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'We must reconstruct the social 
wealth of our country. Social 
institutions, from the family to 
local government, must be nur
tured to provide a dependable 
social environment in which 
people can lead their lives'. 

In een bepaald opzicht kan het 
rapport zelfs Thatcherite worden 
genoemd. In de visie van de 
ondeugende 'Newsnight' -pre
sentator Jeremy Paxman (in 
Friends in High Places. Who runs 
Britain?, 1990) is zij het, meer dan 
de Labour Party, geweest die de 
Engelse klassenmaatschappij het 
meest ingrijpend heeft onder-

Hetprobleem 
van links 

Margo Trappenburg bespreekt: 

David Miliband (red.), ReinventinB the 

Lift, Cambridge : Polity Press, •994· 

Na acht verkiezingsnederlagen 
op rij, een beklemmende uittocht 
van jongere kiezers en een partij
reorganisatie die de PVDA trans
formeert tot een postmodern 
netwerk voor intimi, is een boek 
dat Reinventing the Lift heet ver
plichte literatuur voor iedereen 
die zich nog steeds sociaal-demo
craat wil blijven noemen. Is het 
daarmee ook bemoedigende lite
ratuur? Dat ligt eraan. Voor die
genen die de sociaal-democratie 
beschouwen als een betrekkelijk 
willekeurige keuze binnen het 
spectrum van linkse partijen 
(even zo goed had men zich kun
nen bekennen tot GroenLinks of 
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mijnd. Door politieke benoemin
gen en economische libe~ali
sering heeft zij het oude Engelse 
establishment van Eton, Ox
bridge en een militante vakbewe
ging danig ontregeld. (Niet voor 
niets spreekt haar opvolger, de 
acrobatenzoon J ohn Major, even
eens over het nabijbrengen van 
een klassenloze maatschappij) . 
Dit rapport kritiseert wel dege
lijk de grove ongelijkheid in de 
Engelse samenleving, maar 
maakt dit nadrukkelijk tot een 
maatschappelijk probleem voor 
allen door het te analyseren als 
een obstakel voor economisch 

o 66) biedt Reinventing the Lift tal 
van interessante aanknopings
punten in de categorieën 'demo
cratisering', 'emancipatie', 'anti
racisme' en 'groene politiek'. 
Voor lezers die links nog vooral in 
verband brengen met sociale 
rechtvaardigheid, biedt het boek 
benauwend wermg. In het 
laatste hoofdstuk (' Reinventing 
Polities') betoogt Manuel 
Escudero dat de hedendaagse 
maatschappij wordt gekenmerkt 
door fragmentatie, onvoorspel
baarheid, individualisme en een 
grote middenklasse. In een der
gelijke samenleving is geen plaats 
oor socialistische blauwdrukken 

of voor sociaal-democraten die 
denken dat zij enigerlei moreel 
gelijk aan hun zijde hebben. 
Linkse partijen moeten vooral 
open en democratisch zijn en 
appelleren aan individuen in 
plaats van collectiviteiten: 'het 
medium - dat wil zeggen: de 

succes. Het design van de toe
komstige welfare state wordt niet 
in klasse-termen, maar in die van 
burgerschap en individuele po
tenties getekend. 

Daarmee ontstijgt de commis
sie doelbewust een klasse-analyse 
in engere zin. Met een rapport als 
dit zou Tony Blair de constituencies 

van Zuid-Engeland moeten kun
nen overtuigen. Downingstreet t o 

krijgt eindelijk nieuw behang. 

