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hij dit schreef, het oog op 
de electorale ondergang van de Conservatieven in 
Engeland, de 'electorale overval' van Chirac was 
toen nog geen feit. Dat die overval als een boeme
rang zou kunnen terugslaan liet zich toen nog niet 
bedenken. Er zijn nu dus twee grote gebeurtenissen 
die het maatschappelijk denken in een ware 
stroomversnelling hebben gebracht. De speculaties 
over het hoe en waarom van de overwinning van 
Blair waren nog maar nauwelijks op gang gekomen 
of Jospin heeft door zijn nog veel verrassender 
overwinning 'voer voor politicologen' aangedra
gen. De politieke commentatoren weten er nog 
moeilijk weg mee. Was de overwinning van Blair 
voor hen nog te plaatsen ('de conservatieven waren 
uitgeregeerd, Blair heeft Labour 'klaar gestoomd' 
voor de volgende eeuw'), de overwinning van 
Jospin is bij de meeste commentatoren als een graat 
in de keel blijven steken ('het zappende Franse 
electoraat is wispelturig, dit is de overwinning van 
voorwaarts op weg naar het verleden'). Eén ding is 
duidelijk, Jospin heeft voor een dissonant accoord 
gezorgd. 

Voor socialisten hebben die beide grote gebeurte
nissen nog een extra lading. Krijgt het socialisme 
hierdoor de herkansing waarover ik in s &.P van 
vorig jaar geschreven heb 1 , is dit de omslag in het 
maatschappelijk denken waarop ik tijdens de was
conferentie van afgelopen januari preludeerde?2 

in die beide landen. Maar 
er is meer, de verschillen gaan dieper. In feite staan 
hier twee concepties tegenover elkaar, namelijk 
Blair's variant van het vrije marktsocialisme en 
Jospin's verdediging van de sociale markteconomie. 

Of en in hoeverre beiden zullen slagen staat te 
bezien, maar dat hun politieke posities fundamen
teel verschillen staat buiten kijf. In hoeverre hebben 
die verschillen nu ook electoraal een rol gespeeld? 
Is het electoraat in Frankrijk nu werkelijk zo wis
pelturig geweest en heeft in Engeland de behoefte 
aan nieuwe gezichten de overheersende rol 
gespeeld? Het valt moeilijk te loochenen dat zulke 
sentimenten tijdens verkiezingen een rol spelen, 
maar zijn ze overheersend geweest? 

Jospin 's dissonante accoord 

Voor de uitslag van de Franse verkiezingen is die 
verklaring al helemaal onbevredigend want die laat 
buiten beschouwing dat Chirac in feite gestraft is 
voor het schenden van zijn eigen electorale beloften 
uit 1995: helen van de sociale tweedeling en schep
pen van banen als hoogste prioriteit. Ook de socia
listen deden in 1995 zulke beloften, maar die waren 
op dat moment allerminst geloofwaardig, tijdens 
hun regeerperiode hadden ze zich er weinig aan 
gelegen laten liggen. Jospin is er in 1997 op over
tuigende wijze mee teruggekomen en heeft nu van 
het Franse volk een politiek mandaat gevraagd en 
gekregen: ernst te maken met die beloften. In die 
zin heeft Chirac met zijn 'electorale overval' in 
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feite een ultieme daad van democratie gesteld. Het 
loslaten van de politiek die hij in 1995 in het voor
uitzicht had gesteld, is door hem onderwerp van 
een uitspraak van het volk gemaakt en de Franse 
volksstem heeft duidelijk gesproken. Van wispeltu
righeid is zo gezien geen sprake, de uitgesproken 
voorkeur is juist opmerkelijk consequent. 

Dat Chirac hier een misrekening heeft gemaakt 
die tal van commentatoren in het verkeerde keelgat 
is geschoten, is een andere zaak. Hun oordeel is 
veeleer ingegeven door ergernis over de keuze die 
nu gemaakt is . De commentatoren in The Times 

slaan in dit opzicht alles: 'het Franse volk heeft zich, 
op de vlucht voor de realiteit, door Jaspin met een 
shot morfine wûlen laten verdoven' . 

Die ergernis is wel begrijpelijk want de Franse 
verkiezingsuitslag is niet alleen een misrekening van 
Chirac, maar dreigt ook een streep te halen door de 
rekening van het ongeschonden binnen halen van 
de Euro respectievelijk consolidatie van de E M u
criteria. Het stabiliteitspact - de geloofsbelijdenis 
van de heersende kaste - staat op het spel, Jaspin 
heeft zich openlijk uitgesproken voor heronderhan
deling van de toetredingsvoorwaarden. De ergernis 
wordt nog gevoed door het opmerkelijke herstel 
van de communisten alsook door de prominente rol 
die de vakbeweging heeft gespeeld in het rijp maken 
van de Franse publieke opinie voor de gemaakte 
keuze. De massale steun die de vakbeweging vorig 
jaar voor haar acties heeft weten te verwerven had 
Chirac wel wat voorzichtiger mogen maken, de 
publieke opinie gaf duidelijk tekenen van radicalise
ring, maar democraten zullen tegen zijn onvoor
zichtigheid weinig in te brengen hebben. Het 
Franse electoraat heeft inhoudelijk een vaste lijn 
aangehouden maar is in de keuze van de middelen 
geradicaliseerd. 

