
PERSPECTIEF 

De lllacht van het midden en 
de onlllacht van de staat 

een politieke familieroman 

Doo r Ab ram d e Sw aan 

A 
I zeventig jaat' l.eeft Neder
land in een driehoeksvet"hou
ding tussen socialen , confes

sionelen en liberalen. 

H et beeld van de Nederlandse Vrijzinnig Nederland 

Altijd r egeerden de confessionele par
tij en, de katholieken wat'en vrijwel 
onafgebroken aan het bewind en de 
protestantse partijen ontbraken maar 
zelden. Als de christelijke partijen 
samen de meerderheid niet hadden , 
dan konden ze kiezen naar het hun 
uitkwam voor een coalitie met de so
cia len aan de ene kant of met de libe-

staatsmacht is dat van een 
statisch en log app araat met 
een neiging tot absurdisme. 
De Swaan wijst de p olitieke 

p artijen, en D66 in het bijzon
der, op hun onvervreemdbare 

verantwoordelijkheid. 

Maar Neder land is na bijna dt'ie
kwal·t eeuw confessioneel r eget'en er 
helemaal njet confessioneler op ge
worden . Integendeel, het is vt:ijzinni
gel' dan de buurlanden in vrijwel 
alles wat god verboden heeft , althans 
volgens de informatie die daarover 
door welingelicbte kringen wordt vel'
stt'ekt: het dmgsbeleid , de positie 
van homosexuelen, prostitutie en 

t'alen aan de andet"e. Zo bleef al die tijd de kerk onver 
stoorbaar in het midden. In die jat'en sneuvelde maar één 
keer een kabinet over een strijdpunt van religie, en die 
kwestie scheidde in 1925 niet de confessionelen van de on
kerkelijken, maar de pl'otestanten van de katholieken : het 
ging ovel' een gezantschap bij het Vaticaan. In de 
Nederlandse politiel gaven sinds 1918 de confessionele 
partijen altijd de doot·slag. 
Toen het christelijk midden ten lange leste door ontkerste
ning begon af te kalven , sloten de drie confessionele partij
en zich aaneen in een Christen-democratisch akkoord , en 
als dóe-eenheid t'egeren ze VOOt't tot op de dag van van
daag. 
In het aUedaagse politiek bedrijf overheel'scn sociaal-eco
nomische kwesties en daat"in nemen de confessionelen een 
middenpo itie in staan socialen op de linket'vleugel en libe
ralen op de r ecbter . In dat sociaal-economisch spannings
veld worden socialen en liberalen uit elkaar getrokken , 
maar kunnen de confessionelen nog bcidc kanten op . Zo 
nemen zij een spilpositie in , r egeren zij nu eens met de so
cia len, dan weer met de liberalen en zijn zij altijd onmis
baar in de meerderbeidscoalitie die de l'egering schraagt. 
Daat'in hoeft eigenlijk nooit vet"andering te komen. In be
ginsel zou de toestand kunnen voortduren , zelfs al was er 
nog maat' één enkele confessionele volksvertegenwoordiget, 
over , zolang maal' de partijen aan de ene kant en die aan 
de andere kant elkaar pt"ecies in evenwicht houden en de 
confessionele spil dus onmisbaat' blijft voor elke meerder
heid. 

Abram de waan is hoogleraar in de Verzorgingssociologie aan de 
Uni'versiteit van Amsterdam. Dit artikel is een integrale versie van de 
rede van A. de Swo,an, uitgesproken op hel, jubileumsymposium van 
D66 op 20 september 1991. 
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pot'nogt'afie, euthanasie en abortus, 
het kan allemaa l haast niet onket"kelijker. Dat lijkt de stel
ling van een confessionele sleutelrol in de Nededandse po
litiek te weer spreken. Het is indet"daad een paradox, maar 
die blijkt juist goed te verklaren uit de hang van de confes
sionelen om hun spil positie te behouden . 
Sinds eindelijk de schoolstrijd in dit land we t'd beslecht is 
er nooit meer een grote tegenstelling gewees t die kerkelij
ken en onkerkelijken lijnrecht tegenovel' elkaar plaatste. 
KOI"t na de pacificatie van het onderwij sconflict wel'd het 
algemeen kies l'ech t ingesteld , met evenredige vertegen
woordiging; meteen daat"op tekende zich de dl"iehoeksver
houding af die het politieke krachtenveld in Nededands 
sindsdien bepaald heeft. Links wilde dat de staat, doOI' be
lastingheffing enerzijds en door uitket'ingen en subsidie 
andel'zijds, de inkomens zou hervet"delen. Rechts wilde de 
inkomensvel'deling d.ie uit de vl',ije markteconomie t'esul
teerde zo min mogelijk corrigeren. Socialen en liberalen 
stonden daarin recht tegenovel' elkaar en de confessione
len hielden in de kwestie het midden. Zolang hct politiek 
bedrijf zich afspeelde binnen het krachtenveld van de 0 -

