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Nieuw-Zeeland is het succesver
haal van het neo-liberale econo
mische beleid. De verzorgings
staat is gesaneerd in de richting 
zoals de wachters van de interna
tionale economie - de Wereld
bank, de oE co en het 1 M F - het 
aangaven. Het experiment in 
Nieuw-Zeeland wordt ook wel 
'Rogernomics' genoemd, naar 
Labour premier Roger Douglas, 
die dezelfde carrière maakt als 
Wim Kok: van minister van 
Financiën tot regeringsleider . 

Dit experiment is van belang 
omdat het een structurele aanpas
sing betreft in een democratisch 
kapitalistisch systeem. Dergelijke 
radicale wijzigingen zijn lange tijd 
voor onmogelijk gehouden in 
complexe politieke en bestuurlij
ke systemen. Daarnaast is het 
opvallend dat regeringen van ver
schillende politieke samenstel
ling dezelfde economische theo
rieën toepassen, zonder daarbij 
veel te letten op de electorale 
consequenties . Politici die het 
landsbelang voorop stellen en 
zich weinig gelegen laten liggen 
aan de traditionele achterban van 
hun politieke partij noemt Jane 
Kelsey 'technopoliticians' of 
kortweg 'technopols'. Bij het 
realiseren van grote projecten 
werken deze 'technopols' samen 
met technocraten binnen de 
overheidsbureaucratie. Het suc-

cesverhaal van Nieuw-Zeeland is 
volgens Kelsey een eenzijdig ver
haal. De aanpassingen van de 
maatschappij hebben ook nega
tieve effecten. 

De analyse van Kelsey bestaat 
uit drie delen. In het eerste deel 
gaat zij in op de vraag waarom het 
economisch fundamentalisme 
aansloeg. In het tweede deel 
wordt aangeven hoe de nieuwe 
economische ideeën binnen de 
overheidsbureaucratie en de 
maatschappij werden doorge
voerd. In het derde deel staan de 
schaduwzijden van het experi
ment centraal. 

De ideeën van het neo-libera
lisme slaan aan omdat er eind 
jaren zeventig een wereldwijde 
consensus ontstaat over het te 
voeren economisch beleid. De 
Keynesiaanse economische theo
rieën raken uit de gratie omdat 
belangrijke problemen zoals de 
stagflatie met behulp van deze 
inzichten niet verklaard kunnen 
worden. Daarnaast worden nati
onale staten geconfronteerd met 
een mondialisering van de econo
mie waardoor een structurele 
aanpassing van de economie no
dig is. Het Keynesiaanse econo
mische interventionisme wordt 
vervangen door een gederegu
leerde internationale markt. 

Het neo-liberale economische 
programma wordt in eerste in
stantie door Labour uitgevoerd. 
Dit beleid staat haaks op de tradi
tionele ideeën van de sociaal
democratie. Na Labour maakt 
een conservatieve Nationale re
gering het karwei af. Dit leidt bij 
Kelsey dus tot de stelling dat 
het neo-liberale programma on
geacht de politieke kleur van een 
regering wordt uitgevoerd mid-
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dels de hierboven genoemde 
coalitie van 'technopols' en tech
nocraten. Deze coalities van poli
tici en ambtenaren distantiëren 
zich van de politieke partijen. Zij 
plaatsen het 'algemeen belang' 
op de voorgrond en propageren 
pragmatische oplossingen, waar
bij de politiek in zekere zin terzij
de wordt gezet. Deze elites be
schouwen politiek als iets ouder
wets, het draait allemaal om 
management. In Nieuw-Zeeland 
is het ministerie van Financiën 
een belangrijke motor van de ver
anderingen. Bij de herstructure
ring van de staat werken de' tech
nopols' en technocraten samen 
met actoren uit de private sector: 
met zakenlieden, lobbies van het 
bedrijfsleven en consultants. 

De verhalen die de ronde 
doen over het experiment in 
Nieuw-Zeeland zijn volgens 
Kelsey vooral positief van toon. 
De aanhangers zijn gelovigen ge
worden die geen ruimte laten 
voor twijfel en critici marginali-

• seren. De opvattingen van linkse 
sociaal-democraten worden als 
ouderwets weggezet en verstok
te Keynesianen worden niet 
meer serieus genomen. Het ex
periment in Nieuw-Zeeland kent 
echter een groot aantal nadelen. 
Het neo-liberalisme leidt tot vele 
sociale problemen: een sociale 
onderklasse die onder de armoe
degrens leeft, stijgende crimina
liteit, uiteenvallende families en 
een toenemende onzekerheid 
over het bestaan . 