Blair's 'vernieuwinB' 

Hoe staat het nu met Blair's overwinning? Staat zijn 
succes nu in het teken van het verlangen naar nieu
we gezichten en een nieuw geluid, de conservatie
ven hadden het met hun onderlinge verdeeldheid 
en smerige affaires onder Major wel heel bont 
gemaakt, of is er ook in dit geval veeleer sprake van 
continuïteit en een vaste lijn? 

1 • Bestaat er voor het socialisme nog een 
herkansing?, s&.P, 1996, nr. 5, 
blz. 257-273 

Voor die laatste stelling valt veel te zeggen. Hoe 
paradoxaal het ook moge klinken, niet Major maar 
Blair is als de directe opvolger van Margaret 
Thatcher te beschouwen. Door het electoraat ook 
als zodanig omarmd en binnengehaald: de grote 
schoonmaker. Niet alleen zijn ze op elkaar lijkende 
exponenten van de omhoogstrevende middenklasse 
('lower middle class' om precies te zijn), ook hun 
politieke benadering vertoont opvallende trekken 
van overeenkomst. Als stoutste staaltje van 
Thatcher's regeerkunst geldt dat zij de ruggegraat 
van de Engelse vakbeweging heeft weten te breken. 
Blair heeft haar werk afgemaakt door de vakbewe
ging ook binnen Labour te marginaliseren en 
Labour te ontdoen van elk spoor van arbeiderisme. 
Een door de middenklasse gehate manifestatie van 
machtsvorming van de arbeidersklasse is hierdoor 
geminimaliseerd. De begroting van de conservatie
ven is voorts door Blair zonder wijziging overgeno
men, de City is verrukt van zijn benadering en 
voortzetting van het door Thatcher geïntroduceer
de monetaire beleid (waarop deze overigens uit 
electorale overwegingen vrijelijk inbreuk maakte 
op eenzelfde wijze als waarop Reagan dit deed). 
Naar de uitkeringstrekkers laat Blair geluiden horen 
die van Thatcher's uitlatingen weinig verschillen. 
Niet primair banen scheppen en zo het beroep op 
uitkeringen terugdringen, maar uitkeringstrekkers 
manen werk te aanvaarden, de arbeidsmarkt moet 
geflexibiliseerd worden. De uitgaven voor sociale 
uitkeringen moeten omlaag om zo ruimte te schep
pen voor koopkrachtbehoud respectievelijk ver
betering van werkenden en kostenverlaging ten 
behoeve van de werkgelegenheid. Hierbij moet dan 
nog in aanmerking genomen worden dat de onder
kant van de Engelse samenleving verarmd is op een 
wijze die binnen de Eu zijn weerga niet kent. 

De Engelse middenklasse die onder Thatcher 
haar finest hour beleefde, zich onder Major' s bewind 
in haar bestaanszekerheid en perspectieven voelde 
aangetast, heeft in haar hoop op herstel de kaarten 
op Blair gezet. Blair heeft hierop in zijn campagne 
feilloos ingespeeld. Hij is Thatcher ook in dit 
opzicht gevolgd door in zijn campagnes veel gezind
heid ten beste geven en weinig programma, 
'modernisering' was zijn trefwoord. Vaste pro
gramma's, zo luidde zijn suggestie, zijn in een tijd 

2 . De tekst van mijn inleiding op die 
conferentie is afgedrukt in De Volkskrant 
van 1 februari 1997 
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waarin alles verandert geen passend politiek mid
del, het komt op de juiste politieke agenda en toon
zetting aan. De lijn die Blair gekozen heeft, is niet 
zo zeer ingegeven door het succes van het polder
model als wel door het blakende voorbeeld van Bill 
Clinton: neem het financieel-economische beleid 
van de Republikeinen (lees Conservatieven) over, 
meng dat met zelfvertrouwen en koppel dat meng
sel aan een veelbelovend toekomstperspectief 
waarin kansen geboden worden aan iedereen. 'Als 
je gelooft in waar je mee bezig bent en als de enige 
manier waarop je succes kunt hebben inhoudt dat je 
meedoet aan het spel zoals het gespeeld moet wor
den, dan doe je dat', kan niet alleen als Blair's lijf
spreuk gelden maar als een vertolking van het post
moderne middenklasse-ethos. De boodschap: 
'alleen onder mijn leiding kan dit land een stralende 
toekomst tegemoet gaan', is aangeslagen. Blair is 
net als Clinton voor een jonge generatie een rolmo
del geworden zoals Thatcher dat in het voorgaande 
decennium was: op eigen kracht omhoog komen en 
die spiegel aan de maatschappij voorhouden, 'ik heb 
mijn kansen benut, dat perspectief komt er voor 
jullie ook'. Het Engelse electoraat is met Blair's 
benadering kennelijk ingenomen, zijn populariteit 
in de polls is sinds zijn uitverkiezing verder toegeno
men en tot recordhoogte gestegen. 

