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mokkend voor hun televisietoestel hebben geze-
ten, kunnen aan de manier waarop de trouwplech-
tigheid in Nederland ‘ontvangen’ is een argument
extra ontlenen om te zijner tijd toch maar voor een
andere staatsvorm te kiezen.    

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

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

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

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

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

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

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

paul kalma
Directeur van de Wiardi Beckman Stichting; 
redacteur van S&D

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

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

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

Het meest onthutsende aan de affaire is het on-
verwachte inzicht in de marktwaarde van de poli-
tiek. Peter Mandelson ontving 58.000 Euro voor
partijbijeenkomsten van de Labour Party in de
hoop dat de regering-Blair eerdere besluiten over
de energievoorziening zou herzien. De toestem-
ming voor de nieuwbouw van gasgestookte electri-
citeitscentrales kwam er, alhoewel het uiteraard
nog niet vaststaat dat de nieuwe regelgeving ver-
band houdt met de gift. Dat zou gauw verdiend
zijn. 800.000 Dollar schijnt genoeg voor een am-
bassadeurspost in Nederland. De politiek heeft aan
een spierinkje genoeg.

Paul Krugman meende in een commentaar in de
New York Times dat niet 11 september, maar de
enron affaire de grote verandering van 2001 zal
blijken te betekenen. De grote vraag is echter of wij
in Nederland iets leren van de enron affaire. Hoe

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

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

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

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

Een tweede voorbeeld zijn de toezichthouders. De
eerste generatie van toezichthoudende instanties
(opta, nma) is aan evaluatie toe. In eerste instan-
tie werd over de toezichthouders in termen van
‘marktmeesters’ gedacht. De zichtbare hand van de
opta zou concurrentievervalsing moeten voorko-
men en vrije markten moeten scheppen. Dat lukte
niet altijd. Inmiddels is men zich weer wat meer be-
wust dat politiek en markten innig met elkaar zijn
verstrengeld, iets dat Lindblom al eerder opmerkte.
Ook een ‘pure’ marktpolitiek is een politieke keu-
ze. Het ligt voor de hand om in de volgende fase
ook de rol van de toezichthouders te herijken. Het
begin daarvoor zou een openbare evaluatie van de
betrokkenen door de Kamer moeten zijn. Als de

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

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

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

maarten hajer
Redacteur S&D
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Cursief is het open podium van S&D. Bijdragen
van abonnees en lezers van S&D zijn van harte
welkom (op s&d@pvda.nl of op het postadres: 
Redactie S&D, Wiardi Beckman Stichting, 
Postbus 1310, 1000 bh Amsterdam). 

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