten voor ontwikkelingslanden te ope-
nen, transnationale ondernemingen aan gover-
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 challenges en opportunities
te spreken heeft plaats gemaakt voor realisti-
schere benadering. (zie Progressive Futures, New
Ideas for the Centre-Left, Policy Network, 2003).
Het streven naar minder ongelijkheid in de inko-
mens- en machtssfeer moet niet als naïef ouder-
wets socialisme worden beschouwd, maar als

Balkan en de diplomatieke behendigheid en
internationale betrokkenheid van de regeringen
van dat moment. Europa en de vs fungeerden als
elkaars 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 2000 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-
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 cultu-
rele diversiteit, dagelijks te verduren kregen,
keerden zich tegen de zittende autoriteiten. Cen-
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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

een nieuwe verdeeldheid in het Democraten
kamp (zie Michael Kazin, ‘Links Amerika na 11
september’, s&d 2 2002). De Clintonites of Blair De-
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 Democratic Lea-
dership Council (dlc) en de Progressive Policy
Institute (ppi). 
De linkse ‘liberal wing’ van onder andere kandi-
daat Howard Dean en voormalig staatssecretaris
van sociale zaken onder Clinton, 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 guru van
links in The Nation schreef …dog days. ‘The top-
gun President continues to ride high in the polls,

pure Realpolitik om de solidariteit in stand te
houden, machtsconcentratie te voorkomen en
een graaimentaliteit en hedonistische civiele
cultuur te voorkomen.

Europese sociaal-democraten en Amerikaanse
democraten moeten nu een nieuwe neo-progres-
sieve agenda ontwikkelen, 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 pes-bezoek aan Washington, juni 2003) 

9/11, dog days en de democraten 

George Bush jr. werd in 2000 door de meeste
Amerikaanse kiezers als presidentskandidaat af-
gewezen. Met het laagste aantal stemmen voor
een Republikein sinds 1967, 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 vs. 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 Lind, 2003).
Massale belastingverlagingen in het voordeel
van de rijken en groeiende armoede hebben in-
middels zijn compassionate conservatism 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
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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. 

nieuwe dialoog

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 jaren negentig was zeker
niet de eerste en enige periode van een progres-
sief transatlantische dialoog die aan vernieuw-
ing bijdroeg. 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 eind jaren
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

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 Democratic 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
Democratic 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 Guantanamo 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 pes-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 Kerry, richten nu hun pijlen
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
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sche coalitie van progressieve krachten die niet
berusten bij de karikatuur van European 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 tus-
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 Realpolitik van de strijd tegen de ongelijkheid.

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
Democratic Leadership Council (dlc) 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 progressive governance 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-
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