RENÉ CUPERUS 

Medewerker w B s, redacteurs &.P 

democratische procedures - is 
een wezenlijk deel van de politie
ke boodschap geworden' (p . 
241 ). In een reactie op dit hoofd
stuk verzucht de Britse Labour 
parlementariër Margaret Hodge 
dat een linkse partij die niet pre
tendeert moreel gelijk te hebben 
onbestaanbaar is. Mensen verlan
gen van politieke partijen dat zij 
duidelijke waarden en doelen 
hebben: 'wij moeten niet, zoals 
Escudero voorstelt, 'iedere pre
tentie van morele superioriteit 
laten varen' . Wij moeten geloven 
dat onze waarden niet alleen goed 
maar ook nodig zijn. ( ... ) 
Democratie is een centrale waar
de voor linkse politiek, omdat zij 
een gelijke participatie van indivi
duen in het bepalen van hun eigen 
leven mogelijk maakt. Maar 
andere waarden - gelijkheid en 
sociale rechtvaardigheid- zijn 
ook belangrijk.' (pp. 245- 246). 
Tegen die tijd is het boek echter 
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bijna uit en in de voorafgaande 
hoofdstukken valt over gelijkheid 
en sociale rechtvaardigheid wei
nig opbeurends te lezen. Het 
pleit na~uurlijk voor deze bundel 
dat je bijdragen inhoudelijk 
deprimerend kunt vinden, ande
re accenten zou willen leggen, 
het met de schrijvers oneens kunt 
zijn. Er zijn ook boeken waar je 
aan normatief-inhoudelijke oor
delen niet toekomt, omdat je 
ergernis geheel wordt opgeslokt 
door slecht schrijvende auteurs, 
warrige verhalen of oninteres
sante stellingen. 

Espins-Andersen 
In hoofdstuk 8 (naar mijn 
idee het meest belangwekken
de hoofdstuk) probeert Gosta 
Esping-Andersen zijn eerder ont
wikkelde typologie van verzor
gingsstaten toe te passen op een 
analyse van de economische 
crisis. Esping-Andersen onder
scheidt drie typen verzorgings
staten. Type I zijn de Angelsak
sische landen: weinig sociale 
voorzieningen, lage minimumlo
nen, de meeste burgers zijn 
financieel gedwongen te werken. 
Type 2 wordt gevormd door de 
Scandinavische landen: lonen op 
een niveau waar een individuele 
werknemer van kan leven, maar 
geen gezin van kan onderhouden; 
een grote overheidssector die 
veel werkgelegenheid biedt, met 
name aan vrouwen. De overige 
West-Europese landen behoren 
overwegend tot type 3: lonen 
afgestemd op kostwinners die 
een gezin onderhouden en royale 
uitkeringen eveneens geënt op 
het kostwinnersmodeL 

Hoe vergaat het deze drie 
typen van verzorgingsstaten in de 

s &._o 2 1996 
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post-industriële economie? In 
de huidige economische situatie 
is groei van het aantal banen 
alleen te realiseren in de dien
stensector, hetzij in de vorm 
van persoonlijke, particuliere 
dienstverlening (werksters, hon
.denuitlaters, babysitters: 'per
sonal services'), hetzij in de vorm 
van publieke dienstverlening 
(bejaardenverzorgsters, leidsters 
in kinderdagverblijven, maat
schappelijk werkers: 'social ser
vices'). Type I en type 2 wel
vaartsstaten slagen erin deze 
banengroei te bewerkstelligen. 
In de vs verlaagt men de toch al 
lage uitkeringen en het mini
mumloon en door die maatrege
len ontstaan vervolgens, wat 
Esping-Andersen aanduidt als 
Mcjobs, wegwerpbaantjes. Type 2 

staten vergroten hun toch 
al omvangrijke overheidssector 
met nog meer 'social services'; 
de belastingen worden navenant 
verhoogd om al deze nieuwe 
ambtenaren te betalen. Type 2 

staten ten slotte belanden in een 
spiraal van toenemende ellende. 
Zij stoten hun minder produk
tieve, veel te dure krachten 
(ouderen) uit het arbeidsproces, 
moeten daardoor met nog min
der mensen nog meer inactieven 
onderhouden, wat nog hogere 
eisen stelt aan de overgebleven 
werknemers, waardoor nog 
meer mensen uit de boot vallen 
en aangewezen zijn op een uit
kering, en zo verder. Type 3 sta
ten zijn niet in staat Mcjobs te 
creëren omdat het bruto loon 
behorend bij dergelijke baantjes 
niet opweegt tegen het profijt dat 
men heeft van de werknemer. De 
Scandinavische taktiek is even
min voor hen weggelegd; burgers 