ciaal-economische herverdeling bleven de socialen en de li
beralen elkaal' afstoten en konden de confessionelen hun 
spilpositie behouden . Maar zou ooit een a ndere kwestie 
overheel'send worden, dan dl'aaide het kl'achtenveld een 
halve slag en zouden socialen en libet'a]en elkaar kunnen 
vinden om samen de confessionelen buiten spel tc zetten. 
Daar is vaak van gedroomd , maar dat is nooit gebeurd. De 
confessionele pal"tijen in Nededand hebhen alle tegen tel
lingen Waal"in de religie een rol zou kunnen pelen bijtijds 
weten te beslechten: vóól"dat de onkerkelijken gezamenlijk 
front zouden kunnen maken. Dat verklaat't Waal"Om, on
danks dje voortdm'ende confessionele pilpo itie, de wet in 
Nederland zo libertijns is: dat was de pl'ij s die de christe
lijke partijen voor hun machtspositie ovet' hadden. Maar 
doot'dat de strijd nooit gestl'eden is tuss~n confessionelen 
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en niet-confessionelen , bleven de chl"istelijke machtsposi
ties in de samenleving vl"ijwel onomstt'eden , gl'otendeels 
onbesproken en goeddeels onopgemerkt: het bijzonder on
derwij s, het confessioneel bes tuur van ziekenhuizen, in
richtingen, tehuizen, welzijnsinstellingen , kortom , het hele 
edgoed va n de vel'zuiling, nog steeds voor het voUe pond 
gesubsidieel'd uit de openbare kas, Dat was de prijs die de 
liberalen en de socialen telkens stilzwijgend betaalden 
VOOt.' hun beut"t om te mogen meel'ege['en met de confessio
nele spil. 

De koorddans van D66 

Nu kan D66 zijn plaats gewezen worden. In sociaal-econo
mische vet'delingskwesties is het een middenpartij die licht 
naar links helt, een club van sociaal Liberalen. In zede]jjke 
zaken is het een hoog t vdjzinmg gezelschap. In nog een 
ander krachtenveld wa de partij zelI t'adicaal: vóó r een 
grondige hervonning van het parlementaire stelsel. D66 
moet dus eigenlijk geplaatst wO/'den in een ander span
ningsveld , niet alleen lang de lijn van sociaal-economische 
stl'ijdpunten , waar het el'gens halvel'wege hoort, dichtbij 
de conIe ionelen, maar' ook op andet'e dimensie die daar' 
loodl'echt ops taan: op de ]jjn van zeden, l'echt en orde; op 
de lijn van vet"andering of behoud van het politieke stelsel. 
Op die twee dwal's)jjnen staat D66 juist vaa k I'echt tegen
ovel' en ver af van het Chl'Îsten-democt'a ti sch akkool'd en , 
VOOt:al op de zedenlijn, dichtel'bij de socia len en libel'alen. 
Ook het buüenlands beleid staa t scheef op de overheersen
de kracht)jjnen. Maal' VOOI' internationale vraagstukken al 
een t:ol spelen bij vcrkiezingen en kabinetsfonnaties, wor
den ze door de pal'tijen eendrachtig opgelost: Nedel'land 
heeft voor zoveel buitenland te weinig binnenland om ovel' 
interna tionale trijdvragen het partijconf]jct aan te dm'
ven gaan. 
Het Nederlands pal'tij telsel kan worden voorgesteld als 
een ge loten , elastieken l.us. Zolang de sociaal-economi che 
krachten overheersen, wordt het elastiek uiteengetrokken 
tot een lange, dubbele lijn met de socialen op het ene uit
einde, de libel'alen op het andere, de confessionelen mid
denin op de ene ]jjn, D66 daar vlakbij, op de andel'e lijn 
die door de l'ek in de lengterichting dicht tegen de ene is 
aangedntkt. Maar als nu loodl"echt daal'Op andere kt"ach
ten gaan werken, die van de stelseLhervormillg of van de 
zedenkwcsties, dan wOl'dt de dubbellijn uiteengetrokken 
en ktijgt de vorm van een ellips of zelfs een cirkel waa rop 
dan CDA en D66 vel' uiteen komen te liggen. 
De democl'a ten ' 66 wilden die dwal'se kracht in de 
Nederlandse politiek zijn. Ze wilden het politiek debat 
verbreden en zichzelf een nieuwe spil positie verschaffen 
op de andere kant van de ellips. Daar'mee zouden de con
fessionelen hun all eenrecht op de spilpositie verliezen en 
zouden alternatieve coalities mogelijk worden , zonodig 
zonder het CDA, maar met D66 en socialen ofliberalen. 
Het was goed bedacht en het is niet gelukt. Tot de dag van 
vandaag blijft de Nederlandse politiek bij gebrek aan an
del"e, dwar e panning lijnen ééndimensionaal. Niet het 
CDA werd uit de coalitie gewerkt, maar D66. Die coalitie, 
die dus nu nog teeds regeel't, was in theol'etisch per spec-
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tief een anomalie waal'over veel te doen geweest is in het 
kleine kl"ingetje van coalitie-theol'etici (het enige gezel
schap waal'in ik ooit wel"eldjeberoemd was) . 
In zijn bijdrage aan de brochure voor dit symposium 
boort De Beus het falen van D66 in het hervormen van het 
stelsel nog eens pijnlijk aan en laat ook zien wat dat voor 
het functioneren van D66 heeft betekend. Maal' wie bij de 
fOl'matie de slag vel"liest behaalt soms in de opinie-peilin
gen zijn winst. Qui pel'd gagne. 
De doorbraak is opnieuw mislukt: de grote krachtsinspan
ning van de Pal·tij van de Al'beid in de jaren vijftig om 
chri stelijke arbeiders te vedeiden tot de ovel'stap uit AR 
en KVP naar de sociaal-democratische al'beiderspartij 
bleek vergeefs. D66 wilde met een bom onder het bestel 
een nieuwe doo['bl"aakpoging doen: de conJessionele stem
mees moesten overlopen naar een onkerkelijke midden
par·tij. Het lukte weel' niet. Pa nu lijkt de doorbraak te 
gaan slagen , maat' pl"ecies de andere kant op: steeds meer 
onket'kelijke kiezcr s stemmen op hct CDA en wie niet weet 
waar die afko['ting VOOI" staat zou uit zichzelf niet raden 
wat de C moet betekenen. 