Tijdens de bijeenkomst van Eurosocialisten in 
Malmö öp 5 juni jongst leden bleek Blair's zelfbe
wustheid gelijke tred te houden met zijn populari
teit in eigen land: Blair's zelfbewuste, bijna arrog
ante uitspraak 'wij zijn de kracht van de vernieu
wing en zijn energieke 'nieuw, nieuw, nieuw - alles 
in onze wereld is nieuw'3, spreekt boekdelen. Nu 
heeft Anthony Giddens, de voormalige neo-marxist 
die als het intellectuele vernuft achter Blair geldt, 
groot gelijk als hij stelt dat tradities niet op traditio
nele wijze kunnen worden verdedigd, elke politiek 
moet de actuele omstandigheden meewegen. Maar 
wat kan Blair bewogen hebben om de organisatori
sche opzet van de Labour partij, namelijk haar unie
ke verbondenheid met wat in het huidige spraakge
bruik de civil society wordt genoemd, zo te ont
krachten? Hoe denkt hij met deze Labour partij de 
maatschappelijke tweedeling die zich nergens zo 
scherp als in Engeland aftekent, ongedaan te 
maken? Daar is een ingreep in het maatschappelijk 
krachtenveld voor nodig die zonder steun vanuit de 

civil society en een politiek mandaat niet tot stand te 
brengen is. Die keuze heeft Blair maar zeer ten dele 
durven maken, zoals hij in zijn campagne vrijwel 
elke politieke keuze uit de weg is gegaan, bang als 
hij was om fouten te maken en om de middenklasse 
af te schrikken. 

Het verschil tussen Blair en de Tories wordt 
gevormd door zijn bereidheid gehoor te geven aan 
de roep om 'devolution' (geografische decentralisa
tie) en andere constitutionele hervormingen alsook 
zijn belofte om het onderwijs grootscheeps te her
vormen. Hierin ziet het huidige Labour in combina
tie met flexibilisering van de arbeidsmarkt, de sleu
tel voor het dichten van de sociale kloof. Enkele 
commentatoren zijn al zo ver gegaan door Blair's 
politiek te kenschetsen als het marktliberalisme 
met een sociaal gezicht. Waar Thatcher vertolker 
was van het marktliberalisme tout court heeft Blair 
het Engelse volk achter zich gekregen om haar 
moderniseringstaak af te maken en er de scherpe 
sociale tegenstelling van te verzachten. 

Jaspin heeft het vertrouwen van het Franse volk 
gekregen om alsnog de beloften uit de verkiezingen 
van 1995 waar te maken. In beide gevallen heeft het 
electoraat zich duidelijk uitgesproken en is in de 
keuze opmerkelijk consequent geweest. 

Herkansing voor het socialisme: sociaal gezicht 

if sociaal beleid? 

Waart er een linkse mistral door Europa? In een 
paar maanden tijd is de politieke kaart van Europa 
er anders uitkomen te zien. Voor links fatalisme is 
geen plaats meer, de socialisten in Europa hebben 
de koude winter achter zich gelaten en zijn weer in 

the winning mood. Maar hoe verstrekkend zijn elec
torale verschuivingen nu eigenlijk en wat zullen 
socialisten, nu ze weer aan de macht zijn, klaar 
weten te maken? 

Uit de electorale verschuivingen valt op zijn 
minst af te leiden dat er ruimte is voor een paradig

ma-wisseling. De tijd is er rijp voor en de omstandig
heden zijn er naar. De omslag die het electoraat nu 
heeft laten zien is immers voorafgegaan door een 
ommekeer in het denken van toonaangevende insti
tuten als Unctad, oE c n en 1 L o, op het terrein van 
de sociaal-economische politiek. De veelgeprezen 
beleidsrecepten van de afgelopen twintig jaar -
terugbrengen van financieringstekort van de over
heid, marktwerking in de publieke sector, flexi-

3. De Volkskrant, 6 juni 1997 
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hilisering van de arbeidsmarkt en sanering van de 
sociale zekerheid - zijn op uiteenlopende wijzen 
beproefd en hebben zeker tot aanpassingen geleid, 
maar het dringende vraagstuk van de werkloosheid 
is er niet door tot een oplossing gebracht, terwijl de 
sociale tegenstellingen zijn opgelopen. Elke rege
ring, van welke samenstelling ook, wordt met dit 
actuele dilemma geconfronteerd: hoe een groeibe
leid dat goed is voor de werkgelegenheid te combi
neren met een sociaal beleid dat de tegenstelling 
overbrugd? Daar komt bij dat het electoraat genoeg 
lijkt te hebben van het technocratische niemandsland 
waarbij regeringen de pretentie om het lot van hun 
nationale samenleving te bepalen uit handen heb
ben gegeven zonder dat die verantwoordelijkheid 
door de Europese Unie overgenomen kan worden. 
Het zou te ver gaan om uit electorale verschuivin
gen af te leiden dat de burger genoeg heeft van 
Europa, maar hij lijkt zeker genoeg te hebben van 
het dictaat van de EMu-normen. Dat dictaat dwingt 
tot eenvormigheid in beleid en non-interventie in 
economisch opzicht in een wereld waarin de sociale 
conflictstof zich ophoopt. Op dit punt hinken de 
politieke commentatoren in de media achter de 
realiteit aan, met name door vast te houden aan wat 
ze als keurmerk van moderniteit zien. De mogelijk
heid van een paradigma-wisseling wordt door hen 
miskend en voor verdelingsvraagstukken hebben ze 
al helemaal een blinde vlek. Elk ingrijpen dat 
zweemt naar beïnvloeding van de verdeling van het 
nationale inkomen wordt weggehoond: daar heb je 
de socialisten weer met hun oude stokpaarden. Ze 
laten evenwel buiten beschouwing dat de markt een 
verdeler bij uitstek is, en wel in de richting van 
grove ongelijkheid die in de ogen van het electoraat 
te ver is doorgeschoten. Dat electoraat wil geen 
politiek met een sociaal gezicht maar een sociaal 
beleid4. Dat verdelingsvraagstukken weer terug op 
de agenda moeten, staat wel vast, maar het hoe is 
nog verre van duidelijk. Blair heeft er zich in zijn 
campagne nog helemaal niet aan gewaagd. Uit wat 
er nu bekend is geworden over zijn beleid zal hij 
zich beperken tot een voorwaardenscheppend beleid 
van gelijke kansen door beter onderwijs en scholing 

