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eus dat het om een wanproduct 
ging. Ze haakte in op geconsta
teerde ontwikkelingen op basis 
van slecht onderbouwde conclu
sies. Bij haar aantreden had de 
huidige bewindsvrouwe haar 
beter meteen bij het grof vuil 
kunnen zetten, maar ze blijkt de 
Vinex nog steeds in ere te hou
den. Wat de PvdA betreft moe
ten we ons vastk:lampen aan de 

De verpoldering van 
de PvdA 
Andre Gerrits schrijft naar aanleiding 

van: 

Heinz Fischer (red.), Die Zukurift der 

europiiischen Sozialdemokratie. 

Wenen: Locker Verlag, 1997. 

De historicus Donald Sassoon 
besluit zijn geschiedenis van de 
West-Europese sociaal-demo
cratie One hundred years if socia

lism. The West European lift in the 

twentieth century. (London, New 
York 1996) met een uiteenzet
ting van het 'n.ieuwe revisionis
me' van de jaren '80 en '90. 
'Authentiek neoreviSionisme', 
betoogt hij, lijkt vooral bepaald 
door het inzicht dat een 'nationa
le weg naar de sociale democra
tie' niet Ianger mogelijk is. Het is 
geen revolutionaire opvatting, 
ruim een eeuw na de oprichting 
van de Eerste lnternationale, 
maar en.ige actualiteit kan ze toch 
niet worden ontzegd. Hoe 'inter
nationaal' is de huidige Europese 
sociaal-democratie? Wie zijn er 
beter in staat het antwoord te 

Nota geven dan de sociaal-democrati-
1ubi- sche !eiders zelf? In Die Zukurift 
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uitspraken van het Tweede
kamerlid Adri Duivesteijn in een 
recent vraaggesprek met Het 
Parool: 'Er moet zo gauw moge
lijk een vijfde nota ruimtelijke 
ordening komen en iedereen bin
nen de Kamer moet ook erken
nen, dat aile fundamentele beslis
singen eigenlijk aileen maar ge
nomen kunnen worden binnen 
dat integrale kader.' Hij vroeg 

der europi:iischen Sozialdemokratie 

komen ze allemaal aan het 
woord, 32 sociaal-democratische 
kopstukken uit twintig verschil
lende Ianden. 

Die Zukurift der europi:iischen 

Sozialdemokratie heeft iets van een 
feestbundel. Premiers, partijlei
ders en overige aanzienlijken ste
ken de loftrompet over de soci
aal-democratische beweging. 
Ingewikkelde kwesties (zoals 
migratie, asiel en milieu) worden 
zoveel als mogelijk vermeden. 
Onderlinge tegenstellingen wor
den met de mantel der liefde 
bedekt. Een directe aanleiding 
voor de bundel is er niet, of ze 
zou het recente politieke welsla
gen van de sociaal-democratie 
moeten zijn. In twaalf van de vijf
tien staten van de Europese ·Unie 
dragen sociaal-democraten rege
ringsverantwoordelijkheid, zo 
wordt voortdurend beklem
toond, in negen Ianden Ievert de 
sociaal-democratie de minister
president, en in het Europese 
Parlement vormen sociaal
democraten verreweg de groot
ste fractie. Er mag weer gejubeld 
worden. De sombere bespiege-

VROM dominerend, opmie
rend, stimulerend, enthousias
merend te zijn. 

NIEK DE BOER 

was directeur van de Provinciale 

Planoloaische Dienst van Zuid

Holland en hooaleraar stedenbouw

kunde. Hij publiceerde onder meer 

'De Randstad bestaat niet; De 

onmacht tot arootstedelijk beleid'. 

lingen van enige tijd terug over 
de onvermijdelijk slinkende basis 
van de beweging en de toene
mende overbodigheid van haar 
ideeen lijken vergeten. Na jaren
lang mikpunt van liberale arrog
antie te zijn geweest, wordt nu 
met volle teugen van het succes 
genoten. 

Politici kijken niet graag om, 
maar als het nu zo goed gaat, wat 
ging er dan eerder verkeert? 
Tony Blair is de enige die zonder 
vee! omhaal van woorden afre
kent met de 'ouderwetse' soci
aal-democratie . In de van hem 
bekende krachtige soundbite stijl: 
het is moderniseren of sterven. 
Het optimisme van zijn bood
schap lijdt er niet onder. 'De 
waarheid is', stelt Blair, 'dat wij 
beter in staat zijn dan anderen aan 
de economie van de toekomst te 
bouwen omdat we vee! meer 
gemeen hebben met die nieuwe 
economie, gebaseerd op kennis, 
vaardigheden en creativiteit.' 
Nadere bewijsvoering ontbreekt 
vooralsnog. 

