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De weg van sterk 
naar sociaal 

Over de 
Economie Aan de vooravond van de 

onomkeerbare start van 
de Economische en 
Monetaire Unie is de soci
aal-democratie de domi
nerende politieke stro
ming in Europa. Ook bui
ten Europa groeit een 

sociaal-democratie 

in Europa 

In zekere zin belichamen 
de in Maastricht overeen
gekomen convergentie
criteria voor de EMu 

(begrotingstekort, over-

voedingsbodem voor een 

heidsschuld, inflatie, 
rente) de nieuwe econo
mische orde waaraan ook 

sociaal evenwichtiger 
spreiding van het rende
ment van de marktecono
mie. Interessant is ook de 
gezamenlijke presentatie 
van Blair en 

AD MELKERT 
de sociaal-democratie zich 
heeft moeten aanpassen. 
Vooraanstaande sociaal-

Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid 

in de T weede Kamer 

democraten (Delors, 
Mitterrand, Gonzalez, 

Clinton/ Gore als berei-
ders van de 'derde weg'. 
Welke vragen ook worden opgeroepen, het is toch 
echt een andere agenda dan nog niet zo lang gel eden 
hetAngelsaksische duo Thatcher/ Reagan in de aan
bieding had. 

Drie actuele aanknopingspunten voor een 
beschouwing over de stand en de toekomst van de 
sociaal-democratie. De in co-productie door de 
Friedrich Ebert Stiftung en de Wiardi Beckman 
Stichting uitgegeven bundel over de ontwikkelingen 
binnen een aantal partijen Traniformation in progress 

verschijnt dan ook op een zeer gelegen moment. Hij 
biedt bovendien vee! inspiratie omdat de meeste bij
dragen iets uitstralen wat lange tijd niet met de soci
aal-democratie kon worden geassocieerd: het ach
terlaten van haar 'defensieve houding en pessimis
me' en het ten toon spreiden van een nieuwe 'open
mindedness'. 1 

De in de titel gelegen veronderstelling dat ver
andering tot vooruitgang leidt is van uit dit optimis
me ook wei te begrijpen. Dekt deze vlag echter de 
lading? Veranderd is er vee!. Maar of daarmee ook 
vooruitgang is bereikt door a! die sociaal-democra
ten die hun veren hebben opgeschud of afgeschud 
valt nog nader te bezien. Oat wil ik in deze bijdrage 
naar aanleiding van de Duits/Nederlandse publica
tie doen. 

Kok) tekenden voor een 
fundamentele wijziging 
van het naoorlogse econo

misch paradigma zoals dat door sociaal-democrati
sche partijen werd beleefd. Vaak is gezegd dat hier
mee een neo-liberale agenda werd omarmd. Er zijn 
echter goede redenen om deze verandering in de 
eerste plaats als noodzakelijk bestek voor een effec
tieve koers in sociaal-democratische richting te 
beschouwen. 

In de eerste plaats viel en valt niet goed in te zien 
dat een voortdurende schuldpolitiek op de langere 
termijn doelstellingen van sociaal evenwicht ten 
goede komt. Zeker naarmate schulden worden 
gemaakt ten behoeve van onmiddellijke inkomens
overdrachten in plaats van investeringen en pen
sioenopbouw kan dit niet structured worden volge
houden. Evenmin is het oplopen van het belasting
niveau als gevolg van toenemende rentebetalingen 
in overeenstemming met de belangen van de moda
le belastingbetaler die steeds meer de kern van het 
potentiele sociaal-democratische electoraat is gaan 
vormen. En ook is er aile aanleiding de totstandko
ming van de EMu als een cruciale stap te zien in de 
internationalisering van de zeggenschap over de 
financiele en econornische verhoudingen. Daarmee 
ontstaan meer mogelijkheden voor gecoordineerd 
macro-economisch beleid ter ondersteuning van 
doelstellingen van sociaal beleid. 
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W el moet worden onderkend dat juist op dit 
laatste punt het Verdrag van Maastricht in gebreke 
bleef. De aansluiting van het werkgelegenheidsbe
leid kwam pas in Amsterdam tot stand en heeft 
daardoor een aanzienlijke achterstand opgelopen. 
Bovendien is de vorming van een politieke unie 
voorlopig niet in zicht als uitkomst van een proces 
van wilsovereenstemming. Waarschijnlijk is echter 
wei dat de dynamische kracht van de euro nieuwe 
impulsen in deze richting met zich mee zal brengen. 
Over de richting van het macro-economisch beleid 
bestaat tussen de hoofdstromingen in de Europese 
politiek globaal overeenstemming. Vanuit het gege
ven dat in met name Frankrijk en Duitsland nog 
sprake is van substantiele begrotingstekorten zal 
hiervan op de korte termijn eerder een beperkend 
dan een stimulerend effect uitgaan op de Europese 
economie . Het ligt immers in de rede dat de toepas
sing van de EMu -criteria de facto leidt tot een norm 
random een situatie van begrotingsevenwicht in de 
lidstaten. Dan behoeven tegenslagen niet (direct) tot 
de noodmaatregelen te leiden die de cohesie binnen 
de EMu zwaar op de proef zouden kunnen stellen. 