_ .,_ I I l 

betalen zoveel sociale premies 
aan alle werklozen en vroegtijdi
ge gepensioneerde ouderen dat 
extra belasting ten behoeve van 
nieuw te creëren ambtenaren
baantjes onverdedigbaar is. De 
Scandinavische weg kan alleen 
worden ingeslagen als we alsnog 
de lonen zodanig omlaag schroe
ven dat zij niet langer kunnen fun
geren als gezinsinkomen. Esping
Andersen acht dat niet haalbaar. 
Hij is van oordeel dat er niets 
anders op zit dan de Amerikaanse 
kant uitgaan: de overdrachtsuit
gaven moeten omlaag en mensen 
moeten aan de slag in wegwerp
baantjes. Is daar nog iets bij waar 
het linkse hart warm van wordt? 
Wij moeten ons troosten met het 
vooruitzicht dat mensen niet 
voor eeuwig gevangen zullen zit
ten in een bestaan als boodschap
peninpakker. Het moderne gezin 
zal af en toe geconfronteerd wor
den met een Mcjob periode voor 
een van beide partners; maar 
door hard werken, om- en bij
scholing kan men daar weer uit 
komen. 

Giddens 
Anthony Giddens doet in hoofd
stuk 2 een poging de condition 
moderne in woorden te vangen. 
Wij leven in een tijd waarin de 
gevaren waaraan we blootstaan 
niet langer als een soort noodlot 
over ons komen, maar groten
deels door men enhanden zijn 
gewrocht (nucleaire dreiging, 
milieuvervuiling, genetische ma
nipulatie). Ons stelsel van sociale 
verzekeringen is echter nog geënt 
op ouderwetse risico's: ziekte, 
de dood van partner of ouders, 
arbeidsongeschiktheid. Een mo
derne welvaartsstaat zou moeten 

wordel 
van wa 
re' nfj 
'positi, 
uit zel 
nemen 
hun n 
gaat o~ 
voorbe 
van he 
denke1 
zondht 
breder 
toe n; 
'die m 
me, di 
gezom 
behou1 
moet!'\ 
waard. 
tussen 
enerzi 
lokale 
leven 
een ll 
heid 
me gal 
een g 
besch1 
mevrc 
je. Gi< 
veling 
geen l 
Ie ree 
hij d, 
schap1 
waaru 
Tradit 
ver !ie• 
heid . 
vaardi 
teerd 
aanhal 
levem 
wei ge 
te 
ment; 
'niets 



1 

:1 

" 

:s 
e 

n 
1-

Ir 

:? 

t-
) 

.n 
r 

>r 
1r 

j-
tit 

d-
Jn 

n. 
ie 
:m 

ot 
n-

jn 
.g, 
ta

tie 
nt 
:e, 
rs, 
.o
en 

worden uitgedacht als een model 
van wat Giddens 'positive welfa
re' noemt. Een systeem van 
'positive welfare' daagt mensen 
uit zelf verantwoordelijkheid te 
nemen, gebruik te maken van 
hun mogelijkheden. Waar het 
gaat om de gezondheidszorg bij
voorbeeld, moeten we afstappen 
van het beperkte biomedische 
denken; we moeten leren ge
zondheid te plaatsen in een veel 
breder perspectief. We moeten 
toe naar een gezondheidszorg 
'die meer nadruk legt op holis
me, die, meer in het bijzonder, 
gezondheid koppelt aan milieu
behoud en -bescherming.' We 
moeten komen tot 'een nieuwe 
waardering van de samenhang 
tussen positieve gezondheid 
enerzijds en de transformatie van 
lokale en mondiale wijzen van 
leven anderzijds.' (p.36) Je ziet 
een minister van volksgezond
heid voor zich die dergelijke 
megalomane uitspraken doet en 
een grote waardering voor de 
bescheiden ambities van 
mevrouw Borst-Eilers overvalt 
je. Giddens analyse en zijn aanbe
velingen zijn veel beter waar zij 
geen betrekking hebben op socia
le rechtvaardigheid. Zo typeert 
hij de post-traditionele maat
schappelijke orde als een orde 
waarin alles ter discussie staat. 
Tradities bestaan nog wel maar zij 
verliezen hun vanzelfsprekend
heid. Zij moeten zichzelf recht
vaardigen; er moet over gedebat
teerd kunnen worden. Waar de 
aanhangers van traditionele 
levensvormen en gewoonten 
weigeren deze open houding aan 
te nemen ontstaat funda
mentalisme. Fundamentalisme is 
'niets anders dan traditie die op 
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de traditionele manier wordt 
verdedigd, terwijl die manier 
van verdedigen alom in twijfel 
wordt getrokken' (p. 23). Op 
zo'n manier omschreven wordt 
fundamentalisme minder nieuw, 
minder onbegrijpelijk en mis
schien ook minder bedreigend. 