4· De Franse oud-minister Charles 
Pasqua maakte in zijn op effect bereken
de opmerkingen aan het adres van Juppé 
('Monsieur Ie premier ministre, parlez
nous d'amour') wel pijnlijk duidelijk dat 
in de slag om de gunst van het electoraat 
zelfs het thema van de liefde voor politici 

gekoppeld aan een overheid die tracht te stimuleren 
en een beroep doet op het sociale verantwoorde
lijkheidsgevoel van ondernemingen. Jospin ging in 
zijn campagne verder door werktijdverkorting en 
scheppen van banen bij de overheid te bepleiten en 
zo de uitkomsten van het sociaal-economisch proces 
direct te beïnvloeden. 

Stakeholders teaenover aandeelhouders 
Wat voor Blair en Jospin geldt, gaat ook op voor 
andere socialistische partijen die aan de macht 
komen: de verdeling kan door hen niet langer gene
geerd worden, maar een verdelingspolitiek van 
zero-sum loopt dood. Dit is ook het bezwaar dat 
terecht gemaakt kan worden tegen verdelingspoli
tiek van socialistische huize waarbij te weinig acht 
geslagen is op het mobiliserende en motiverende effect 
dat van verdelingsregimes uit moet gaan om niet op 
een doodlopend spoor terecht te komen. 

Die constatering houdt in dat verdelingspolitiek 
ook een creatief moment moet kennen, er moet 
een maatschappelijke hifboomwerkinB vanuit gaan. 
Wie die laatste stelling onderschrijft zal de stap naar 
het investerinasaedraa wel moeten zetten, want in 
abstracto valt heel wel aan te geven dat verdeling, 
incentive-werking en investeringsgedrag de magi
sche driehoek van economisch hervormingsbeleid 
vormen. En hier ligt mijns inziens ook de werkelij
ke uitdaging voor links. De huidige verdeling is niet 
alleen sociaal onacceptabel, de economische incen
tive-werking ervan staat haaks op de maatschappe
lijke prioriteitsstelling: beleggen is voordeliger dan 
investeren, shareholdervalue een eufemisme voor 
bevoordeling van een kleine groep managers en 
beleggers wier preoccupatie ligt bij koerswinsten, 
niet bij het scheppen van nieuwe welvaart. Het leidt 
geen twijfel dat de groep privé beleggers die van het 
verloop op de effectenbeurzen en onroerendgoed
markten hebben meegeprofiteerd, is verbreed. Dit 
maakt de politieke aanpak er niet gemakkelijker op. 
Het meer dynamische deel van het electoraat waar 
de politieke commentatoren zich doorgaans mee 
identificeren, heeft bij de beleggerseconomie 
inmiddels ook iets te winnen. Die omstandigheid 

niet veilig is . Zoals ook regeringsleiders 
die de mond vol hebben van het beleid 
dat dichter bij de bevolking 
gebracht moet worden hun topontmoe
ting in een 'kooi met dubbele hekken' 
laten plaatsvinden. 
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speelt inderdaad in de kaart van het kapitalisme met 
een sociaal gezicht en wijst niet direct in de richting 
van een sociale markteconomie. 

Blair, zo moet uit zijn opstelling en uitlatingen 
afgeleid worden, mikt in deze op een stakeholder
benadering. De onderneming heeft naast sharebol
ders ook stakeholders, zo luidt deze zienswijze en hun 
belangen dienen evenzeer gediend te worden. Maar 
verder dan een moreel beroep op ondernemingen 
om zich sociaal verantwoord te gedragen, mogelijk 
ondersteund door een publieke opinie die dit 
beroep bijvalt, komt Blair niet. En voor onderne
mingen die tot elkaar in internationale concurrentie 
staan gaat op dat ze geen verplichtingen op zich 
kunnen nemen die niet voor alle concurrenten in 
gelijke mate gelden. Ook als een minderheid het 
laat afweten, gaat het hele spel niet door. 

De belangen van aandeelhouders zijn allerminst 
blijven steken in een vaag beroep op goede wil maar 
zijn afgedwongen door de markt, hierin voorgegaan 
door de machtige 'institutional investors' die met 
steun van bijvoorbeeld de Cadbury Committee in 
Engeland binnen ondernemingen ook bestuurlijke 
hervormingen ten gunste van aandeelhoudersbelan
gen hebben weten te bewerkstelligen. De aanbeve
lingen waar de Cadbury Committee in I 994 op het 
vlak van corporate aovernanee mee kwam waren pre
cies en dwingend geformuleerd; anno I 997 zijn ze 
bij de meeste grote ondernemingen geïmplemen
teerd. Het is de moeite waard om Blair's stakehol
derconcept volgend, de beleidslijn die in de 'corpo
rate world' zulke ingrijpende veranderingen in de 
belangenverhoudingen te weeg heeft gebracht, 
door te trekken naar de maatschappij. 