De economische betekenis van nog enige tijd 
voortgezet restrictief budgettair beleid moet niet 
worden overschat. Voor de Europese economie als 
geheellijken de stabiliteit van de gemeenschappelij
ke munt en de mogelijkheid van een relatief laag 
rente-niveau van grater gewicht voor een positief 
effect op de groeikansen. Zo bezien behoeven de 
Maastricht-criteria niet als een vermindering van de 
actieradius van de sociaal-democratie te worden 
gezien. 2 Daarnaast valt het op dat de zienswijze ter
rein wint die globalisering niet als een bedreiging 
voor progressieve politiek beschouwt. 

Onder aanvoering van Vandenbroucke wordt 
beklemtoond dat de internationalisering van de eco
nomie veeleer door regionalisering wordt geken
merkt .3 De eenwording van de Europese interne 
markt versterkt dit proces in de eigen regia. Ten 
opzichte van de vs en Japan lijkt de EMu een solide 
basis te bieden voor vermindering van de kwets-

baarheid van de Europese economie voor de effec
ten van de mobiliteit van het internationale kapitaal
verkeer. Intern kunnen echter com plica ties blijken 
indien het beleid van de monetaire autoriteit onvol
doende steun biedt aan de verbetering van de werk
gelegenheidssituatie en de spreiding van de inko
mensgroei in de lidstaten. In institutioneel opzicht 
knelt dit nu de invloed van de ministers van 
Financien (waaronder overigens ook vooraanstaande 
sociaal-democraten) onevenredig groat is gewor
den. Het beleid met betrekking tot de economische 
structuurontwikkeling, de tweezijdige (d.w.z. op 
het werkgevers- en werknemersbelang gerichte) 
modernisering van de arbeidsmarkt en de revitalise
ring van de stedelijke centra kunnen hierdoor 
gemakkelijk ondergeschikt raken aan de ex prcfessio 
sterk neo-liberale orientatie van de Ecofin-raad. 

Dit klemt temeer waar op de langere terrnijn 
ook op Europees niveau een stabiele macro-econo
mische beleidsontwikkeling gebaat is bij afstem
ming op hoofdlijnen tussen overheid en sociale part
ners . Voor een sociaal-democratisch programma 
ligt hier de sleutel. Vandenbroucke beklemtoont 
terecht dat beleidsinspanningen gericht op herver
deling op zichzelf niet behoeven stuk te !open op 
beperkingen die voortvloeien uit de concurrerende 
internationale omgeving. Doorslaggevend is de 
bereidheid van economische actoren (waaronder de 
werknemers) om hun claims op de economische 
ruimte in overeenstemming te brengen met de poli
tieke ambitie om de vruchten van de groei te kun
nen inzetten ten behoeve van verdelingsdoelein
den.4 

Een succesvolle omgang met deze spanning ver
eist een institutionele bedding voor het formuleren 
van een lange termijn strategie en voor het beslech
ten van korte termijn geschillen. De mondiale 
belangstelling voor de kenmerken van het polder
model hangt nauw sam en met deze bevinding. In dit 
verband valt het echter op dat de verhouding van de 
sociaal-democratie ten opzichte van de vakbewe
ging in de bundel maar weinig aandacht krijgt. 