De post-traditionele maat
schappelijke orde zoals Giddens 
die ziet vraagt om nieuwe vor
men van politiek bedrijven. De 
politiek moet zich volgens 
Giddens bezig houden met het 
repareren van verbanden en 
gemeenschappen die door de 
alom oprukkende krachten van 
de markt beschadigd worden; 
zij moet een veelvoud van arena's 
creëren waar controversiële 
zaken besproken kunnen worden 
(men vergelijke het recente was
pamflet De verplaatsins van de poli

tiek) en zij moet niet sturend, dic
terend maar voorwaardenschep
pend te werk gaan. 

Materialistisch paradisma 

Ik doe een greep uit de aangereik
te suggesties in de overige hoofd
stukken. 

Voor Stephen Tindale is het 
onbegrijpelijk dat links zich niet 
in veel sterkere mate heeft 
gestort op de ecologische poli
tiek: 'Deze is stoutmoedig en 
idealistisch ( ... ) en onvermijde
lijk mondiaal. Zij is geloofwaar
dig, haar geloofwaardigheid is 
]thans nog niet aangetast. En 

misschien het allerbelangrijkst, 
zij biedt ons een project dat zou 
kunnen uitmonden in herverde
ling zonder hogere belastingen, 
door de kwaliteit van leven voor 
allen te vergroten, maar arme 
gemeenschappen daar relatief 
meer van te laten profiteren.' 

(p. 1 96) De sociaal-democratie 
heeft zich laten meeslepen door 
het materialistische paradigma 
van rechts en heeft de vele moge
lijkheden van de milieupolitiek 
daarmee aan zich voorbij laten 
gaan. 

Elizabeth Meehan en Ray
mond Plant voeren de uit het 
feminisme bekende discussie 
over gelijkheid en verschil ten 
aanzien van culturele minderhe
den. Zijn de leden van etnische 
minderheidsgroepen beter af met 
een politiek die hen beschouwt 
als gelijk aan de autochtone bur
ger of zijn zij gebaat bij een poli
tiek die hun etnisch-culturele 
anders-zijn serieus neemt en daar 
openlijk ruimte voor biedt? De 
adviezen tenderen in de richting 
van het ene doen maar pet andere 
niet nalaten. 

Bhikhu Parekh roept de mos
lims op tot herinterpretatie van 
hun eigen traditie, maar bena
drukt ook dat Europeanen, met 
name niet-religieuze, politiek
linkse Europeanen traditioneel 
weinig oog hebben gehad voor 
het spirituele. Wij zouden in dit 
opzicht van de moslimtraditie 
kunnen leren. 

Joel Rogers en Wolfgang 
Streeck filosoferen over de post
fordistische economie en sugge
reren dat de nieuwe flexibele 
arbeidsmarkt een institutionele 
basis nodig heeft, die door een 
geheroriënteerd links zou kun
nen worden aangereikt. 

Als gezegd: dit zijn allemaal 
interessante thema's, het zijn 
onderwerpen waar de sociaal
democratie zich uiteraard over 
uit moet spreken, maar het zijn 
geen typisch sociaal-democrati
sche agendapunten. Bekeken 
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vanuit de Nederlandse politiek 
(ReinventinB the Lift gaat vooral 
over Groot-Brittannië) zijn het 
thema's die worden geassocieerd 
met o66 en GroenLinks. Als 
Gosta 'Esping-Andersen gelijk 
heeft en we economisch gezien 
geen andere weg kunnen kiezen 
dan de Amerikaanse, en we niet
temin een sociaal-democratisch 
eigen geluid willen laten horen, 
dan is de meest belovende aanzet 
daartoe te vinden in de bijdrage 
van Guardian-redacteur Wil! 
Hutton. Het probleem van Links, 
schrijft Hutton, is niet zozeer 
dat het deel uitmaakt van een tra
ditie die ons de goelag heeft 
gebracht, maar dat het zich lijkt te 
hebben bekeerd tot de paradig
matische uitgangspunten van 
rechts. Hutton: 'Links moet een 
eigen paradigma vertegenwoor-