De analyse van Kelsey is ook 
voor andere landen die met 
dezelfde economische ideeën en 
aanpassingen geconfronteerd 
worden de moeite waard. Dat 
geldt ook voorN ederland waar ik 
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met Kutsal Y esilkagit in het kader 
van een internationaal vergelij 
kend onderzoek van de Univer
siteit van Oxford onderzoek ver
richt naar privatiseringsproces
sen. De aanpassingen hebben in 
Nederland zowel betrekking op 
de organisatie van de overheid als 
de overdrachtsuitgaven. De poli
tieke situatie is in Nederland ech
ter omgekeerd aan die van 
Nieuw-Zeeland. Hier werden 
vanaf I 9 8 2 tot I 9 8 9 de grote ver
anderingen geïnitieerd door een 
centrum-rechtse coalitie onder 
leiding van Lubbers. Zijn derde 
kabinet, ditmaal met de PvdA in 
plaats van de VVD betekende een 
terugkeer van de Sociaal-Demo
craten in het centrum van de re
geringsmacht. De PvdA werd nu, 
ten koste van veel van haar tradi
tionele achterban, mede verant
woordelijk voor de sanering van 
de verzorgingsstaat waartegen ze 
zich in de voorgaande jaren nog 
fel verzette. 

Neo-liberalisme alom 
Het dominante denken gaat bij de 
meeste politieke partijen nog 
steeds in de richting van het neo
liberalisme, al verdwijnen door 
enkele negatieve ervaringen in 
de praktijk de scherpe kantjes van 
de voorstellen. Een pragmatische 
aanpak blijft in de politiek voorop 
staan waarbij een goedkeurend 
stempel van een adviesbureau van 
groot belang is . Een rapport van 
McKinsey zet tegenwoordig 
meer zoden aan de dijk dan een 
rapport van welk wetenschappe
lijk bureau van welke politieke 
partij dan ook. 

De stelling van Kelsey dat on
geacht de politieke kleur het pri
vatiseringsproces doorgaat geldt 

ook voor het Nederlandse sys
teem. Zowel centrum-rechtse als 
centrum-linkse coalities en de 
paarse regering gaan verder met 
de uitvoering van de neo-liberale 
agenda. De stelling dat technopo
litici vervreemden van de tradi
tionele achterban lijkt voor de 
korte termijn eveneens op te 
gaan. Bij de uitvoering van sane
ringsvoorstellen van de verzor
gingsstaat is de PvdA met hevige 
crisisverschijnselen geconfron
teerd. Dat begon al met de ziek
tewetvoorstellen van Den Uyl en 
Dales en culmineerde uiteinde
lijk in de wAo-crisis onder Kok. 
Het is echter mogelijk dat Kok op 
de lange termijn met het omarm
de neo-liberale beleid een deel 
van de teleurgestelde kiezers van 
de PvdA terughaalt en daarnaast 
steun weet te verkrijgen van 
delen van het electoraat die nooit 
eerder op de PvdA hebben ge
stemd maar Kok als minister-pre
sident zullen steunen. Kok is er 
als technocratische en pragmati
sche minister-president in ge
slaagd delen van de bevolking aan 
zich te binden. Kok bedrijft poli
tiek door vooral geen politiek te 
bedrijven en schudt de ideologi
sche veren van zich af. Dat past 
uitstekend bij de huidige tijdgeest 
en maakt Kok populair bij de 
middenklasse en de druktema
kers van Beursplein vijf. Zelfs 
Drees, waar Kok mee wordt ver
geleken, kende meer ideologi
sche momenten dan de huidige 
premier. 

Het is de vraag of de VVD er 
rouwig om moet zijn als Bolke
stein geen premier wordt. 
Natuurlijk, de fractievoorzitter 
komt op leeftijd en het lijkt zijn 
laatste kans . Maar het is de vraag 
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op Bolkestein als minister-presi
dent verstandig is. De sanering 
van de verzorgingsstaat vindt 
eenvoudiger plaats onder leiding 
van een sociaal-democraat en 
oud-vakbondsleider dan wanneer 
Bolkestein (vvD) zelfhet heft als 
minister-president in handen 
neemt. Dat leidt automatisch tot 
meer verzet van links en de vak
beweging. Bovendien hoeft de 
VVD zich, als de analyse van 
Kelsey juist is, weinig zorgen te 
maken over de aanpassingen van 
de economie, omdat het proces 
van privatisering en meer markt
werking los van de politieke kleur 
van een kabinet gewoon door
gaat. 

