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Dit boek gaat over het verleden 
en vooral over het heden en de 
toekomst van de nationale staten 
in West-Europa. De bundel, 
onder redactie van A. van Staden, 
is in november 1996 uitgegeven 
ter markering van het vijftigjarige 
bestaan van de Internationale 

Spectator, het enige Nederlandse 
periodiek dat geheel gewijd is aan 
internationale politiek en in het 
bijzonder aan het Nederlandse 
buitenlands beleid. Na een korte 
beschouwing over de lotgevallen 
van dit tijdschrift in de afgelopen 
halve eeuw door de eindredac
teuren Telkamp en Schregardus, 
formuleert hoofdredacteur Van 
Staden in een beknopte inleiding 
de centrale thematiek: moeten 
we de positie van de nationale 
staat op langere termijn als on
houdbaar beschouwen, terwijl 
diezelfde staat tegelijkertijd on
misbaar is voor het handhaven 
van de democratie en de rechts
bescherming van de burgers? 
Door de kwestie zo te formuleren 
wordt er wellicht een onnodig 
dramatisch en fatalistisch karak
ter aan gegeven maar onmisken
baar wordt hiermee gerefereerd 
aan twee belangrijke posities in 
het recente staatsdebat in West
Europa. Enerzijds degenen die 
het naderend einde van de staat 

en/ of de democratie voorzien 
onder invloed van mondialise
ring, toenemende interdepen
dentie en - in West-Europa -
doelgerichte integratie, ander
zijds degenen die wijzen op de 
duurzaamheid, taaiheid en vitali
teit van de staat als de voornaam
ste politieke organisatie . 

Van beide visies bestaan zowel 
meer populistische als meer seri
euze varianten. Een zuiver voor
beeld van de eerste soort was te 
zien in de laatste verkiezingscam
pagne in Frankrijk. Daar kon men 
Le Pen op de televisie horen uit
roepen dat Frankrijk binnenkort 
zou verdwijnen en dat de Fransen 
daarna bestuurd zouden worden 
door 'bankiers uit Frankfurt'. 
Luide bijval in de zaal volgde en 
bijna één op de vijf Fransen deelt, 
gezien de uitslag van de verkie
zingen in de eerste ronde, deze 
visie. Andere voorbeelden zijn 
aan te treffen bij Engelse en 
Deense politici die ferm vasthou
den aan de veronderstelde soeve
reiniteit van hun eigen staten en 
bij sommige Nederlandse euro
propagandisten en -sceptici die 
de laatste tijd van zich hebben 
laten horen. Van de elf auteurs in 
deze bundel vervalt niemand in 
dergelijk eenvoudig populisme. 
Zij geven zich allen de nodige 
moeite theoretische en empiri
sche kanten van de kwestie te ver
helderen en door vanuit verschil
lende perspectieven in te gaan op 
diverse facetten van het debat 
biedt de bundel als geheel een 
redelijke indruk van de huidige 
stand van de discussie. 

Onder de titel 'Misbaar over 
de staat' betoogt Koen Koch dat 
over de 'onhoudbaarheid' van de 
staat eigenlijk niet zinvol gespro-
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ken kan worden. Staten zijn his
torische vormen van politieke 
organisatie en in de discussie 
moet het eigenlijk steeds gaan om 
de specifieke ontwikkelingen die 
bepaalde staten doormaken, 
onder meer om de vraag in hoe
verre zij in bepaalde perioden 
meer of minder staat zijn. Koch 
wijst erop dat de West-Europese 
staten sinds hun ontstaan aan het 
einde van de Middeleeuwen altijd 
te maken hebben gehad met 
invloeden en beperkingen van 
buitenaf. In plaats van te werken 
met het begrip 'soevereiniteit' is 
het realistischer te denken in ter
men van een relatieve autonomie 
van staten, waarbij sommige sta
ten over een grotere machtspoli
tieke speelruimte kunnen be
schikken dan andere. In deze op
vatting kan geconstateerd wor
den dat de speelruimte van de 
Nederlandse staat al eeuwenlang 
bescheiden is geweest en dat 
Nederland voor zijn voortbestaan 
altijd in hoge mate afhankelijk is 
geweest van beslissingen van gro
tere mogendheden. 