1. R. Cuperus&J . Kandel(eds .), 
European social democracy: Traniformation 
in Proaress (Social democratic think tanh 
explore the magical return of social 
democracy in a liberal era), Amsterdam: 

Maastricht convergence criteria have 
imposed considerable difficulties which 
may rebound unfavourably on 
Europeanism and damage the Left in 
me.mber countries.' 

run up against constraints of cost-compe· 
titiveness. However, it is misconceived 
to state that distributive efforts as such 
run up against external constraints: it is 
the combination of distributive efforts, 
as organized by governments, and 
uncompromising claims by economic 
agents (workers, self-employed, 
investors) to receive target levels of net 
compensation, which meets with 
external constraints.' 

Friedrich Ebert Stiftung/Wiardi 
Beckman Stichting, 1998. 
2. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
veronderstelling van D . Sassoon op p.J6: 
'European integration may have become 
the great hope of the Left, but the 

3. zie het artikel van F. Vandenbroucke: 
'Globalization, inequality and social 
democracy', p.95e.v. 
4 · Vandenbroucke op p . 118: 'Social 
security contributions and taxation add 
to wage costs and capital costs, and thus 
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Kennelijk leidt de fascinatie voor een meer op het 
maatschappelijk centrum gerichte positie tot een 
zekere neutraliteit ten opzichte van de actoren die 
de in dat centrum gestelde eisen mede bepalen. 
Maar het nastreven van sociaal evenwicht binnen 
een markteconomische orde vereist stevig tegen
wicht ten opzichte van de tegenkrachten. Deze zijn 
juist op cruciale terreinen van economie en commu
nicatie kapitaalkrachtig vertegenwoordigd. De soci
aal-democratie zal versterking van haar centrumpo
sitie beter kunnen bereiken door het sluiten van 
brede allianties, maar daarbij moeten oppassen zich 
niet te identificeren met belangen die in de weg 
staan van het bereiken van een gelijke toegang tot 
kennis en inkomen. 

Maatschappij 
Wat nog het meest wordt gemist in de publica tie is 
het ontbreken van een analyse van de sterke wijzi
ging in de sociale kenmerken van het (potentiele) 
electoraat. De beschouwingen over de aanpassing 
van programma's, strategieen en communicatie lij
ken impliciet uit te gaan van een vanzelfsprekend 
veronderstelde bekendheid met de aspiraties van de 
achterban . 5 

Naar mijn mening ligt de missie van de sociaal
democratie in het overbruggen van de afstand tus
sen kansarmen en kansrijken, via het midden. Het 
gaat erom twee bruggen te slaan: tussen de naar ver
houding kleine minderheid van uitgeslotenen en de 
omvangrijke middengroepen; en tussen deze mid
dengroepen en de naar verhouding kleine groep van 
zeer geprivilegieerden. Negatief benaderd gaat het 
om het voorkomen van de totstandkoming van pri
vate communities: 'hermetically sealed and constantly 
guarded villages occupied by the rich who pay for 
their own collective provisions and mutually dictate 
a strict and puritan regime', aldus De Beus in een 
verwijzing naar toestanden in Am erika. 6 

Ik geloof inderdaad dat een gecombineerde 
index van de hoogte van het hekwerk rondom 
woningen en bedrijven en het aantal particuliere 
beveiligingsdiensten veelzeggend is voor de vitali
teit van het publieke domein. En dus voor de kansen 

om langs een primair door de politieke wil bepaalde 
weg de toegang tot werk, kennis en inkomen te ont
sluiten voor degenen die hierin steun nodig hebben. 

Het onderhoud en de versterking van het publie
ke domein vereisen een krachtig beroep op de mid
dengroepen om dit ook als hun belang te zien. Dit 
brengt beperkingen met zich mee ten aanzien van de 
ruimte voor genereuze voorzieningen en inkomens
overdrachten. De bereidheid van de belasting- en 
premiebetaler om hieraan bij te dragen is onderhe
vig aan meer beperking en kritische beoordeling dan 
waarop de sociaal-democratie traditioneel nog kon 
rekenen. Er moet veel overtuigingskracht worden 
ge1nvesteerd om in de beleidskeuzes voldoende aan 
te sluiten op de beleving van de burger die zich 
onzeker voelt over zijn kennisniveau, onveilig voelt 
in zijn stad of ontheemd voelt in een nieuw land. 
Het zou beide wetenschappelijke stichtingen niet 
misstaan in een vervolguitgave de vraag aan de orde 
te stellen in hoeverre ook de kiezers zelf de veran
deringen in hun partijen als 'transformation in 
progress' beschouwen. 