Als Blair consequent wil zijn dan zou hij voor de 
belangen van stakeholders een vergelijkbare benade
ring moeten kiezen. De rol van 'institutional inve
stor' valt hier logischerwijze aan de overheid toe. 
Als de belangen van stakeholders even precies en 
dwingend geformuleerd zouden worden als die van 
de aandeelhouders en de sancties net zo evident, 
dan zouden de verschillen in aanpak tussen Blair en 
Jospin heel wel overbrugbaar zijn. 

Het is evenwel duidelijk dat Blair het politieke 
mandaat om tot zulke hervormingen te komen op 
dit ogenblik mjst, eenvoudigweg doordat hij het 
electoraat er niet om heeft gevraagd noch erop 
heeft voorbereid. Bij Jospin ligt dit anders, maar zal 
hij zijn mandaat ook in politieke daden weten om te 
zetten? 

Voor beiden geldt dat hun politieke overleving staat 
en valt met het scheppen van werkgelegenheid en 
het verminderen van de sociale tegenstellingen. 
Maar aan welke politiek-maatschappelijke dyna
miek zullen ze in hun streven onderhevig zijn? Hoe 
ver willen ze gaan, hoe ver moeten ze gaan om hun 
electorale beloften waar te kunnen maken en reikt 
hun politieke polsstok wel zo ver? 

Komt er een paradiama-wisselina; een sterkte
zwakte analyse 

Het feit dat er ruimte is voor een paradigma-wisse
ling, dat de tijd er rijp voor is en de omstandighe
den er naar zijn mag dan wel een noodzakelijke 
voorwaarde zijn, maar het betekent allerminst dat 
het er ook daadwerkelijk van komt. Hoe liggen de 
kansen? 

Het is interessant om een parallel te trekken 
met de twee naoorlogse paradigma-wisselingen die 
we gehad hebben. Eerst de doorbraak van de socia
le markteconomie in de jaren vijftig en het 
Reaganisme/Thatcherisme dat er in de jaren tachtig 
op gevolgd is. Beide wisselingen waren georiën
teerd op concrete uitgangspunten - van politiek
economische, sociale en ideologische aard - maar 
ze zijn niet als afgeronde beleidsconcepten ontwik
keld die vervolgens in de praktijk werden toege
past. Ze zijn veeleer de uitkomst geweest van een 
op herijking van belangen en op sentimenten 
gericht beleid dat bleek aan te slaan . Daarbij is van 
het ontstane momenturn gebruik gemaakt om het 
beleid in meer consequente en afgeronde vorm 
door te zetten. Tenslotte tot over de grenzen van 
zijn eigen effectiviteit heen en zo de tijd rijp 
makend voor een nieuwe wisseling. Op inhoudelij
ke gronden alleen is het dus moeilijk aan te geven 
welke aanzet het beste perspectief op een njeuwe 
beleidsdoorbraak biedt. De betekenis van Reagan 
en Thatcher werd bij hun aantreden zwaar onder
schat. In dit licht bezien valt voor Blair's weerzin 
tegen een vast omlijnd regeerprogramma en zijn 
voorkeur voor een politieke agenda wel iets te zeg
gen. Die situatie biedt hem in zekere zin vrijheid 
van handelen, maar de prijs die hij ervoor betaald is 
een beperking van zijn politieke armslag. 

Hoe dit zij, het feit dat zich zulke uiteenlopende 
alternatieven aandienen mag op zichzelf als een 
winstpunt worden beschouwd. Lukt het linksom 
(Jospin) niet, dan wellicht rechtsom (Blair). Het 
poldermodel (Kok) dat een tussenpositie inneemt, 
heeft zijn effectiviteit voor een klein land met een 
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binnenlandse markt van beperkte omvang al wel 
bewezen. De generaliseerbaarheid ervan is evenwel 
beperkt, grote landen kunnen geen op 'marktni
ches' gericht beleid voeren. De echte beleidsdoor
braak zal dus in Frankrijk, Engeland of Duitsland 
moeten worden bewerkstelligd5. 

De weerbarstigheid van de materie is groot, tussen 
gewekte verwachtingen en hun vervulling staat een 
maatschappelijk krachtenveld, terwijl niemand 
weet wat de economische conjunctuur gaat doen . 
Door de langdurige periode van hoogconjunctuur 
lijkt het er wel op dat voor de notie van conjunctu
rele wisselingen in het maatschappelijk denken van 
dit moment geen plaats meer is. Toch wordt elke 
hoogconjunctuur gevolgd door recessie en laagcon
junctuur, de kans is reëel dat de omslag niet lang 
meer op zich zal laten wachten. Het feit dat de 
arbeidsmarkt na lange tijd van geringe vraag op 
deelmarkten weer krapte laat zien, past in dit 
beeld. Als de hoogconjunctuur namelijk in zijn laat
ste fase verkeert, begint de arbeidsmarkt pas goed 
aan te trekken en gaan de loonkosten omhoog. De 
impact van een conjuncturele omslag op de kansen 
van Jospin en Blair zal niet gering zijn. Dit geldt 
zeker voor Blair die gekozen is op de golven van 
hoogconjunctuur. Voor Jospin ligt dit wat anders 
aangezien het conjuncturele verloop in Frankrijk 
zich onttrekt aan het internationaal geldende beeld. 
De Franse economie vertoont nu pas enige tekenen 
van aantrekkende groei. 