Overigens laat Koch zien dat 
de West-Europese landen in de 
loop van het integratieproces van 
de laatste vijftig jaar aan soeve
reiniteit hebben ingeboet op de 
beleidsterreinen van defensie, 
veiligheid, economie, en recht en 
regelgeving en dat op die terrei
nen deels bovenstatelijke deels 
tussenstatelijke centra van be
sluitvorming en regulering zijn 
ontstaan die slechts in geringe 
mate onderhevig zijn aan vormen 
van democratische controle. 
Koch duidt dit proces aan als 
'ontstatelijking' en hoewel hij 
een open en kritisch oog heeft 
voor de ernstige gebreken van het 
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proces vanuit democratisch 
standpunt besluit hij niettemin 
datdit proces toch ook een zekere 
bewondering verdient in het licht 
van de voorafgaande geschiedenis 
van Europese staatsvorming met 
al haar oorlogen en geweld. Een 
soortgelijke politicologisch-his
torische benadering en genuan
ceerde analyse en beoordeling 
zijn aan te treffen in de fraaie bij
drage van Jacobus Delwaide. 
Gelardeerd met vele zorgvuldig 
gekozen voorbeelden gaat hij in 
op overeenkomsten en verschil
len tussen vroegere processen 
van staatsvorming in Europa en 
de huidige Europese eenwor
ding. Een interessant discussie
punt dat hij aanroert, heeft 
betrekking op de ontwikkeling 
van de verhouding tussen natio
nale identiteiten en een Europese 
identiteit, waarbij hij een lang
zaam toenemende groei van een 
Europese civil society signaleert 
zonder geloof te hechten aan het 
idee dat de Europese Unie ooit 
tot een soortgelijke culturele 
homogenisering zal kunnen lei
den als eertijds binnen de klassie
ke nationale staten heeft plaatsge
vonden. 

De mondialiserinastrend 

In de drie artikelen van Rood, 
Tromp en van Benthem van den 
Bergh wordt een ruimer kader 
van globalisering en mondialise
ring als uitgangspunt gekozen. 
Rood bespreekt op algemeen 
niveau verschillende historische 
fasen in de verhouding tussen 
'staat' en 'markt' en probeert 
greep te krijgen op de huidige 
situatie door onder meer een kri
tische schets te geven van vier 
dimensies van de recente globali-

sering van de internationale pro
duktieverhoudingen: de toene
mende integratie van het wereld
handelsstelsel, de sterk gegroeide 
omvang van de financiële mark
ten, de toename van buitenlandse 
investeringen en het ontstaan van 
een mondiaal netwerk van infor
matievoorziening en verbindin
gen voor communicatie en trans
port. Gezamenlijk zouden deze 
ontwikkelingen de staat in zijn 
kern - het territoriaal gebonden 
vermogen tot controle, regelge
ving en belastingheffing - aantas
ten. Rood wijst er echter op dat 
de empirische bewijsvoering 
voor een globaliseringsproces in 
feite vrij gebrekkig is en dat de 
vele verstrekkende conclusies die 
er tegenwoordig niettemin aan 
verbonden worden vooral een 
ideologisch karakter dragen. 
Jammer genoeg probeert hij zelf 
niet tot een theoretisch en empi
risch houdbare conclusie te 
komen. 

Dat geldt ook enigszins voor 
het erudiete artikel van Tromp 
die zich bezighoudt met de over
levingskansen van het statenstel
sel maar in zijn conclusies niet 
veel verder gaat dan vast te hou
den aan de algemene these dat 
een kapitalistische wereldecono
mie en een stelsel van staten 
elkaar nu eenmaal veronderstel
len en dat profetieën over het 
einde van de staat dus weinig 
geloofwaardig zijn. Dit laatste 
standpunt wordt gedeeld door 
Van Benthem van den Bergh die 
een subtiel betoog over proces
sen van staats- en natievorming 
besluit met de stelling dat er 
'weinig twijfel [hoeft] te bestaan 
aan de levensvatbaarheid van sta
ten als veiligheids- en identifica-
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tie-eenheden en als politiek 
kader' in de toekomst. Wel 
betwijfelt hij of het idee van 'de 
natie' nog even levensvatbaar is 
als legitimatiegrond voor staten 
als voorheen het geval was; hij 
meent dat mensenrechten en de
mocratie - ondanks de schijn van 
het tegendeel - een belangrijker 
legitimatie voor staten beginnen 
te worden. 