Aan andere, het niveau van de individuele burger 
overstijgende, maatschappelijke ontwikkelingen en 
hun gevolgen voor het opereren van politieke partij
en is wel aandacht besteed. Ervaringen in afzonder
lijke Ianden, zoals die met racisme en rechts-extre
misme in Oostenrijk en Belgie,7 roepen de vraag op 
hoe de sociaal-democratie zich hiertegen succesvol 
teweer weet te stellen. Het mag opmerkelijk heten 
dat juist in de Franse bijdrage8 aan het toch niet 
malse fenomeen van de opkomst van het Nationale 
Front van Le Pen wordt voorbijgegaan. 

Niet in hetzelfde kader te plaatsen, maar evenzeer 
zorgwekkend is het fenomeen van de opkomst van de 
'anti-politiek', waarvoor Vermeersch9 aandacht 
vraagt in een beschrijving van de ontwikkelingen in 
Belgie. Dit moet in het bijzonder de sociaal-democra
tie aanspreken als hoeder van een democratie die niet 
in de eerste plaats als beheersmechanisme, maar 
vooral als arena voor participatie wil fungeren. 

Deze bedreigingen voegen zich bij een andere 
notie die binnen de Partij van de Arbeid wortel 
heeft geschoten: de verplaatsing van de politiek. 1 0 

5· Vandenbroucke spreekt over de 
'reality of social stratification', p. 1 2 2; in 
de bijdrage van G. Holtham & R. Hughes 
('The state of social democracy in 

de op de gevolgen van de 'dramatic 
increase in education [that! favoured the 
rise of universalist values' (p.64) . 

'Party renewal in Belgium. The sociaHst 
party of Flanders between new revisio
nism and "Black Sunday'", m.n. p. 203. 
8. A. Queval: 'Strengths and weaknesses 
of the French socialist party', p.67 e.v. 
9· J. Vermeersch, p.2o3. 

Britain ') wordt op p. 169 vooral stilge
staan bij het fenomeen van de 'one 
nation party', dat meer de uitdrukking is 
van gewijzigde sociale verhoudingen; de 
Franse hoogleraar G. Grunberg gaat in 

6. J . de Beus, p .2 14, naar aanleiding van 
een bericht in de New York Times . 
7. zie E. Frosch! & K. Duffek: 'The 
Austrian experience . Debates on the 
Austrian social democratic platform', p. 
1 7 5 e. v.; en J. V ermeersch in dezelfde: 

1 o. F. Becker & R. Cuperus: 'Dutch 
social democracy between Blair and 
Jospin', p. 254. 
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Uit de bundel blijkt niet dat dit bij andere partijen 
erg leeft. Ik vind dat niet zo verwonderlijk. 
Processen van besluitvorming zijn immers nooit een 
statisch gegeven. Instituties komen en gaan en ook 
het formele politieke systeem biedt nog geen garan
tie dat bevoegdheden conform de vastgelegde ver
houdingen daadwerkelijk worden uitgeoefend. Niet 
de verplaatsing van de politiek zou dan ook als punt 
van zorg moeten worden aangemerkt, maar het 
gezagsvacuiim dat zich voordoet naarmate de poli
tiek haar eigen instrumenten niet inzet of benut. 
Daar zijn vele voorbeelden van te geven, vooral 
gelegen in de vee! voorkomende gelijkstelling van 
decentralisatie of privatisering van uitvoeringsbe
voegheden met het afstoten van beleidsverantwoor
delijkheid. Niet de verplaatsing, maar het ontbre
ken van verankering is het probleem. De marges 
voor politieke machtsuitoefening ontbreken niet; zij 
worden in teveel gevallen onvoldoende benut. 