liet rariteitenkabinet van de Nederla~u1se politiek 

Met dit pat"tijstelsel zijn wij opgescheept, al bijna dan 
driekwat·t eeuw. En het heeft zijn t"ariteiten. Het biedt de 
keus uit een dozijn of twee dozijn partijen, zodat haast ie
dereen wel een combinatie van persoon en pl"ogram kan 
aanwijzen die het beste met de eigen vool'keul' ovel'een
stemt. En onder dit stelsel kunnen ook een stuk of tien 
partijen elk een heel eigen geluid laten horen in het parle
ment, zodat de burgers zich altijd wel in één daarvan kun
nen herkennen. Waar kan de kiezel' in zij n hok zich zo
zeet' overgeven aan de allet"individueel te expr essie van de 
allerÎlldividueelste voorkeur al in Nederland! Waar kan 
de but'ger zich zo vet'heugen in de allerinnigste hel'kenning 
van de meest verwante geestverwant als juist in het Ne
derlandse parlement! 
Maar wat baat het, als partijen die zich voor de verkiezin
gen zo programmatisch precies gepl"O.fileel'd hebben even 
lateI' bij de kabinet fOt'matie er in het geheel niet aan te 
pas komen , of erget" nog, bij de coalitie-onderhandelingen 
het ene heerlijk herkenningspunt na het ander moeten 
prijsgcven om toch maar mee te kunnen r egeren. 
Nationale het"halingsdwang: Om de vier jaar een woede
aanval als de wtvel'kol'en partij weer over stag gaat. Maar 
daat" is in dit stelsel niets aan te doen. Sterkel' nog: onder 
het Nederlands poll.tiek bestel bestaat geen duidelijk en 
vast vet'band tussen de uitslag van de vet:kiezingen en de 
samenstelling van de r egeri.ng die daaropvolgend aan
tt·eedt. De kiezer s weten het maar nooit. En van die ene, 
enkele partij waarvan ze zeker kunnen weten dat die str
aks weer aan de regering komt, die permanente, confessio
nele spilpartij, daarvan weten ze juist het aUerminst welke 
kant die op zal gaan - met de socialen, of de liberalen , of 
misschien met allebei , of ook nog met D66. 
Maar ook een stem op één van de vleugelpat'tijen vergroot 
met noodzakelijk de kans dat die ook in de l'eget'ing komt, 
integendeel: als de socialen, of net zo goed de liberalen , ze-
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tels winnen , zou dat hun gewicht in de r egeringscoalitie 
vergroten en daarom alleen al zijn ze juist minder 
aantrekkelijk als coalitiepartner voor de eeuwig wederke
r ende spilpartij. 
'Maar dat kunnen ze toch niet maken , een pal·tij buiten
sluiten die van de kiezel' juist méér steun gekregen heeft! ' 
- Dat kunnen ze heel wel , want in het familiedrama van de 
Nederlandse politiek breekt na de vet'kiezingen een perio
de aan van heftige gewetensstrijd en moeizame onderhan
deling, en na een paar weken of een paar maanden blijkt 
dat al dit verhit overleg vooral een afkoelingsperiode was 
voor het publiek en maakt de spilpartij alsnog de keuze 
die haar het beste past. 
Steven Wolinetz chl'ijft in Acta P olitica (1990.3) : 'Even 
under a popular leader such as Ruud Lubbers, switching 
fl'om a centre-l'ight to a centre-Jeft alignment in the fall of 
1989 was not possihle without first allowing a few wccks 
for CDA members to become accustomed to the idea .' 

De kiezer s, beste kiezers, kunnen daa r niets aa n doen. De 
non-confessionele pa rtijen ook niet veel. Niet da t het nooit 
eens is gepl'obeerd: in. de verkiezingen van 1971 beloofden 
P olitieke Radica len , PvdA en D' 66 dat ze alleen een coali
tie met de Katholieken wilden aangaan als ook de KVP 
zich al vóór de verkiezingen daarop vast zou leggen . De 
katholieken keken wel uit , en na zes maanden crisis wat'en 
alle partijen genoeg afgekoeld voor een coalitie die, zoals 
altijd , niet afgespl'oken was. Korte tijd la ter ontstond het 
CDA en werd de spilpositie dit maal panconfessioneel ge
prolongeerd tot op de dag van vandaag. D66, de bom 
onder het bes tel, was bekwaam gedemonteerd en de radi
cale het'VOrmel's in de PvdA stonden voortaan buitcnspel. 
Maar ook een districtenstelsel met twee gro te partijen , 
naar Anglo-amerikaans model, heeft zijn nadelen. Tijdens 
de verkiezingscampagne kruipen de pat,tijen naar elkaar 
toe, veilig in de schoot van het kiezer scorps, in het modale 
midden met de meeste stemmen. De kiezel'S die zich wat 
verder van het centr um bevinden kunnen alleen maat' 
stemmen op de pal'tij die hun het meest nabij is. Eenmaal 
aan de macht schuift zo' n partij weer wat uit het centrum 
weg, want het partijkader herneemt zijn r echten en trekt 
de partij de eigen richting in . De kiezel's weten van tevo