Wat beweegt de sociaal
democratie tot de verandering, 
de modernisering die Tony Blair 
zo hartstochtelijk bepleit? Aile 
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bijdragen aan Die Zukt1rifr. wijzen 
in dezelfde richting: de krachten 
van de mondialisering. Mondia
lisering is hét stopwoord van de 
huidige sociaal-democratie. Het 
duikt steeds weer op. Het 
bewustzijn van de dwingende 
logica van de mondiale economie 
lijkt een soort code voor politiek 
handelen geworden, een bewijs 
van bij de tijd zijn . Mon
dialisering, zo is het gemeen 
gevoelen, dwingt tot vernieu
wing, tot aanpassing. Is dat zo? 
Zijn de internationale economi
sche verhoudingen het afgelopen 
decennium inderdaad in die mate 
veranderd dat ze geen andere 
keus laten dan een ingrijpende 
heroriëntatie van de sociaal
democratie? Of worden de ver
onderstelde uitdagingen en be
perkingen van de mondiale kapi
talistische orde vooral aangegre
pen om zonder veel discussie en 
reflectie afscheid te nemen van de 
politieke uitgangspunten die 
lange tijd als vanzelfsprekend 
golden maar nu niet meer van pas 
komen? 

Onder verwijzing naar de 
onvermijdelijkheid en de wetma
tigheid van de mondialisering, 
zoals voortdurend wordt gedaan 
in Die Zukurifr. der europäischen 

Sozialdemokratie, is de noodzaak 
de verandering van het sociaal
democratische gedachtengoed 
nader te beargumenteren vrijwel 
weggenomen . Ideeën en instru
mentaria zijn ingehaald door de 
tijd en daarmee vanzelfsprekend 
obsoleet geworden. De beklem
toning van de noviteit van het 
huidige mondiale kapitalisme 
maakt bovendien de onaangena
me taak zich rekenschap te geven 
van de eigen politieke tekortko-
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mingen vrijwel overbodig. Wat 
is de zin te filosoferen over het 
spilzieke en corrupte keynesia
nisme hellénique van de jaren 
tachtig of over de maatschappelij
ke schaduwzijden van de West
Europese verzorgingsstaat ('Ne
derland is ziek!') als de mondiali
sering toch al dwingt tot ingrij
pende aanpassingen? 

De vermeende dwingendheid 
van de nieuwe economische ver
houdingen boet bovendien aan
zienlijk in aan betekenis zodra 
praktische politieke gevolgtrek
bngen moeten worden geformu
leerd. Nu sociaal-democraten 
weer regeren, is de toon vanzelf
sprekend niet langer louter 
defensief (de verdediging van 
sociale verworvenheden tegen de 
anorueme krachten van het mon
diale kapitalisme) maar over de 
wijze waarop de mondialisering 
tegemoet dient te worden getre
den, lopen de politieke m eningen 
nogal uiteen. De dominante 
reactie is reguleren. 'Mondiali 
sering', schrijft Massimo D 'Ale
ma, voorzitter van de Italiaanse 
Democratische Partij van Links 
(POS), 'impliceert voor mij de 
noodzaak van een kracht die 
wereldwijd in staat is regulerend 
op de ontwikkelingen in te spe
len. La volonté de régulation, zegt 
Lionel Jaspin hem na, de sociaal
democratie zoekt wegen om de 
mondialisering 'onder de knie te 
krijgen'. Tony Blair laat ook hier 
een overtuigd dissidente opvat
ting horen. Bij dezelfde gelegen
heid waarop Jaspin zijn pleidooi 
voor regulering hield (de verga
dering van de Partij van de 
Europese Sociaal-democraten, 
PES, in Malmö, afgelopen juni), 
trok Blair van leer tegen 'rechts' 

dat enkel meent 'zwem of ver
zuip in de markt' en tegen 
'ouderwets links' dat nooit ver
der kwam dan 'meer uitgeven en 
regelen'. 'Er is een functie voor 
bestuur en het marktmechanisme 
is geen nieuwe God', aldus Blair, 
' maar de rol van het bestuur is 
wel veranderd. Vandaag de dag 
gaat het erom mensen het onder
wijs, de vaardigheden en de tech
nische kennis te verschaffen die 
ze nodig hebben om hun eigen 
ondernemingszin en talent opti
maal te gebruiken. Dit is de 
derde weg - oud links noch 
nieuw rechts.' 

Hoort Blair er wel bij? 