Europese integratie 

De artikelen van Hirsch Ballin, 
Siccama, Geelhoed, Rozemond 
en Frijhoff zijn minder algemeen 
van strekking en tevens meer toe
gespitst op Nederland. Hirsch 
BalJin geeft een helder overzicht 
van centra en vormen van rechts
ontwikkeling die de kaders van de 
nationale staten te boven gaan en 
in toenemende mate een belang
rijke reguleringsfunctie vervul
len. Siccama brengt zeer nuttig 
empirisch matcriaal bijeen aan de 
hand waarvan beoordeeld kan 
worden in hoeverre het Europese 
~ntegratieproces gepaard is ge
gaan met een verzwakking dan 
wel versterking van de positie van 
de lidstaten. Een van zijn voor
zichtige conclusies luidt dat de 
West-Europese integratie histo
risch gezien nog steeds uitzon
derlijk is in die zin dat de econo
mische en monetaire integratie 
voorafgaat aan de militaire. Het 
grootste soevereiniteitsverlies, 
zowel formeel als materieel, zal 
zijns inziens optreden bij de 
invoering van de E M u, als gevolg 
waarvan vrijwel alle mogelijkhe
den om een zelfstandige macro
economische politiek te voeren, 
zullen vervallen . Terecht wijst hij 
erop dat dit besef nog lang niet 
overal is doorgedrongen en dat 
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deze ontwikkeling aanleiding zal 
kunnen geven tot toenemende 
spanningen en protesten. 

Geelhoed gaat specifiek in op 
de onderscheiden rol van de Eu 

en de nationale staten wat betreft 
de werkgelegenheidsproblema
tiek en is gematigd positief over 
de mogelijkheden een beleid te 
voeren dat tot aanzienlijk betere 
prestaties zou kunnen leiden; 
Rozèmond neemt de positie van 
de kleine staten binnen de Eu 

onder de loep en bepleit op grond 
van zijn analyse dat Nederland 
'om redenen van zelfrespect en 
democratische representatie' 
zich best wat steviger kan weren 
tegen verder dreigend machts
verlies. In een interessant, zij het 
hier en daar wollig en badine
rend, betoog gaat Frijhoff ten
slotte in op de toekomst van 
Nederland als eigenzinnige cul
tuurnatie. Hij voorspelt dat cul
turele tegenstellingen en con
flicten de onderlinge betrekkin
gen in Europa meer zullen gaan 
beheersen naarmate de ontwik
keling van Europa als 'super
staatsnatie' en als 'super-cultuur
natie' voortgaat en pleit er dan 
ook voor dat deze gehele proble
matiek veel meer aandacht krijgt 
dan zij tot nu toe heeft gekregen: 
'wie wil dat de Europeanen zelf 
een consensus over Europa berei
ken, dient daar de culturele voor
waarden voor te scheppen'. 

De bundel wordt afgesloten 
met een wat zwaarmoedige be
schouwing van Stanley Hoffmann 
waarin europessimisme en de 
verschillen tussen Hoffman 's 
tamelijk federalistische idealen 
en de daarmee vergeleken in vele 
opzichten povere werkelijkheid 
van de Europese integratie breed 

worden uitgemeten. Hoe begrij
pelijk ook, echt gerechtvaardigd 
lijkt dit niet. De afgelopen vijftig 
jaar hebben de West-Europese 
landen binnen het internationale 
bestel een grote economische 
welvaart, een redelijke mate van 
democratie en vrijheid, een 
tamelijk goed stelsel van sociale 
zekerheid, en vreedzame en sta
biele onderlinge verhoudingen 
weten op te bouwen en in stand 
gehouden. Duitsland is een sta
biele en effectieve democratie en 
rechtsstaat geworden; de gevaar
lijke Frans-Duitse rivaliteit is 
definitief aan banden gelegd; 
Engeland, zij het tegenstribbe
lend, is deel van West-Europa 
geworden; de gevolgen van oor
log en dekolonisatie zijn zonder 
nieuwe grote rampen verwerkt; 
in Spanje, Portugal en Grieken
land zijn dictaturen vervangen 
door meer democratische stel
sels. 

Dit alles is niet gering en zeker 
mede teweeggebracht door de 
Europese integratie binnen de EG 

en de Eu. Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat dit allemaal 
weer verloren zal gaan als de 
Europese integratie niet versneld 
wordt voortgezet. Integendeel, 
het lijkt alleen maar realistisch 
definitief af te zien van elk over
trokken idee van federalisme, de 
doelstellingen én de grenzen van 
integratie hernieuwd en helder te 
omschrijven en aan de slag te blij
ven met daadwerkelijke samen
werking op relevante beleidster
reinen. Wie de bijdragen in deze 
bundel overdenkt, zal eerder tot 
de conclusie neigen dat behoed
zaam politiek voortmodderen 
ook voor de toekomst de voor
keur verdient boven een gefor-
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ceerde en uiterst riskante Grote 
Sprong Voorwaarts zoals thans 
voorzien wordt met de EM u. 
Uitstel daarvan tot over een of 
twee generaties, een realistische 
herziening van illusies over een 
Verenigd Europa en zuinig 

Civil society en 
herstructurering van 
de verzorgingsstaat 

Jeroen Verbart bespreekt: 

Cor van Montfort, Institutionele hervor

mineen in theoretisch perspectiif. Civil society 

en de herstructurerinB van de beleidssectoren 

arbeid, aezondheidszora en onderwijs. 