politiek ktUlDen alle partijen elkaat' nog eens tegenkomen 
in een kabinetsberaad en dat daar confessionelen zullen 
zitten , dat weten ze heel zeker. En als het eenmaal zovel' is 
zullen ze heel wat programpunten hebben opgegeven . Dus 
zingen in de Nededandse politiek de pad ementariël's een 
toontje lager. Dat maakt het allemaal nog een zo saai , in 
elk geval veel minder duidelijk en voorspelbaar . Het 
maa kt VOOt' het uiteindelijk beleid niet zoveel uit op wie de 
kiezel' stemt , en ook niet of die stemt. Met zijn allen hou
den de pat·tijen de kerk in het midden, in elk geval blijft 
het CDA de spil . En zolang op dit uitgerekte elas tiek geen 
dwa l'se krachten wet'ken, zolang blijft dat zo. 
In Nederland is het politiek gezin al die tijd bijeen geble
ven . Ook een kabinetscl'Îsis betekent nog geen bedl'eiging 
van het stelsel. 'However prolonged a Dutch fOI'mation, 
there is nevet' a point a t which the compila tion of a cabinet 
becomes a sel' i.ous political p roblem. There is never a nccd 
to caU a fm·ther election to resolve a fOl'mation (Illemma, 
and there is never tbe slightest hint of p ublic unrest or 
even discel' nihle vocal outl'age.' Zo hoort u het nog eens 
van een ander , een buitenland Cl' , K . R. Gladdi h in Acta 
P olitica (1990.3) 
Integendeel, a l het drama r ond de kabinetscri i , of de ko
medie, dient om het pttbliek met een nieuwe manoeuvre te 
verzoenen, het elastiek word t nog eens wat opgerekt en 
het'neemt meteen zijn oude vorm. 

Immobiel en absurd 

Hoe het r ubber ook wordt gewrongen, in Neded and re
geert het midden . Daa r is ook veel VOO I' te zeggen. Even 
veel kiezet' staan te ener als te an derer zijde, en dat 
maakt de middenpositie vel'kieslijk. Dat de dwarse krach
ten al worden uitgeschakeld voordat ze het politieke elas
tiek uiteen kunnen trekken, betekent ook dat er bijtijds 
aan i toegegeven , zodat dc loodt'echte spankracht al gauw 
verdwijnt. Daaraan ontleent de Nederl andse politiek zijn 
stabiliteit, en dus ook zijn immobilisme. En daal'mee is 
veel van het politieke leven in dit land verklaard. 
Bijvoorbeeld een neiging tot absul'di sme. Bij gebt'ek aan 
sterke tegensteUing wOl·dt de be luitvorming doorgeci e
leel'd tot op sub-atomair niveau . Zo worden de inkomens

l'en niet welke partij de meerderheid 
wint, maar ze weten wel met stellig
heid welke kant de winnende partij , 
eenmaal aan de macht, op zal gaan. 
Voor de allerindividueelste expressie 
van vool'keuren is weinig ruinlte, het 
i het één of het ander , maar elke 

In Nederland regeert het 
midden. Daar is ook veel 

plaatjes tot twee cijfer s achter de 
komma uitgel'ekend , en mocht blij
ken dat een alleen taande van veertig 
jaar, met een kind van tien en één 
van twaalf, met een inkomen van vijf
tig mille, een p articulier e pensioen
vel'zekering, een stacal'avan , een 24-
delige tafelzilverca sette, een licht 
spraakgebrek, en minstens een 
Limburgse gl'ootouder door de nieu
we maatregel er onverhoopt als nog 
ovet' drie jaa r veel' tig gulden 'sj aars 
op achteruit gaat, dan wordt hem van 
r egeringswege bij algemene maatregel 
van bes tu llI: in zestien maandelijks 
oplopende periodieken de tegenwaar
de per 1995 van een modale gebaks-

tem heeft een voorspelhaal' effect. 
De politieke temperatuur is in een 
meerderheidsstelsel een paar gl'aden 
hoger . Die van Labour weten dat ze 
van htw levensdagen nooit met de 
Conservatieven samen in de regering 
zullen zitten en ze zijn dan ook niet 
geneigd om vast voo I' later de stem
ming vriendelijk te houden. Maar in 
de familieroman van de Nederlandse 

