
INHOUD 

Buitenlands beleid 
Tinbergen 
Veri oren illusies 

S&_OI2 ' I995 

BOEKEN 

Ontbrekend sociaal
democratisch 
perspectief 

Bram Stemerdink bespreekt: 

Frans Becker e.a. (red.) Nederland in de 

were/d. Het zestiende jaarboek voor het demo

cratisch socialisme, Amsterdam: De 

Arbeiderspers/Wiardi Beckman 

Stichting, 1995; enJ.P.H. Donner(rap

porteur), Europa, wat nu?, rapport van de 

W etenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, Den Haag, 1995. 

Een warme zomeravond in Parijs, 
3 1 juli 1914. Jaures, de politiek 
Ieider van de Franse socialisten, 
zat met een aantal vrienden te 
eten in Cafe du Croissant, rue 
Montmartre. PlotseHng klonken 
er schoten, Jaures werd dodelijk 
getroffen. Om 2 1 .40 uur over
leed hij. Aan de vooravond van de 
Eerste W ereldoorlog werd niet 
aileen de Ieider van de Franse 
socialisten vermoord, maar ook 
een van de meest op de voor
grond tredende !eiders van de 
(Tweede) Socialistische Inter
nationale uitgeschakeld. Als wei
rug anderen had Jaures zich inge
zet om een dreigende oorlog te 
voorkomen. 

Diezelfde dag vergaderden 
partij- en fractiebestuur van de 
SPD over de vraag of de Rijks
dagfractie in zou moeten stem
men met de door de regering 
gevraagde oorlogskredieten. De 
uitkomst van het beraad was 'ja'. 
Jaures, de stem tegen oorlog, 
vermoord, de Duitse socialisten 
voor oorlogskredieten. Scherper 
kon niet tot uitdrukking komen 
dat een eind was gekomen aan de 
gezamenlijke inspanning van de 
sociaal-democraten om een we-

reldoorlog te voorkomen. 
Lange tijd werd gedacht en 

gezegd dat de Duitse socialisten 
geen andere keuze hadden van
wege de 'Kriegsbegeisterung' 
van hun eigen aanhangers. Oat 
bleek toch wei even anders te Jig
gen. Otto Braun, de latere 
Pruisische minister-president, in 
1 914 lid van het partijbestuur, 
schreef op 5 augustus 1 9 14 in zijn 
dagboek: 'Sollen die halbasiati
schen, schnappsgeftillten Kosa
kenhorden die deutschen Fluren 
zerstampfen, deutsche Frauen 
und Kinder martern, die deut
sche Kultur Zertreten.' 

Oat was de ene kant van de 
zaak. Maar belangrijker was dat 
de s P D hoven alles vreesde zelf 
het kind van de rekening te wor
den ingeval niet zou worden inge
stemd met de oorlogskredieten. 
De socialistenwet van Bismarck 
was men nog niet vergeten. 
Leidinggevende socialisten ver
wachtten zelfs positieve gevolgen 
van het ja-stemmen, zoals demo
cratisering van de samenleving op 
vele terreinen, waaronder de 
hervorrning van het kiesrecht. De 
wens betrouwbaar over te ko
men, was zo overheersend dat 
alles hieraan ondergeschikt werd 
gemaakt. Oat is de Duitse socia
Hsten duur komen te staan. In
terne strijd, afsplitsingen, verlies 
van geloofwaardigheid bij andere 
socialistische partijen, een ideo
logisch buitengewoon zwakke 
uitgangspositie om regeringsver
antwoordelijkheid te dragen. 

Je zou kunnen zeggen dat de 
Duitse • socialisten hun morele 
gezag weer terugkregen in hun 
verzet tegen het nationaal-socia
Hsme. Het hoogtepunt van bet 
parlementaire verzet in die perio
de was de strijd tegen de machti-
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gingswet 'der Geburtsurkunde 
des Dritten Reiches' (23-3 -
1 9 33). De enige partij in de 
Rijksdag me deze wet afwees, 
was de s Po met als woordvoer
der Otto Wels, de sociaal-demo
cratische Ieider in de Rijksdag. 
Terwijl de nationaal-socialisten 
brulden 'Landerverrater, lhr 
werdet heute noch aufgehangt', 
deed Wels wat een sociaal-demo
craat/ socialist behoort -te doen : 
vechten voor principes. 

Cruciale momenten 
In de politiek zijn er maar af en 
toe van me gebeurtenissen me er 
echt toe doen. Maar dan moet je 
er als partij ook zijn. In Neder
land zijn de belangrijke politieke 
momenten meestal verbonden 
met belangrijke buitenlandse 
ontwikkelingen, al zou je dat niet 
zeggen als je kijkt naar de redenen 
waarom in Nederland kabinetten 
aan hun eind komen. Enkele mo
menten waarop de sociaal-demo
cratie in meer recente tijden 
moest Iaten zien waar ze voor 
stond, waren het debat over toe
treding tot de N Avo, de politio
nele acties in Nederlands-Inille, 
de plaatsing van kruisraketten en 
de Golfoorlog. 