Voorzover de sociaal-democratie het hierbij 
(mede) voor het zeggen heeft is het vooral van 
belang de eigen kracht en kwetsbaarheid te onder
kennen ten opzichte van deelbelangen, zoals de 
belangenbehartiging van werknemers, de belangen
perceptie random het milieubeheer en de belangen
integratie van de nieuwe generaties van minderhe
den. Deze natuurlijke spanning van alledag had van
uit de uiteenlopende nationale ervaringen wei wat 
meer blootgelegd mogen zijn. Dan zouden ook de 
twee zielen zichtbaar zijn geworden die zich in de 
ene sociaal-democratische borst roeren . De ene ziel 
van het belang van de geemancipeerde burger die 
zijn ofhaar ambities wil kunnen combineren, in een 
gezonde omgeving willeven en in een sociaal veilige 
stad wil wonen. En de andere ziel van de solidariteit 
met de minder bedeelden en de nieuwkomers die 
om inschikken en begrip vraagt. Beide hebben altijd 
in het lichaam van de sociaal-democratie gezweefd, 
maar raakten elkaar vroeger makkelijker omdat 
toen de noodzaak van solidariteit op een natuurlijke 
wijze de op vee! grotere schaal voorkomende ach
terstelling in kansen dekte. Minder dan voorheen 
valt het solidariteitsideaal nu samen met het direct 
beleefde eigen belang, zeker waar de vervulling van 
klassieke behoeften in het publieke domein (onder
wijs, zorg, veiligheid, huisvesting, vervoer) naar de 
private sfeer verschuift . 

Leidt deze ontwikkeling dan tot de kans of de 

1 1 . Voor zowel Vandenbroucke als V ermeersch is 
dit de rode draad in de (toekomstige) ontwikke
ling. 

noodzaak uit te gaan van een meer ethisch getint 
socialisme, zoals met name in de Vlaamse zusterpar
tij de afgelopen tien jaar is besproken? 11 Het is de 
vraag of een dergelijke benadering stand kan hou
den. Ze miskent de permanente krachten die in eco
nomie en samenleving achterstelling en uitsluiting 
zullen veroorzaken indien onvoldoende tegenwicht 
wordt georganiseerd. En het gevolg zou zijn dat aile 
ruimte voor belangenbehartiging op het niveau van 
het individu aan de liberale rival en zou worden gela
ten . 

Het uitdragen van het gemeenschapsbelang zon
der voldoende verbinding met de 'bread and butter' 
kwesties van de aangesprokenen biedt geen solide 
basis. De poging van Raes in het tijdperk van post
modernisme de 'sociaal-culturele factor' aan te wij
zen als het nieuwe anker voor de identiteit van de 
sociaal-democratie lijkt me om deze reden tekort
schieten. Het door hem voorgestelde 'Europese 
burgerschap' 1 2 biedt kiezers te weinig houvast in 
hun dagelijkse zorgen en partijen te weinig funda
ment voor electorale zekerheid. 

Electoraat 

Met de uitkomst van de Duitse verkiezingen op 27 
september zijn nu wei aile helderzienden uit de 
jaren tachtig van repliek gediend die voor de sociaal
democratie in de 2 1 e eeuw geen rol zagen wegge
legd. De wijze echter waarop het electorale herstel 
heeft plaatsgevonden leidt zowel ter rechter- als ter 
linkerzijde tot de vraag: zijn de neo-liberalen op hun 
eigen agenda verslagen of is er een sociaal-democra
tisch alternatief dat meer dan voorheen kiezers in 
het midden heeft weten te bereiken? 

In het voorafgaande heb ik, met verwijzing naar 
de criteria van Maastricht, reeds aangegeven dat het 
ook het belang van links is zich te voegen naar uit
gangspunten van solide macro-economisch en 
begrotingsbeleid. Niet ontkend mag echter worden 
dat het lang geduurd heeft voordat deze no tie verin
nerlijkt raakte in partijprogramma's. De Partij van 
de Arbeid was in I 9 94 zover nadat minister van 
Financien Kok haar was voorgegaan bij de tussenba
lans in I 99 I. Ook de Britse Labour Party was v66r 
het aantreden van partijleider John Smith niet van 
zins de traditionele pseudo-Keynesiaanse agenda in 
te ruilen. De Franse PS heeft lang twee gezichten 
getoond: het Europese dat tot vroege aanvaarding 