- ---- - ---- - -

voor te zeggen. Even veel 
kiezers staan te ener als 
te anderer zijde, en dat 
maakt de middenpositie 

verkieslijk. ( ... ) Daaraan 
ontleent de Nederlandse 
politiek zijn stabiliteit, 

en dus ook zijn 
immobilisme. 
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vork uitgekeerd , Protest! Daal'aan is dan enige actie VOOl'
afgegaan en dadelijk meldt zich een nieuwe categori.e ach
tel'gestelden voor wie een aangepaste fijnregeling getroffen 
wOl'dt, ditmaal in ti.enden van promilles , Dit alles oefent 
een onontkoombare fascinatie uit op voll(svertegenwoordi
gers , bewindslieden , bondsbes tuurdel's, kaderleden, ge
zagsdrager s, zegsUeden, actievoerder s, carpoolrijdel's, 
deeltijdwel'ker s, en rijksgroep regelaars, ema~cipatie-, 

jongeren-, bum't- en minderhedenwel'ker s, echte minima , 
tt'endvolgers, alleenverdienel's met en zonder voetoverhe
veling, oorlogsgetroffenen, maal' , dames en heren , de kij
kel's, kiezers en betaler s, alle andet'en mensen dus, begin
nen zich een beetj e te vet'velen bij deze afstandsbediening 
en zoeken een ander net. Want eigenlijk weet iedel'een wel 
dat achter de komma het niets begint en dat de wel'kelijk
heid al ver vóór de komma ingrijpt en alle prognoses en 
compen aties onaangedaan tel'zijde schuiJt, 
Die ab urde detaillel'ing van het beleid komt van het ont
lopen van dilemma's, het streven om ieders aanspraak te 
vel'di conter'en en tegelijk de bes taande machtsverhoudin
gen onaangetast te la ten , 
Het immobilisme smoort ook de politieke discussie in ver
lammende eensgezindheid, Som preekt iemand voor zijn 
beurt in het politiek famili eleven, Een onaangename stilte 
valt, maal' al snel wordt de convel'satie weer hervat waar 
ze gebleven was, Een functional'Î s bij een plaatselijk ar
beidsbureau bedacht oruang dat zijn werklozen maat' 
eens moesten bollen pellen, Wat een slecht idee! Maal' als 
hij nu eens bij zijn standpunt was gebleven , dan kwamen 
er uÜ de di cussie misschien betet'e gedachten, Maar nee, 
hij trok het dadelijk weel' in en wat een inter essant debat 
had kunnen wOl'den over een moeilijke en dringende kwes
tie zakte meteen weel' in, De gemiddelde insliktijd van een 
contl'oversiële uitspraak bedraagt in dit land exact vier en
twintig uur: tot de volgende aflevering van het avondjour
naaL 'ballonnetjes oplaten en kijken of ze al of niet afge
schoten wOl'den ' zalldeuhurg dat zo dadelijk noemen, en 
ook hij vindt dat 'een kwalijke zaak', 
Een minister komt met een frisse gedachte: een kwart van 
de college moet in het Engels wOl'den gegeven zodat het 
Nededands op tet'mijn geheel vel'dwijnen kan, Het was 
toevallig de minister van onderwijs, vel'antwoordelijk VOOl' 

verdel: met eThaal', De macht van het midden verergert de 
onmacht van de staat. 

De machteloosheid komt wtemal'd niet alleen VOOl' t uit het 
partijpolitieke stel el. De samenleving is in die driekwart 
eeuw volslagen van aanzien veranderd, In de woorden van 
Chl'istiaan de Vries, in zijn bijdrage aan de bl'ochure bij 
dit jubileum: ' de politiek is " vermaatschappelijkt" in de 
zin waarin de maatschappeljjke problematiek is "versta te
lijkt" ,' De regering is steeds meer gaan r egelen VOOl' steeds 
meer mensen in steeds meel' aspecten van hun samenleven, 
met meel' bepalingen , meel' ambtenal'en , meel' heffmgen, 
meel' uitkel'ingen, meel' subsidies , EThe l'egeling hangt 
samen met eerdel'e bepalingen , eTh deelbelang is vel'stril(t 
geraakt in andel'e belangen en iedere ingl'eep heeft zoveel 
gevolgen dat het uiteindelijk effect niet meel' te voorzien is, 
Het netwerk van afhankeUjkheidsketens is een dichte klu
wen gewol'den en aJle beleidsmimte is dichtgegroeid, 
Mi chien kan een maatl'egel alleen nog maal' effect SOt' te
l'en als tegelijk een r eeks andere l'egelingen wOl'dt afge
schaft, 
Maar in dezelfde periode is Nederland steeds meel' betrok
ken geraakt bij de internationaJe samenleving, de afhan
kelijkheidsketens hebben zich steeds verdel' ovet' de we
reld uitgebreid , Maar die internationale afhankelijkheden 
zijn naar hlm aard niet of nauwelijks te beheer sen, De r e
gering clie zichzelf naal' binnen toe heeft vastgel'egeld, 
moet die extem e verhoudingen grotendeels aanvaarden 
zoals ze zich voordoen, 
In het internationaal economisch vel'keel' kan Nederland 
de koer sen niet bepalen, moet de rentestand voor lief 
nemen en de pl'ijzen op de wereldmarkt als gegeven aanne
men , en ook de grote ondernemingen klIDnen zich aan 
haal' beleid onttrekken, 
Zelfs al zou het lukken binnenslands een effectief miLieu
beleid te voel'en , dan nog voltt'ekken de ecologische ont
~kelingen zich op wel'eldschaal en blijven voor afzon
dedijke r egeringen onbeheel'sbaar, 