Blair is een vreemde eend in de 
bijt. Zijn korte bijdrage aan Die 

Zukurifr. is krachtiger en werven
der dan de meeste van die van 
zijn Europese kameraden bij 
elkaar (of ze ook 'sociaal-demo
cratischer' is, moeten anderen 
maar uitmaken). In vergelijbng 
met Blairs artikel is de verhande
ling van Wim Kok, ergens hal
verwege 'oud' en ' nieuw links ' 
te plaatsen, ten hoogste half af. 
Kok ontdoet zich nogmaals van 
zijn ideologische veren en dat 
mag een 'bevrijdende ervaring' 
zijn, maar is het niet een beetj e 
koud? Sociaal-democratie is 
meer dan een combinatie van 
centen, procenten en behoorlijk 
bestuur. Het is opmerkelijk dat 
de eerste vijf principes van Blairs 
'linkse' of 'centrum-linkse' poli
tiek van immateriële aard zijn : 
internationalisme, taugh on crime, 

familie, anti-discriminatie en 
milieu. Ik zou de mogelijk lichte 
afkeer van de wijze waarop Blair 
gewoonlijk zijn boodschap pre
senteert en zijn achterban dis-



ver- ciplineert vooralsnog niet in de 
tegen weg Iaten staan van een bekwaam 
: ver- oordeel over de ideologie van 
en en New Labour. 
voor Als reguleren in de meeste 

lisme sociaal-democratische partij en de 
Blair, dominante reactie op de ver
mr is onderstelde mondialisering is, 
e dag dan rijst de vraag: wie of wat 
nder- brengt orde aan en op welke 
tech- wijze? In lijn met de heersende 
n die intellectuele opvatting worden 
eigen in Die Zukurift der europiiischen 
opti- Sozialdemokratie veel, mijns in

is de ziens teveel, relativerende kant-
noch tekeningen geplaatst bij de bete

kenis van de nationale overheid. 
Sterker, juist de afgenomen 
handelingsvaardigheid van de 

in de staat wordt beschouwd als een 
.n Die van de belangrijkste redenen 
:rven- van de herorientatie van de soci
e van aal-democratie. Over een alter -
1 bij natief instrumentarium bestaat 
lemo- echter geen overeenstemming. 
deren Slechts een enkele sociaal-de
ijking mocraat trekt de ultieme poli 
ande- tieke conclusie uit de economi 
s hal- sche mondialisering en bepleit 
links' alobal aovernance. De voormalige 
;~]f af. premier van Zweden lngvar 
.s van Carlsson houdt een dergelijk 
n dat pleidooi maar hij was het dan 
aring' ook aan zijn stand verplicht, als 
:>eetje voorzitter van de Commission on 
e is Global Governance van de Ver
~ van enigde Naties. De meeste soci
•orlijk aal-democratische !eiders kiezen 
jk dat een ander alternatief voor de 
Blain nationale staat, namelijk de 
' poli- Europese Unie. De veronderstel
. zijn: de economische mondialisering 
crime heeft niet aileen het traditionele 

e~ sociaal-democratische gedach
lichte tengoed en instrumentarium 
, Blair twijfelachtig gemaakt; ze heeft 
, pre· de sociaal-democratie ook in 

1 dis· sterker mate dan lange tijd het 
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geval is geweest tot Europa 
bekeerd. 

Deze pro-Europese orientatie 
is geen toevalligheid. Ze heeft 
vee! te maken met de formele 
positie van de huidige sociaal
democratie (regeringsverant
woordelijkheid beperkt de poli
tieke vrijblijvendheid) en met het 
heimelijk streven de Europese 
Unie te gebruiken als de omweg 
waarlangs de door de mondialise
ring onder druk gezette nationale 
verzorgingsstaat overeind zou 
kunnen worden gehouden. De 
benadering van de Europese inte
gratie is nogal materialistisch . lk 
weet niet of 'Europa' per se een 
nieuwe 'moraal ' of 'ethos' nodig 
heeft (hoewel er niets op tegen 
lijkt) maar ik weet wei, in navol
ging van Viktor Klima, Oos
tenrijks bondskanselier, dat so
ciaal-democraten de Unie niet 
uitsluitend kunnen beoordelen 
op haar economische voordelen. 
'De Europese integra tie in al haar 
facetten is een groats en toe
komstgericht vredesprojekt' al
dus Klima in Die Zukurift, 'een 
sociaal-democratisch Europa is 
een Europa van vrede en sociale 
gerechtigheid.' 