12. K. Raes: 'The socio-cultural factor. Post
modernism, individualism and multi-culturalism as . 
challenges for social democracy ' , p. 297 e. v. 
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van de EMU en de onderliggende beleidsrichting 
leidde; en het Franse dat tot aan de onverwachte 
winst bij de laatste parlementsverkiezingen meer 
gericht was op stimulerend beleid ter bestrijding 
van de binnenlandse werkloosheid. En de SPD zal 
haar ware gezicht moeten tonen, nu Schroder en 
Lafontaine er ook op dit punt in geslaagd zijn voor
alsnog 'die Mitte' aan te houden. Oat op dit vlak de 
sociaal-democratie voor een agendawissel heeft 
getekend is echter nog niet maatgevend voor de 
ingeslagen koers. Vee! belangrijker is de vraag 
waartoe macro-economische kracht en budgettaire 
discipline wordt ingezet. 

In het in beide opzichten succesvolle Denemarken 
is bet mogelijk gebleken de sterk uitgebouwde ver
zorgingsstaat te moderniseren . In Zweden daaren
tegen mag beperking van staatsvoorzieningen in 
combinatie met meer eigen verantwoordelijkheid 
nog niet op voldoende steun rekenen, getuige het 
recente verlies (aan de linkerzijde) van Persson. 

In Oostenrijk hebben achtereenvolgens 
Vranitzky en Klima de fmanciele scepter gehanteerd 
om het nog altijd sterk corporatistische land op een 
ander spoor te krijgen, zonder daarbij het kenmer
kende evenwicht in de sociale verhoudingen op het 
spel te zetten. En in Nederland is in het tweede dee! 
van de kabinetsperiode Kok I duidelijker gemaakt 
hoe 'sterk' en 'sociaal' elkaar kunnen aanvullen en 
versterken . 

Het is niet eenvoudig a! deze verschillende situ
aties onder een noemer te brengen. Het Staat vast 
dat bij het bepalen van het macro-economisch 
beleidskader de overeenkomsten groot zijn. Dever
schillen ten opzichte van de rechteriijde zijn hier 
eerder gradueel dan principieel. 
Hiermee is electoraal de belangrijke slag naar de 
gemiddelde belastingbetaler geslagen. Deze dreigde 
zich van de sociaal-democratie af te wenden zolang 
haar leunen op een zware collectieve sector als een 
identiteitskenmerk werd gezien. 

Met het verplaatsen van de aandacht naar de 
balans tussen individuele verantwoordelijkheid en 
een efficient ingericht publiek domein is de grand
slag gelegd voor een nieuwe, zakelijker verhouding 
met de middengroepen. Het vasthouden hiervan 
vereist overigens ook verbreding van het rechtvaar
digheidsbegrip in de belastingheffing tot het belang 
van met name gezinnen met een middeninkomen. 

Vanuit dit vaste uitgangspunt is de kernvraag 
vervolgens of een dubbelslag gemaakt kan worden. 
Aan de ene kant een kwalitatieve uitbouw van voor 
iedereen toegankelijke en nuttige voorzieningen. 
Aan de andere kant een voortgezette positieve actie 
gericht op werk en inkomen voor mensen die het 
zelfstandig niet kunnen rooien . Hier moet de com
binatie van 'sterk' en 'sociaal' praktische betekenis 
krijgen. Daarbij doet zich de complicatie voor dat 
de inspanningen gericht op lagere inkom ens en lager 
opgeleiden electoraal steeds riskanter worden: van
uit de doelgroep zelf is de belangstelling om (soci
aal-democratisch) te stemmen beperkt; en buiten 
de doelgroep de concurrerende aanspraken op de 
beschikbare ruimte, ook voor particuliere con
sumptie, groot. 