lnterne complexiteit en externe afhankelijkheid 

Langzaam maal' zekel' komt Îll de randgebieden van de 
de cultuuroverdracht aan volgende 
generatie , dus hij wa bij uitstek 
bevoegd, Er stak een stormpje van 
verontwaardiginkje op , de uitspl'aak 
werd tet' tond weel' ingesW(t en het 
Nederlands mag blijven, De minister 
zit el' nog, van alle andel'e zittenblij
ver wil hij nu een boete heffen, Dat 
trekt hij ook wel weel' in, Maal' tot 
een discussie over de functi.e van het 
Nederlands in een integl'erend 
Europa kwam het niet. 

De regering is steeds meer 
gaan regelen voor steeds 

mondiale samenleving een volks vel'
huizing op gang naar de witte wel
vaartswereld van het westen, Geen 
nationale grens kan die landvel'hui
zer s keren en geen land zal hen op 
den duur nog kunnen he l'bel'gen , 
Het binnenlandse, interne netwerk is 
te complex en te dicht verweven om 
het nog te kunnen sturen , het exter
ne netwerk reikt te ver om het te be
heersen, 

De macht van het midden sluit elk ra
dicaal beleid uit en maakt het heel 
moeilijk om scherp en duidelijk van 
politieke mening te ver schillen , want 
de familieleden moeten allemaal nog 

meer mensen in steeds meer 
aspecten van hun samen

leven, met meer bepalingen, 
meer ambtenaren, meer 

heffingen, meer 
uitkeringen, meer subsidies. 
Elk deelbelang is verstrikt 

geraakt in andere 
belangen. 
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Een voorbeeld: de Nederland e r ege
ling stelt een heffmg voor op energie
vel'bruik Die vormt geen onderdeel 
van een principiële vernieuwing in 
het belastingstelsel, maar toch is het 
in beginsel vooruitstrevend beleid: 
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nu wordt d" Lelasting nog grotendt·els g('hf' ven over' de in
komens, clif' verwonen zijn met ar'bf'icl , clus met mf'nselij
ke energif' die df' omgeving niet aantast en die juist in over
vloed beschikbaar" is, want pf'n miljoen mensen zijn in feitf' 
werkeloos, Een belasting op enf'rgi(,vf' r1wuik zou makkp
lijkel" te innen zijn en zou hPt gebr"uik I)t'per"ken van een 
schaarsf' en missrhien w('1 onve r"vangbar"e brandstoffen ; 
dat clraagt ook bij tot het milieubehoud, Maar wat ge
beur't? Een zevental grote intemationa le bedr"ijven clreigt 
pr"ompt naar (·Iders te verhuizen al s dil' heffm g hun wordt 
opgelegd , Zelfs clezp eet's t(', tastende poging wm"dt ge
smoord in clp dubbele Nelson van verr-eikende intematio
nale vervlechling en dichte nationa ll' ver's tJ"{!I1geling, 
Nog een exempel: een groot d('el van het nationaal inku
men wordt bestt'ed aan soeiale uitkeringen , Alw('lw worclen 
die voor het It't'uwptleel gefinancierd uit een soort loonbe
lasting die tot voor kort premiehf' ffing h('(· tte , De ver,keer'
de helasting clus, rif' kosten van de uitk(~rin gf'n zouclen ook 
moeten drukkpn up rit· Lpdr'ijven dif' zieh van hun werknf'
mers ontdoen: dan zoucll'n di f' meteen geeonfr'onteer"d 
worden met de sociall' kosten die de rationalisering in 
eigen bedrijf voor' de samenleving veroorzaakt. Maar het 
beheer' over het sociale stelsel is gr'otendee ls in handen van 
onder'nemers en vakLonclen dit, eendrachtig ervoor" heb
ben gekozen om alle werkers cl it· oVI~ t"tollig, wat traag of 
gewoon lastig zijn te lozen naar' de een of anclere sociale r"e
geling. De meeste werknemers hebben zich dat gn·tig of 
spijtig laten wf'lgevalJen, Daar"door is in elk bedrijf a fzon
der"Lijk de produktiviteit t()('genomen en dus de individuell' 
concurrentiepositie vf'rhett' nl. Maar' ll f' pr"emies die van 
het loon gehevcn wOl"clen om die uitker"ingen h ' hetalen 
verhogen voor het gehele hedrijfsleven de arheidskosten ; 
de totale kosten van hct stelsl'l Ve l"gr"oten het finaneierings
tekort ; dat tast de positie van de Nededandse economie op 
de wereldmarkt aan . 
Geen regering is in staat gebleken daar iets aan te dOI' n , 
want tie innige verstr('ngeling van onder' nemers- cn werk
nemersbonden is het sluitstuk van de christen-democrati
sche maatscha ppij-o l"de, waar de socialen en de liberalen 
zich bij neergelegd hebben toen zij zich om beurten naast 
de confessionelen vleiden. Dus wordt zo a f en toe de uitke
ring gekort in grld of tijdsduur , maa l' de machtsv(' t"hou
dingen di e tot die woekering van het sociall' stelsel hebben 
geleid blijven onaantastbaat", De inter"n ationall' economi
sche concurrentieverhoudingen r'eiken te Vf' r om er iets 
aan te kunnen verander"en. Een laatste voorbeeld : in 
Nede..Jand hebben cle in zuilen opgecl eelde levensbeschou
welijke groeperingen zich ooit geo r"ganiseer'd in poJjtiekf' 
partijen , en zich elk geschaard achter" een eigen omroep
ver eniging, Zo' n omroep stoncl tenmÏJlste voo r een leidend 
beginsel, liep niet laf mee met het regime dat aan de macht 
was, en wilde ook niet kir"ren en lonken voor' de COmmel"
cie. Maar na verloop van tijd ver'slapte de hegi nselvastheid 
en de lee r bleek ook niet e t'g geschikt als receptuur voor' 
informatieve of amusante programmet·ing. E n dl' verstr'en
geling van binnenlandse afhankelijkheden was slikken!; 
dicht. 
Ondertussen drongen in hijgende haast dl' teehnjsche ver
nieuwingen door: progr"amma's konden uit het buitenland 
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worden overgcnomen up GIm en videoband , en weldra cir
culee r'den Zt' in de vt'ije ether' via sa telJit·ten en schol('l.an
tenne's of werden afgetapt via de kabel. llf't aa nbod werd 
snel inter'nationaler' en commerciëler . De Nederlandse re
gering pr'obeer"de nog die vreemde zenders te overstem
men , maar dat is niet gelukt. De inter"nationale verhindin
gen reiken zover als de zenders stralen kunnen. Alwee r , 
het beleid is binnenslands vastgelopen in een kluwen va n 
belangen en de buitenlandse invloeden onttrekken zieh 
aan allf' sturing. 