Correctie en 
aanvulling 

In mijn artikel 'Inzake partijver
nieuwing' (s&o, januari 1996) 
zijn enkele fouten geslopen die 
correctie en aanvulling behoe
ven. 

In noot 24 wordt er gewag van 
gemaakt dat de tekst van de reso
lutie inzake partijvernieuwing 
niet officieel is gepubliceerd in 
het Beleidsverslaa 1992-1994. Dit 
is op zich wel juist, maar die tekst 
is wel aan te treffen in het 
Beleidsverslaa 1990-1992, en daar 
hoort hij ook thuis. 

Op bladzijde 40 wordt gesteld 
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digen. Het moet spreken in ter
men van democratie, sociale 
rechtvaardigheid, burgerrechten 
en eerlijkheid. Boven alles moet 
het staan voor sociale cohesie 
( ... ), voor de erkenning van het 
feit dat zonder publieke goederen 
en gemeenschappelijke waarden 
het leven voor iedereen afstote
lijk, beestachtig en dikwijls kort 
zal zijn.' De sociaal-democratie, 
zo begrijp ik dit, moet zich druk 
maken om publieke goederen en 
gemeenschappelijke waarden. In 
een tijd waarin men werklozen 
verplicht tot het aannemen van 
wegwerpbaantjes, waarin ook 
door links wordt betoogd dat het 
systeem van sociale zekerheid 
moet worden ingeperkt, zou 
deze stroming tenminste zorg 
kunnen dragen voor het behoud 
van tal van principieel publieke 

dat het 'Kennisfestival' in 1993 
'ten minste J 15oo,- per bezoe
ker heeft gekost'. Wie de verant
woording van dit getal in noot 6 2 

naloopt, ziet dat dit een rekenfout 
is; het moet zijn 'tenminste 
f 15o,- per bezoeker'. 

Op bladzijde 3 7-3 8 staat dat de 
notitie over subsidiëring van poli
tieke partijen die minister 
Dijkstal aan de partijvoorzitters 
van politieke partijen ter com
mentariëring heeft gezonden, 
nooit voor een zitting van het par
tijbestuur is geagendeerd, (on
danks herhaalde verzoeken daar
toe, had ik er nog aan toe kunnen 
voegen.) Dit was zo op het 
moment dat mijn artikel naar de 
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voorzieningen: het onderwijs, de 
gezondheidszorg, het openbaar 
vervoer, de rechtshulp, kinder
opvang. Het gaat niet aan derge
lijke publieke goederen gedeelte
lijk over te laten aan de markt en 
de overheid alleen te laten ingrij
pen waar de markt faalt; het is 
goed voor een samenleving 
publieke goederen te hebben 
waar iedereen van profiteert en 
waar iedereen zich navenant ver
antwoordelijk voor voelt. De 
sociaal-democratie zou ervoor 
moeten waken dat de inhoud van 
het begrip publieke goederen niet 
wordt gedevalueerd tot een afval
bak van restjes waar de markt 
echt niets mee kan beginnen. 

MARGO TRAPPENBURG 

is redacteur van s &.P 

drukker ging, maar het is niet 
meer zo op het moment dat het 
verscheen. In de tussenliggende 
periode is de notitie aan het par
tijbestuur voorgelegd, met het 
verzoek in te stemmen met het 
schriftelijke commentaar van 
Rottenberg en de directeur van 
het partijbureau, namelijk om te 
breken met de bestaande opstel
ling van de PvdA, en Dijkstals 
voorstel te accepteren om de 
doelsubsidies aan neveninstellin
gen te vervangen door een alge
mene subsidie aan partijen. Het 
partijbestuur is hier overigens 
niet mee akkoord gegaan . 

BART TROMP 