Als het slagen van een regering mede afgeleid 
kan worden uit haar stabiliteit dan kan uit een empi
rische analyse het volgende geconcludeerd worden. 
Van alle kabinetten die sinds de Eerste Wereld
oorlog in Nederland zijn opgetreden hebben de 
kabinetten die tijdens een hoogconjunctuur zijn 
gevormd en vervolgens in een recessie en laagcon
junctuur beland zijn, gefaald. Ze zijn door desinte
grerende krachten voortijdig uit elkaar gevallen 
doordat ze in hun plannen niet berekend waren op 
de wisseling in omstandigheden. De conjuncturele 
tegenwind geeft interne partijtegenstellingen 
bovendien weer de kans om op te leven en zo de 
regeerkracht te ondermijnen. Voor Blair is die 
mogelijkheid allerminst denkbeeldig, hij heeft in de 
Labour partij immers een ware zuivering doorge-

voerd. In de Engelse pers wordt al spottend over 
'Blair' s thought police' gesproken, wie zich niet aan 
de politiek correcte denkbeelden conformeert 
wordt met sancties, namelijk uitsluiting van aan
trekkelijke ambten en functies, geconfronteerd. 

Op het moment dat Blair met tegenwind gecon
fronteerd wordt en zijn populariteitsscore onder 
druk komt, zal hij die rekening ongetwijfeld gepre
senteerd krijgen. Blair mag er voor 'the time being' 
in geslaagd zijn Labour tot een echte middenklasse
partij om te smeden; het arbeiderisme is in Labour 
niet verdwenen. Het is onderdrukt en zal de kop 
weer opsteken zodra de omstandigheden dit toela
ten. Jospin heeft in dit opzicht betere kansen om de 
homogeniteit in zijn regeringsploeg te handhaven. 
Niet alleen doordat het conjuncturele getij in 
Frankrijk hem in de kaart kan spelen, regeringen 
die in tijden van laagconjunctuur gevormd worden 
en daarna de wind meekrijgen blijken de meest suc
cesrijké, maar ook zijn politiek-maatschappelijke 
benadering draagt hiertoe bij. Binnen zijn eigen 
partij zijn alle stromingen aan bod gekomen terwijl 
zijn coalitie met de communisten de complexiteit 
qua beheersing van het politieke krachtenveld wel
iswaar heeft doen toenemen, maar de kansen op 
een solide maatschappelijke coalitie sterk hebben ver
groot. Ook het feit dat Jospin met de vakbeweging 
goede relaties onderhoudt, steunt hem in dit 
opzicht. Blair heeft zo gezien de beste kansen op 
een succesvolle start, terwijl Jospin een moeilijker 
start zal kunnen hebben maar als hij die doorkomt 
zullen zijn politieke armslag alsook zijn Ausdauer 
groter zijn. 

Prifielen van politiek leiderschap 
Het is interessant om de profielen van het politieke 
leiderschap van Jospin en Blair meer volledig tegen
over elkaar te plaatsen om zo ook de sterkte-zwak
te analyse te kunnen verdiepen. Zoals opgemerkt is 
de omslag die Reagan en Thatcher hebben weten te 
bewerkstelligen niet gebaseerd geweest op hun 
superieure programma, maar op hun politieke lei
derschap en de hefboomwerking die ze hieraan ont
leend hebben. Hun programmatische aanpak heb
ben ze in de 'slipstream' van hun politieke succes 
pas ontwikkeld. Hoe sterk staan Jospin en Blair in 
hun politieke leiderschap? 

5. Dit betekent overigens niet dat het 
poldermodel in dit verband geen bete· 
ken is zou hebben . Radicale mutaties 
ontwikkelen zich vaak in deelpopulaties. 
In een niche met relatief gunstige 

omstandigheden krijgen mutaties de 
ruimte zich te ontwikkelen . Zodra een 
mutatie zo succesvol blijkt dat de gren
zen van de niche 'overstegen' worden, 
zal die zich over een groter domein 

kunnen uitbreiden. 
6. Het eerste paarse kabinet in 
Nederland is hier een treffend voorbeeld 
van. 
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JOSPIN BLAIR 

Basismotivatie Instandhouding/ actualisering van 
politieke traditie ('functionele plaats') 

Machtsvorming op basis van actuele 
beleidsagenda ('actuele plaats') 

Politieke positionerinB Politieke keuzen Imago ('Modern', 'nieuw') 

Persoonlijk leiderschap Karakter/ overtuiging Charisma 

Interne oraanisatie Partij als basis voor politieke besluit
vorming (politieke mandaterina) 

Partij als electorale maschine, besluit
vorming in staf van het leiderschap 
(politieke deleaatie). 