Verdubbelde ollffUtcht 

Nederland is dichtg('gl'Oeid f' n vastgeraakt in binnf' nl andse 
verstrengeling, di!· in df' bestaancll' éi-ndimensiona le par'
tij politiek niet tt' veranderen is, Het raakt afhankelijker" in 
steeds verder' n~ikend (' intemationale betrekkingen , die 
het niet beheel"sen kan . Dat leirIt tot malaise en een traag 
verva l, maar' nog niet tot een cr'isis, laa t staan tot een om
wenteling, Nederland It'unt ook tezeer' op zijn buur' landen 
om als enige opeens tI' kunnen instor"tf' n. Het zakt lang
zaam verder in. 
In die duLlwle onmacht van binrH'nlancls immobilisme en 
intemational(' afhanhlijkhcid , lijkt zich nu een remeclie 
voor te doen: als de sLaat maehteloos is, dan moet hij wor
den afgeschaft en kan voortaan alles wO/'den overgela ten 
aan de werking van dt' vrije mar"kt. Dat lijkt ook de teneur 
van het betoo~ dat Fortu yn bijclraagt tot de hrochure voo.' 
clit symposium: f'e n contr"actmaatscha ppij va n handelings
bekwame, calculer"ende enkelingen , weliswaar beschaafd , 
geëmancipeenl en sociaal voelend , maa r da t Ijjkt meer een 
toegift dan cen uitgangspunt , wa nt d ie Ileugden worden 
niet aangegaan per onderling contrac t t'n rlie doet men ook 
ner'gens ande t"s op in een cllntnletmaa tscha ppij , Maa r dat 
is een bev lieging, ingf'geven door' de Î.nstor"ting van de 
staa tssocia listische landen in het Oosten. B et zou 
Neder"land alleen nog maar.' wee rlozer maken tegen de wis
selvalligheden van de we."eldmarkt. Het is de ontkenning 
van de grootste pr'ublemen die zich nu aandienen: migratie 
en milieu . 
In een ongebreidelde markteconomie zullen de men sen 
stikken in de smog en verzuipen in de mest. Alleen een 
centrale dwangi nstantie kan producenten en verbr.·uiket" 
et"toe brengen hun uitstoo t en lozing in te perkf' n. Die 
dwangi nstantie bestaat al en dat is de staa t. En die inper
king i binnenlands alleen maa r" mogeLijk met wetten , in
spectie, clwang en boete. Ook in de internationale ver"hou
dingen is ef'n ter"k staatsoptr"eden naa t" buiten onontbeet'
lijk om anden landen te overreden en te pr'essen om ook 
hun ('oofbouw en ver'vuiling in te tomen en om ten lange 
leste te komen tot f'en bovenstaat dje het miLieubeheer' 
voer"t op wereldschaal. Niema nd kan tegelijk staa tsont
houding en milieuhescherming preken : anat"crusten en 
vrije-mat"ktlibet"alen aa nvaa rden dus impliciet de ecologi
sche onde r"gang. 
Ana t"c histen en vrije-marktl.i beralen bepleiten ook het vrij 
verkeer va n pf' r sonen over de gehele wel"eld. Da t is een 
humane gedac hte , gezien vanuit de kraakpanden in de 
binnenstad en de villa's in de voors tede~. Maa t' da t vrij 
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vel"keel" leidt ook tot dt· vOl"ming van 
een ondel"klasse van havelozen uit 
alle contimmtt'n in dt' machtscentra 
van de wer"ddeconomi(', De migl"atie 
is nu nog juist op te vangen metlutke
ringen en werkver"schaffïng, en dat 
mort ook w()nlen volgehouden, Maal" 
de migr"a tie die nog komen gaat, zal 
m et die maatl'egelen niet meer te ab
sorber"en zijn , De welval"ende landen 
zullen hun gt"enzen nog ondoOl"dl"ing
baanle l" willen maken en Zf' tot in de 
kleinstf' kif'r"en bl"eeuwen, Dat is bij 
uitstek de opgave voor een stel"ke 
staat , en wel voor een politiestaa t. 