Sociale Wetenschappen Utrecht '995 

In zijn dissertatie Institutionele her

varminsen in theoretisch perspectiif 

ontwikkelt Cor van Montfort een 
eigen concept van de civi/ society. 

Dit theoretische en normatieve 
concept blijkt een goed instru
ment te zijn om institutionele 
ontwikkelingen op de in de titel 
genoemde beleidsterreinen te 
analyseren. Er is al erg veel 
geschreven over de civil society. 

Het concept blinkt in het alge
meen echter niet uit in helder
heid, zoals Paul Dekker al heeft 
laten zien in s&.D (Nr. 2 1995). 
Sommige auteurs, zoals de vorig 
jaar overleden Ernst Gellner, 
zien de civil society als synoniem 
voor de westerse maatschappij in 
het algemeen. Ook zijn er auteurs 
die onder het betreffende begrip 
het gehele domein tegenover de 
staat verstaan. Vaak wordt met de 
ei vil society echter het domein van 
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omspringen met de bestaande 
ordeningen op het terrein van 
staat, recht, democratie en socia
le zekerheid: gezien de stand van 
zaken op grote delen van het 
wereldtoneellijkt daar weinig op 
tegen en veel voor te zeggen. 

maatschappelijke verbanden be
doeld die niet strikt tot de staat 
(overheidsinstellingen) of de 
markt (bedrijfsleven) behoren. 
Aan dit domein worden dan aller
lei positieve functies toegekend. 
De ervaringen in de voormalige 
communistische regimes wezen 
op het belang van (autonome) 

. maatschappelijke organisaties als 
tegenwicht tegenover de (totali
taire) staat, zo schreef onder 
meer RalfDahrendorf. Daarnaast 
heeft bijvoorbeeld de Ameri
kaanse politicoloog Putnam aan 
de hand van onderzoek van de 
Italiaanse politiek laten zien dat 
een bloeiend domein van maat
schappelijke organisaties essen
tieel is voor de verspreiding van 
het wederzijdse vertrouwen tus
sen mensen en de ontwikkeling 
van normen van wederkerigheid. 
De civil society vormt zo de basis 
voor een werkzame democratie. 
Ook de Amerikaanse gemeen
schapsdenker Alan W olfe brengt 
de civil society in verband met de 
ontwikkeling van sociale nor
men, waarbij hij vooral aandacht 
schenkt aan het gevoel van more
le verplichting jegens anderen. 
Hij benadrukt in dit verband het 
belang van de civil society als 
tegenwicht tegenover de loaic rif 
buyinB and sellina van de markt die 
in zijn ogen te ver doorgeschoten 

TON ZWAAN 

was aedurende Jan se tijd als 

cultureel antropolooa verbonden aan 
de Katholieke Universiteit van 

Nijmeaen 

is in de Verenigde Staten. In theo
rieën over de civil society worden 
dus de nodige positieve functies 
aan dit domein toegekend die 
direct of indirect van belang zijn 
voor een werkbare democratie. 
Een manco van dergelijke theo
rieën is echter dat de precieze 
relaties tussen civil society ener
zijds, en de staat en de economie 
anderzijds vaak onduidelijk blij
ven. 

Van Montfort neemt juist die 
relaties tussen maatschappij, staat 
en economie als uitgangspunt 
voor zijn idee van de ei vil society. 

Economie, maatschappij en staat 
zijn sterk in beweging volgens 
Van Montfort. Hij wijst onder 
meer op de internationale con
currentie, waardoor de druk toe
neemt om het gelijkheidsprincipe 
in Nederland een minder promi
nente plaats toe te kennen en de 
arbeidsparticipatie verhoogd zou 
moeten worden. Voorts wijst hij 
op ingrijpende ontwikkelingen 
op demografisch gebied (vergrij
zing en het toenemende aantal 
allochtonen) en cultureel gebied 
(individualisering). Ook bestuurs
technische factoren spelen een 
rol (overbelaste overheid, afne
mend vertrouwen in centrale stu
ring). Tenslotte wijst van Mont
fort op een verdere differentiatie 
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