Wat is het eindoordeel over 
het boek? De analyse sluit aan bij 

Streven naar 
duurzaamheid kan 
zonder religie 

Peter Visser bespreekt : 

Johan van Workum (red.), Van wie is de 

wereld?, Kampen: Uitgeverij Kok, 1997. 

Op vrijdag 13 december 1996 
hield de Nationale Commissie 
voor internationale samenwer
king en Duurzame Ontwikkeling 
(NCDO) een groot congres met 
als titel: De wereld is van God, so 
what? Volgens de uitnodiging was 
deze dag bedoeld als ontmoe
tingsplaats om de relatie tussen 
religie en duurzame ontwikke
ling te bespreken. Simpel gezegd, 
om na te gaan hoe religies een bij
drage leveren aan het bereiken 
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een thema dat door Keynes in het 
verleden en recent door nee
institutionele economen aan de 
orde is gesteld: hoe werken eco
nomische ideeën door in de orga
nisatie van de staat en het over
heidsbeleid. De studie van Kelsey 
geeft daar een scherp beeld van. 
Als negatieve punten noem ik de 
wem1g heldere uiteenzetting 
over het algemeen belang, het 
veronderstelde causale verband 
tussen ideeën en de maatschappe
lijke problemen waar nauwelijks 
op wordt ingegaan, de slecht uit
gewerkte alternatieve modellen 
en de overdrijving ten opzichte 
van de autonome positie van de 
'technopols'. Hoewel er een 
kern van waarheid inzit dat 'tech
nopols' en technocraten zich iso-

van een duurzame samenleving. 
Het verslag van dit congres met 
daarin de bijdragen van de ver
schillende sprekers is recentelijk, 
ruim een half jaar later, als boek 
uitgekomen dat na lezing bij mij 
een onbevredigd gevoel achter
laat. 

Heel vaak zie je dat religie 
leidt tot intolerantie en onver
draagzaamheid. Zij bestaat im
mers bij de gratie van groepsden
ken; er zijn toch maar weinig suc
cesvolle religies die het ook echt 
waarderen wanneer iemand een 
kritische houding inneemt ten 
opzichte van het in eigen kring 
gemanifesteerde groepsdenken. 
Uiteraard staat er regelmatig 
iemand op die uitlegt dat de Islam 
eigenlijk een heel open en toler
ante religie is, die nu helaas niet 
door iedereen goed wordt uitge-

leren ten opzichte van de achter
bannen van de traditionele partij 
en is er in werkelijkheid toch 
meer wisselwerking dan Kelsey 
veronderstelt. Zowel de ' techno
pols' van de PvdA en hetcDAzijn 
door de kiezers gecorrigeerd, 
waardoor de veranderingen van 
de verzorgingsstaat toch met 
kleinere stapjes gaan dan Kelsey 
aangeeft. Het uiteindelijke oor
deel over het boek is echter posi
tief want het biedt een goed te
gengif tegen allerlei makelaars 
van de hedendaagse gecommer
cialiseerde politiek. 

JOUKE DE VRIES 

Universitair Horifddocent 
Bestuurskunde aan de 
Rijksuniversiteit Leiden 

legd. En, God is toch immers lief
de en voor hem zijn wij allen 
gelijk zal een Christen zeggen. 
Helaas is de praktijk anders. 

Uit mijn eigen jeugd in het 
verzuilde Nederland herinner ik 
mij nog goed hoezeer duidelijk 
was wie wel en niet deugde (ik 
heb nog liever dat jullie met een 
meisje thuiskomen die niet ge
looftdan dat zij katholiek is). Nog 
dagelijks kunnen wij voorbeelden 
zien van de uitersten van reli
gieuze intolerantie. Het maakt 
niet veel uit of het dan Noord
Ierland, Bosnië, Israël of Rwanda 
betreft. Overal gaat men naar de 
kerk om de zegen te krijgen van 
welk opperwezen dan ook, om 
het kwaad in andere kring uit te 
roeien. 

Toch zijn er wereldwijd zo'n 
4,5 miljard mensen religieus 
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