Er is een beginsel vereist 
om te kunnen kiezen welke 

van belangen gt'wOl"den, 
Niet allf' Iwlangf'n kunnen telkens 
ontzien wonlt'n , niet alle verworven 
r"ecbten en g('vestigrl posities hebben 
r'f'cht van f:f· uwigheid, Maar om som
migen in hun bt'lang te kunnen kor
tt'n en om andt'l"Inans belang r"echt te 
doen is een visit· nodig op ef'n recht
vaardige verdt'ling dje boven die be
langf'n uitstijgt. 

belangen moeten overwegen. 
D66 is te koket in de rol 

van een partij zonder veel 
program maar vooral met 

een persoon. Misschien is nu 
toch de tijd aangebroken 

voor een beginselverklaring 
van de sociaal-liberlale 

WoLffenspf'r"ger' meent in zijn betoog 
voor" de juhileumhrochUl"e ' dat het 
moeilijk wOl'dt de resterende me
ningsvel"schiLien tot ideologische pm
porti t's op te hlazen omdat de bedl"ei
ging en de betrnkkf'nheid VOOl' ons 
allen dezelfde is , ' En even latf'r' con

Er is ef'n altel'l1aLief: De If'vensom- staatspartij . 
stal1lligheden in de emigratielanden 
zo te vel'beter'en dat mensen bereid zijn daar te blijven, 
Dat worrIt nu nog onvoldoende gepl'oheerd, De voornaam
ste stl"ategif' gaat uit van internationale economische ont
wikkelingshulp: structur"eel en productiegel'icht. Dat be
leid WOI"rlt aangevuld met intel'l1ationale humanitair'e 
hulp , liefdatlight'id op wereldschaal: incidenteel en con
sumptif'ge r'i cht. Zondel' staatsbemoeienis komt daar" niets 
van te r'echt en dat staatsoptreden moet vooral gericht zijn 
op samenwel'king tussen taten, Maar er is een der:de VOl"m 
van intnnationale bijstand rlie niet besproken WOI'rlt en 
dus ook niet bepl'Oefd: tl'an nationaal sociaal beleid; een 
stelsel van inkomensover'dl"acht , betaaJd dOOI" een coUec
tief van r'ijke landen en uitgekeerd aan de armste inwoner"s 
van arme landen, Zulke internationalt' bijstand is een tus
senvorm, niet incidenteel maal" structureel , njet produk
tieget'icht, maar consumptiege rieht. En zo'n tt"ansconLÏ
nentaa l uitker"ingsstelsel kan et' misschien toe bijdl"agen 
dat mensen niet wegtr"ekkf'1l uit de emigra tiegebieden naar 
welvarender' st r'eken , omdat zij dan in eigen land nog iets 
te verwachten hebbt'n , 
Die twee grote zorgen, de problemen van nligt'a Lie en mi
lieu , geven al aan dat staatsmacht onmisbaal' is, in de na
tionale samenleving en in het inter"nationaal verkeer, Maar 
ook bestuurskracht is een schaars goed dat zuinig moet 
wOl"den aangewend, Nu gaa t veel van die bestuul'skt'acht 
verloren in neven regelingen en tegelll"egelingen die ee .. dere 
regelingen nog weer anders regelen, De I-laan wijst Cl" in 
zijn hijdl'age op dat de taat zijn eigen belangen heeft ont
wikkeld, en het staatsapparaat is zelf een conglomel"aa t 
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stateer"t hij dat ht't primaat van de politif'k in de besluü
vor'nling nog venlel' wordt uitgehold: 'G r"eenpt·ace biedt 
geen petitie aan bij de Tweede Kamer , maar' hlokk('el't de 
a fvoer" van t'en vf'rvuilend bed l"ijf, , Maar dat komt nli s-
chien omdat rif' milieu-activisten van de pal"tij -politiek 

geen principiële diseussie meer' vt'I'wachtt'n, Want het gaat 
bij h('t milieubehoud wel zeker" om kwesties van ideolngi
sehe Pl'opol"tie: de dr'eiging is wt'1 voor' iedf'l'cen dt' zeLfde, 
maar' de belangen lopen zeer uiteen, En in ht't pl"obleem 
van de migeatie is het nt't zo, El' is een beginsel vt'r'eist om 
te kunnen kiezen wt'lke belangen moeten ovel'wegen, D66 

is te koket in de 1"01 van een par'tij zondel' veel pr"ogr"am 
maar vooral met een pel'soon , Achtel' rlat pr"agmatisme 
gaa n principes schuil. Misschit' n is nu toch de tijd aange
broken voor" een beginselverklal"ing va n de soeiaallihel"ale 
staatspartij , • 
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