Loyaliteit Gericht op partij als organisatie Gericht op persoon van de leider 

Politiek-maatschappelijke oriëntatie Maatschappelijke coalitievorming 
(w.o. met vakbeweging) 

Postmoderne oriëntatie op 
issue-bewegingen 

Rol overheid Sturend (uitkomstgericht) Stimulerend (voorwaardengericht) 

Maatschappelijke cohesie Solidariteit Toekomstperpectief 

Sociale verankerins Arbeidersklasse en 'geproletariseerde' 
delen middenklasse 

Brede middenklasse 

Deze profielschets biedt een aanknopingspunt voor 
enkele gevolgtrekkingen. In de eerste plaats komen 
de verschillen tussen Jospin en Blair er scherp door 
tot uitdrukking, ze doen zich in feite in elk opzicht 
voor. De vraag is natuurlijk in hoeverre ik als 
opsteller ontkomen ben aan de neiging om deze 
verschillen juist zo scherp mogelijk aan te zetten . 
Dan zou deze conclusie met meer voorstellen dat 
het 'vinden van zelf verborgen paaseieren'. Mijn 
verweer hiertegen luidt dat ik me zo nauwgezet 
mogelijk gebaseerd heb op de analyses van politieke 
commentatoren, uitlatingen van Jospin en Blair zelf 
alsook op voor iedereen verifieerbare feiten. Ervan 
uitgaande dat aan deze profielschets een reële bete
kenis kan worden toegekend, raakt de belangrijkste 
gevolgtrekking de politieke hefboomwerking die 
aan de twee typen politiek leiderschap kunnen wor
den toegekend. We veronderstellen hierbij dat de 
kansen op een paradigma-wisseling hiervan primair 
afhangen. 

Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat Jospin in 
dit opzicht de sterkste kaart in handen heeft. De 
strategische mix van Blair lijkt te veel op die van 
Thatcher. Voor het vrijmaken van marktkrachten 
en het bevorderen van de belangen van aandeelhou
ders was die mix indertijd goed toegesneden, maar 
welke hefboomwerking denkt Blair er nu voor zijn 
politieke missie aan te kunnen ontlenen? Hoe denkt 
hij op die wijze de belangen van de stakeholders, in 
de ondernemingen, met name werkgelegenheid, 

veilig te stellen? Een ernstige poging hiertoe, waar
toe de omstandigheden hem kunnen dwingen, zou 
hem al heel snel in conflict brengen met de finan
ciële markten, de City voorop, waarop Thatcher nu 
bij uitstek kon steunen. Blair lijkt - uit angst voor 
electorale kwetsbaarheid - voorbij gegaan te zijn 
aan mogelijkheden om sociaal getroffen delen van 
de middenklasse te interesseren voor een politiek 
radicalere aanpak van de centrale maatschappelijke 
thema's. 

Jospin 's leiderschap is beter gepositioneerd 
voor het bewerkstelligen van een ingrijpende wijzi
ging in het maatschappelijk krachtenveld. Hij 
beschikt over de mogelijkheid om tegenover de 
financiële belangen maatschappelijke krachten te 
mobiliseren. Of hij die krachten zal willen of dur
ven ontketenen is de vraag. 

Traditie maar niet traditioneel 

Blair lijkt dus op generaals die zich op de vorige 
oorlog voorbereiden. Maar eerlijkheidshalve moet 
hieraan worden toegevoegd dat Jospin het gevaar 
van regressie bedreigt, zich namelijk voor te berei
den op de voor-vorige oorlog. Op dit punt zal 
Jospin de waarschuwing van Anthony Giddens ter 
harte moeten nemen. Zijn vasthouden aan politieke 
tradities is zijn sterke punt. Het groeiende maat
schappelijk verzet tegen een Europa dat zich met 
het kapitaal identificeert, toont ten overvloede aan 
dat de 'functionele plaats' van links niet overleefd is 
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noch heeft afgedaan. De unieke publieke demon
straties in Amsterdam tijdens de Europese top en de 
roep om een so,ciaal beleid geven de omslag in het 
maatschappelijk denken extra profiel. Het is niet 
onmogelijk dat de Europese top van Amsterdam die 
bedoeld was als afronding van het Europa van de 
E M u en het stabiliteitspact de geschiedenis ingaat 
als keerpunt in die ontwikkeling. Maar in de wijze 
waarop aan de functionele positie inhoud wordt 
gegeven, moet naar inhoud en vorm aansluiting 
gevonden worden met de actuele omstandigheden: 
tradities kunnen niet op traditionele wijze worden 
verdedigd. Terug naar de sociale markteconomie 
van de jaren vijftig/ zestig met zijn bestaanszekerhe
den is in de huidige wereld-economie niet realiseer
baar te achten en zal hem in Europees verband al 
heel snel in een positie van isolement brengen. Zou 
hij alleen komen te staan in zijn conflict met de 
internationale marktkrachten dan is zijn politieke 
lot snel beslist en zou zich de geschiedenis van het 
eerste socialistische kabinet onder Mitterand herha
len. Aan Blair zal Jaspin in zijn strijd om herijking 
van onze sociale orde - als de tekenen niet bedrie
gen - geen bondgenoot hebben die bereid is met 
hem de kastanjes uit het vuur te halen. Voor het sla
gen van Jospin's missie zal zo gezien van doorslag
gevende betekenis zijn of de linkse mistral ook de 
Duitse laagvlakten bereikt7. En dan nog moet de 
sPo niet door Schröder gedomineerd gaan worden, 
want dan zou die partij naar het evenbeeld van 
Labour herschapen worden. De kansen hierop lij
ken overigens niet groot. De Duitse vakbeweging 
die de opening naar de middenklassen zelf al lang 
geleden tot stand heeft gebracht, laat zich niet zo 
makkelijk politiek marginaliseren en bovendien is 
haar aanhang niet afkerig van radicalisme als het om 
de werkgelegenheid gaat. Op het slaan van wonden 
doen de grote Duitse ondernemingen voor hun 
Franse collega's niet onder. 