Onbehagen over retoriek 
Aile mooie woorden die in Die 
Zukun.ft der europiiischen Sozial
demokratie aan 'Europa' worden 
besteed, kunnen een Iicht gevoel 
van onbehagen niet wegnemen. 
Ze klinken zo weinig overtui
gend, zo fantasie- en kritiekloos. 
Neem de bijdrage van Pauline 
Green, voorzitter van de sociaal
democratische fractie in het 
Europese parlement - na een 
Iichte aanpassing zou ze niet heb
ben nlisstaan op een plenaire ver-

gadering van de Comrnunistische 
Partij van de Sovjet-Unie . ' De 
legitimiteit van de Europese Unie 
is in de ogen van haar burgers 
verbonden met de democratische 
vertegenwoordiging in het 
Europese parlement ( ... )', stelt 
Green als vanzelfsprekend. ' De 
Europese parlementariers wer
ken hard om in eigen land het 
woord te verspreiden dat Europa 
een positieve kracht kan zijn in 
het Ieven van de lidstaten en hun 
bevolkingen; scrupuleus bezoe
ken zij (de Europarlementariers, 
AG) de plenaire en cornrnissie
vergaderingen, nemen ze dee! 
aan de activiteiten van hun po
litieke groepering en onder
werpen ze zichzelf aan de aan
zienlijke ontberingen van het 
Ieven van een lid van het 
Europese Parlement dat altijd 
onderweg is .' Zelfs als aan de 
voorstelling van zaken door 
mevr. Green niets zou zijn af te 
dingen, dan nog getuigt ze van 
een ernstige vorm van blikver
nauwing , van een stuitend 
gebrek aan inzicht in de wijze 
waarop een belangrijk deel van 
de buitenwereld tegenwoordig 
naar 'Europa', in het bijzonder 
naar het Europese Parlement 
kijkt. Bij de ambivalente relatie 
tussen de Europese integratie en 
de sociaal-democratie wordt in 
Die Zukurift trouwens niet stil 
gestaan . De toekomst van de 
Europese sarnenwerking wordt 
zonder reserve gekoppeld aan het 
perspectief van de sociaal-demo
cratie. Het is uitgerekend een 
'nieuwkorner ' die kanttekenin
gen plaatst bij deze arrogantie: 
J6zef Oleksy, voorzitter van de 
Sociaal-Democratie van de 
Republiek Polen . Oleksy stelt 



terecht dat aan de toename van 
de invloed van de sociaal
democratie in Europa geen 'sim
pel optimisme' kan worden 
ontleent. 'Er is geen eenduidig 
antwoord op de vraag of de 
partijen van democratisch links 
in programmatisch en politiek 
opzicht bereid zijn tot een 
langdurige sturing van Europa.' 
Oleksy heeft gelijk. 'Europa' lijkt 
immers niet zonder gevaren 
voor de sociaal-democratie. De 
Europese integratie is een steeds 
belangrijker risicofactor ( elec
torale hindernis) in die lidstaten 
waar 'Brussel' als een potentiële 
bedreiging van de nationale 
welvaart en identiteit wordt 
beschouwd. 'Europa' gaat gelei
delijk over dezelfde gevoelig
heden van materiële en immate
riële aard waarover eens vooral 
in de nationale hoofdsteden 
werd beslist (van de veronder
stelde gevolgen voor de harde 
munt tot en met het drugs- en 
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immigratiebeleid), terwijl de 
publieke opinie zich steeds kriti
scher, zoniet afwerender, 
opstelt. Bovendien dreigt de ont
wikkeling van de Europese inte
gratie (zowel de geplande 'ver
dieping', de EMU, als de voorge
nomen 'verbreding') een splijt
zwam te worden tussen de partij
en in de noordelijke en die in de 
zuidelijke lidstaten. Nu we er 
steeds uitdrukkelijk mee te 
maken krijgen groeit ook in 
Nederland het onbehagen over 
de politieke cultuur van de Zuid
Europese landen, zelfs in sociaal
democratische kringen. 

Als verkiezingstijd hét 
moment is waarop een politieke 
partij zich profileert en als 
'Europa' hét kernstuk is van ons 
buitenlands beleid, dan zou de 
Nederlandse sociaal-democratie 
juist in deze maanden blijk moe
ten geven van haar internationale 
zin. Juist nu zou de partij moeten 
uitkomen voor haar Europese 

gezindheid - niet angstig maar 
overtuigend, niet zuinig maar 
royaal, niet met mooie woorden 
maar met concrete, praktische, 
kritische keuzen. Daar ziet het 
niet naar uit. Internati~nale poli
tiek is bijzaak. 'Europa' wordt 
vooral als een electoraal pro
bleem beschouwd. De politieke 
oriëntatie van de PvdA is nog 
steeds wezenlijk internationalis
tisch maar verpoldering dreigt. 
Het 'buitenland' scoort niet, het 
kiezersvolk is sceptisch, dus aan 
de controversiële kanten van 
'Europa' kan maar beter voorbij 
worden gegaan. In verkiezing
stijd lijkt voor de PvdA te gelden: 
hoe lager het profiel van de 
'Europese' politiek, hoe beter. 
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