Indien alles naadloos op elkaar aansluit kan een 
situatie van 'catch-all' ontstaan. De electorale rrLid
denstrategie is erop gericht steun te vinden in uit
eenlopende segmenten binnen het electoraat. De 
term zelf draagt overigens de kiem van het mis
verstand in zich dat deze strategie tot een 'catch
everything' programma zou moeten leiden. 
Bee! den van de 1 996-campagne van Clinton geven 
hier op het eerste gezicht wel aanleiding toe. 
Doorslaggevend is echter het belang dat de kiezers 
blijven hechten aan de betrouwbaarheid van partijen 
op de kernissues waarmee zij vereenzelvigd (will en) 
worden . Verbreding van herkenbaarheid naar niet 
direct identiteitsgebonden onderwerpen kUIIDen de 
electorale positie ondersteunen en uiteindelijk- in 
het centrum - beslissen. 1 3 Maar dat mag niet op 
kosten gaan van een verbleekte identiteit. Zo bezien 
behoeden de kiezers hun gekozenen ervoor om zich 
met huid en haar over te leveren aan de campagne
strategen. De campagnes van Clinton, Blair, Kok en 
Schroder hebben hierop ingespeeld, metals bijzon
der kenmerk dat er over en weer veel wordt geleerd 
en uitgewisseld. Ten opzichte van andere grote 
politieke stromingen heeft de sociaal-democratie 
onmiskenbaar een effectiever netwerk ontwikkeld. 
Ook in de donkere jaren is dat niet verloren gegaan. 

Derde wea? 
Alle verschillen tussen de partijen nemen niet weg 
dat de gelijkgezindheid groeit over de rol van toe
komstgerichte sociaal-democraten: dragers van 
maatschappelijk evenwicht. 

1 3. J. Monasch: 'Political campaigns bey
ond Clinton and Blair ' , m .n. p. 267-270. 
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Deze rol staat in een complexe verhouding tot 
het electoraat en de organisatorische verbanden 
('maatschappelijk middenveld ') die de electorale 
basis ondersteunen ofbei:nvloeden. Ze kan op twee 
manieren worden ingevuld. Ofwel als makelaar; de 
electorale op- en neergang zal dan afhankelijk zijn 
van de kracht en de richting van de winnende belan
gen. Ofwei als vertegenwoordiger; dan geldt dat 
voor het bereiken van strategische politieke doel
einden voldoende voeling zal moeten worden 
onderhouden met de snel veranderende belevings
wereld van de achterban. 

Seide rolopvattingen sluiten een verbond met 
nieuw rechts of oud links uit . Zo gedefinieerd mar
keert de 'derde weg' van New Labour de enig denk
bare route voor het verbinden van progressieve 
politiek met eiectorale aantrekkingskracht. Maar 
vanuit het tijdelijke episch centrum, New York 
University, klinkt terecht: 'Politiek gaat niet aileen 
over processen. Er moet ook over doelen worden 
gesproken. Als er al een zoveeiste 'weg' moet 
komen, dan client die ook de beiofte in te houden 
dat hij ergens toe leidt' .'4 

Hoe verhoudt deze wens zich tot de vier brede 
politieke doeleinden waardoor Tony Blair zich in 
het bijzonder willa ten leiden? Het gaat dan om: '5 

• 'a dynamic knowledge-based economy founded on indivi

dual empowerment and opportunit;y 

• 'a strong civil societ;y, enshrining rights and responsibili
ties, where the government is a partner to strong commu

nities 

• 'a modern government based on partnership and decen
tralisation" 

• 'a foreign policy based on international cooperation.' 

Bij nader inzien blijkt het hier echter niet te gaan om 
doeleinden, maar om processen! Dit ligt dichter bij 
de makelaar dan bij de vertegenwoordiger . Oat is 
overigens wei verklaarbaar in de door extreem 
markt-liberalisme gedomineerde Angeisaksische 
omgeving. De samenstellers van de bundel stellen 
zich terecht de vraag of deze uitgangssituatie, in 

menig opzicht afwijkend van die in continentaal 
Europa, niet misleidend is voor wie uit de woorden 
van Blair de toekomstrichting van de sociaal-demo
cratie wil afleiden. 1 6 