Voor de Franse en Duitse socialisten geldt ten
slotte de vraag die voor alle socialistische partijen in 
Europa op gaat, namelijk of ze bereid zijn de ver
taalslag te maken van traditie naar actualiteit. Niet 
door hun traditie op te offeren aan electoraal 
gewin, een paradigma-wisseling kan ook buiten 

regeringsdeelname worden bewerkstelligd, maar 
door die traditie vorm te geven op een wijze die 
onder de huidige omstandigheden hout snijdt. 

Een meer sturende rol voor de nationale overheid 
ten gunste van een ·op werkgelegenheid gericht 
beleidsaccoord, maar staatsdirigisme is een brug te 
ver. In Europa tekent zich onder de oppervlakte 
een economische revitaliseringsbeweging af in de 
vorm van nieuw ondernemerschap met name in het 
M KB dat als banenmotor optreedt terwijl de grote 
gevestigde ondernemingen vernietigers van banen 
zijn. Het zou een tragische vergissing zijn om die 
revitaliseringstrend te missen, respectievelijk het 
M KB en het grote bedrijfsleven beleidsmatig over 
één kam te scheren. Vergroting van de overheids
uitgaven ten gunste van de economische groei lijkt 
geboden, maar dan productieve overheidsuitgaven, 
investeringen waarop particulieren kunnen inhaken 
en niet louter consumptieve uitgaven (uitkeringen) 
of kostbare banenplannen gericht op de collectieve 
sector. Ook socialisten die niet geloven in privati
sering van publieke dienstverlening ontkomen niet 
aan de verplichting om die publieke dienstverlening 
grondig te moderniseren. Binnen de publieke sector 
zou een revitaliseringsbeweging op gang gebracht 
moeten worden analoog aan die in de bedrijvenwe
reld. Een dergelijke beweging zou de publieke sec
tor ook kunnen bevrijden uit de klem van afbraak, 
bezuiniging en improductiviteit. Het is niet de 
publieke dienstverlening waartegen de bezwaren 
zich richten maar de wijze waarop die functioneert. 
De competentie van overheid en publieke sector is 
van grote betekenis voor het economisch prestatie
vermogen van een land. Dit is in het recente World 
Development Report nog eens bevestigd. Een incom
petente overheid moet haar effectiviteit vergroten: 
verbeteringen blijken in een meer dan evenredige 
groei van de levensstandaard van de bevolking te 
resulteren. 

Het heetste hangijzer in deze is het verdelings
vraagstuk. Zijn socialisten bereid te kijken naar 
risicodragende inkomensbestanddelen of hebben ze 
alleen oog voor vaste inkomensaanspraken ter ver
betering van de inkomensverhoudingen. Ook 

7. De wijze waarop Jespin tijdens de 
Eurotop in Amsterdam om een Frans 
isolement te vermijden, heeft moeten 
inbinden met betrekking tot het 
stabiliteitspact onderstreept die nood
zaak nog eens. 
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socialisten kunnen niet de ogen sluiten voor de 
sterk toegenomen onzekerheden in het economisch 
leven. Niet alleen financiële aandeelhouders maar 
ook stakeholders zullen bereid moeten zijn om in die 
onzekerheden te delen. Als het goed gaat meede
len, als het slecht gaat pas op de plaats. 

De door Blair voorgestane stakeholder-benade
ring zou zo gek nog niet hoeven zijn. De politieke 
vertaling van de actuele sociale conflictstof in ter
men van nood aovernanee en belangen van stakeholders 
heeft het voordeel dat deze aansluit op een bestaan
de beweging waarvoor ook maatschappelijk 'ther
miek' bestaat. Gavernanee beperkt zich namelijk niet 
tot de bedrijvenwereld, maar strekt zich uit tot alle 
'regeerders'. De rol die binnen de aovernanee
beweging toegekend wordt aan de ei vil society maakt 
deze beweging politiek nog interessanter, zonder 
maatschappelijke coalitie-vorming heeft deze mis-

8. In dit verband is het interessant te 
wijzen op een debat dat in Nijenrode 
Manoaement Review gevoerd wordt. In vijf 
achtereenvolgende nummers van dit blad 
zijn uiteenlopende bijdragen aan dit 

sic immers geen kans van slagen. Deze benadering 
heeft evenwel alleen betekenis indien de belangen 
van de stakeholders in Europees verband naast die 
van de financiële aandeelhouders goed geregeld 
worden8 . Tenslotte moeten er ook sancties gescha
pen worden om de naleving ervan af te dwingen. 

Zo zou wellicht toch nog de brug geslagen kun
nen worden tussen de continentale en Angel
saksische socialisten. Met Kok en het poldermodel 
als positie tussen beide in. 
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thema gewijd en het ziet er niet naar uit 
dat het hierbij blijft. Ook binnen de 
bedrijvenwereld is een herwaardering 
aan de gang van ondernemingsdoel
stellingen. 