Daar staat wei tegenover dat de kracht en 
invloed van de Amerikaanse en Britse communica· 
tievermogens formidabel zijn. Zij staan borg voor 
een dominante inbreng in het momenteel juist 
internationaal vee! aandacht trekkende debat. 
Naarmate dit Ianger wordt volgehouden en ook nog 
eens de daad op het woord zou volgen zal de invloed 
op continentale partijen grater zijn. En er is ook nog 
een groter belang mee gediend naarmate Clinton en 
Blair erin zouden slagen de sociaal-democratische 
idee buiten Europa meer relevantie te verlenen. De 
betekenis hiervan mag niet worden overschat nu in 
Latijns-Amerika en in delen van Azie het vestigen 
van een duurzaam maatschappelijk evenwicht zich 
als enige structurele uitweg uit de crisis aandient. 
Urgenter dan tot voor kort werd gedacht door 
degenen die meenden dat de beurskoersen vanzelf 
wei hun 'trickle down' weg zouden vinden naar de 
bevolking in bijvoorbeeld Indonesie of Brazilie. 
Maar terug in Europa gaapt er een grote valkuil. Als 
het proces teveel voorop staat kunnen er situaties 
ontstaan waarin de sociaal-democratische strategie 
samenvalt met de belangen achter de liberale agen· 
da. '7 De sociaal-democratie als doelgerichte bewe. 
ging kan hierdoor uiteindelijk in het gedrang 
komen. Anderzijds staat wei vast dat de klassiek· 
instrumentele benadering die Jospin suggereert in 
zijn 'volonte de regulation' IS tekortschiet. 
Waar dan wei houvast gevonden? 
'Transformation in progress' biedt deze in de 'poli· 
tieke mentaliteit' als onderscheidend kenmerk tus
sen rechts en links. Tegenover de wereld van tradi
tie, elites en gegeven verhoudingen staat dan het 
vermogen om vanuit sociale normen en waarden 
alternatieven aan te reiken waardoor de sociale con
dities voor iedereen verbeteren. '9 

Het lijkt me goed mogelijk deze handreiking van 
de S Po 'er Thomas Meyer tot uitgangspunt van poli
tiek handelen te nemen en toch de derde weg in te 

'4· Tony Judt, hoogleraar Europese stu
dies aan NY University in De Volkskrant 
(en New York Times), 2-10-98 

18. Dit geeft Frits Bolkestein and right?' , p . 53: 'While Right political 
mentality is rooted in the world of tradi
tion, elites and social wisdom as repre
sented by the given realities, Left politi
cal thought puts trust in the ability of 
man to understand and value social con
ditions and consequently to communica· 
te sensible alternatives which improve 
social conditions for all.' 

15. Tony Blair: 'The third way; new 
politics for the new century', Fabian 
society, 1997. 
16. R.Cuperus & J.Kandel, P·'5 
1 7. Jospin geciteerd door 
Vandenbroucke,p.95 

('Socialisten zijn de draad kwijt' in NR c 

Handelsblad, 3. 1 0.98) nog niet de ruimte 
gretig de derde weg in te palmen voor 
het liberalisme: de motieven van het han
delen van New Labour verschillen hemels
breed van die van de Tories en van de 
meeste liberale partijen op het vasteland. 
19. Th.Meyer: 'Modernity: beyond left 
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slaan. Maar dan dus wei met een idee, ja waarom 
niet een ideaal, over de bestemming: sociale recht
vaardigheid door middel van eerlijk delen. Niet als 
verhoopte uitkomst, maar als vooropgezet doe!. 

Daarmee kan het notoir zwakke punt in de tot nu 
toe verschenen 'derde weg pamfletten' worden 
ondervangen. In het cynische woord van Will 
Hutton: 'Put bluntly, even Third Way minimalism 
on welfare involves some redistribution'. 20 Of in 
het idealistische vergezicht van Robert Reich: 'For 
the Third Way to succeed it has to be turned into a 
political movement, based on a new social contract 
between winners and losers. In return for the 
winners gaining what they need in order to do even 

better, they must agree to apply a portion of their 
added booty to the things that give the others a fair 
shot of joining the winner's circle'. 2 1 

Productie en verdeling. Sterk en sociaal. Wie 
deze band doorsnijdt verliest zijn ziel. Het zal dus 
nodig zijn deze band stevig te bevestigen nu de elec
torale zwaartekracht van de Europese sociaal-demo
cratie en de communicatieve aantrekkingskracht van 
de transatlantische derde weg eraan sjorren. 

Want het is mogelijk uit historisch idealisme, 
verinnerlijkt pragmatisme en uitstralend optimisme 
het programma te smeden dat de sociaal-democra
tie tot drijvende kracht van verandering en binding 
maakt. 

2o. W.Hutton in: The Observer, 20-9-98 
21. R.Reich in: The Guardian, 21-9-98 