In een artikel in Socialisme en 
Democratie Uaargang 6, nr.6, 
biz. 3 2 7 e. v.) gaf de latere forma
teur van het kabinet-Den Uyl, 
Burger, precies aan waar het bij 
de N Avo om zou moeten gaan: 
'Wij zijn geen oorlogshetsers en 
willen dat ook niet zijn, hetgeen 
intussen niet betekent dat ze niet 
bestaan ... Tafeltoasts op vrede
lievende en defensieve bedoelin
gen zijn niet aileen onvoldoende, 
zij zijn narcotica me het gevaar 
camoufleren. Daden zijn noillg, 
waarlijk pacilistische, waarlijk 
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defensieve daden', en even ver
der: 'Inillen gij vrede wilt, went 
men dienovereenkomstig te age
ren.' Heftige debatten vonden in 
de PvdA plaats over de politione
le acties in Nederlands-Inille. 
'Niet met de wapenen der hazen' 
werd even vergeten, een recht
vaarillge oplossing moest volgens 
de meerderheid van de sociaal
democraten rut keer maar eens 
uit • de loop van een geweer 
komen. Bij de kruisraketten ging 
het weer de andere kant op. 
'Genoeg is genoeg', zei Den Uyl 
en lapte het verwijt aan zijn laars 
dat de PvdA zich met het onvoor
waardelijke nee tegen een zinloze 
wapenwedloop op nucleair ge
bied buiten een toekomstige 
regering zou kunnen plaatsen. 

Bij de beslissing over deelname 
aan de Golfoorlog sloeg de slinger 
binnen de PvdA weer naar de 
andere kant door. Irak was tot de 
tanden bewapend door vele wes
telijke Ianden, waaronder Groot
Brittannie, Frankrijk en de 
Verenigde Staten. De Engelsen 
leverden van alles en nog wat tot 
vlak voor de in val in Koeweit. De 
Amerikaanse regering koos on
middellijk voor een militaire op
lossing van het probleem. De 
Veiligheidsraad had nog niet uit
gesproken dat er een economi
sche, financiele en militaire boy
cot van lrak moest komen of de 
Amerikaanse president Bush 
zond al troepen en vliegtuigen 
naar Saouill-Arabie, een actie me 
snel gevolgd werd door de Britse 
premier Thatcher. Op 1 8 sep
tember 1990 spraken de WEU

landen uit dat een strikte handha
ving van het embargo de enige 
mogelijkheid was, maar daaraan 
had Bush geen boodschap. 
Thatcher volgde wederom in zijn 

voetspoor en lapte de uitspraken 
van de wE u eveneens aan haar 
laars. En de PvdA? Na eniggeduw 
en getrek kozen de sociaal-demo
craten nagenoeg unaniem voor 
deelname aan de Golfoorlog. 
Terwijl Bush met minieme meer
derheid een debat in de Senaat 
overleefde, trok de Tweede 
Kamer in overgrote meerderheid 
enthousiast ten strijde. 

Buitenlandse politiek houdt na
tuurlijk meer in dan hierboven 
aangegeven . Nederland in de we
reid, bet zestiende jaarboek voor bet 
democratiscb socialisme probeert in 
kaart te brengen welke doelstel
lingen en instrumenten van bui
tenlandse politiek een adequaat 
antwoord vormen op de nieuwe 
intemationale situatie en ook in 
hoeverre Nederland nog het ka
der vormt waarin een hervor
mingsgezinde politieke partij zin
vol kan opereren. Die vragen 
worden aan de orde gesteld met 
betrekking tot vier thema's : 
defensie, ontwikkelingshulp, cul
tuurpolitiek en Europa. In een 
slothoofdstuk wordt de balans 
opgemaakt 'voor Nederland zo
wel als voor de sociaal-democra
tische stroming' (blz.16) . 

De redactie van het jaarboek 
stelt terecht dat er al vele nota's 
zijn waarin zowel getracht wordt 
een diagnose van de recente ver
anderingen te geven als aanbeve
lingen te doen in welke richting 
verder te gaan. De regering heeft 
met onder andere de 'Herijking 
van het buitenlands beleid' haar 
steentje bijgedragen, evenals 
denktanks als het Nederlands 
Instituut voor Intemationale Be
trekkingen 'Clingendael', de 
W etenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid en de Ad-
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viesraad Vrede en Veiligheid. 
Maar de redactie constateert ook 
dat de politieke partijen opval
lend afwezig zijn in het debat en 
dat dat een argument is om de 
veranderende positie van Ne
derland aan de orde te stellen 
vanuit sociaal-democratisch per
spectief. 'Voor zover mogelijk', 
wordt eraan toegevoegd (biz. 13). 
Om maar met de deur in huis te 
vallen, de meeste auteurs zien 
geen kans om ook maar enige ana
lyse vanuit sociaal-democratisch 
perspectief op tafel te leggen. 

Siccama analyseert en evalu
eert in een op zichzelf uitstekend 
hoofdstuk het Nederlands defen
siebeleid zoals dat zich sedert 
1989 heeft ontwikkeld. Zijn af
sluitende opmerkingen liegen er 
niet om. Met betrekking tot de in 
zijn ogen twee belangrijkste op
gaven waarvoor Nederland zich 
sinds het einde van de confronta
tie tussen Oost en West ziet 
gesteld, namelijk de uitbreiding 
van de bondgenootschappen (in
tegratie) en interventie (vredes
operaties), luidt zijn conclusie dat 
door opeenvolgende regeringen 
een inconsistent beleid is ge
voerd. Als illustratie van hoe 
moeilijk het wei niet is een demo
cratisch-socialistisch veiligheids
beleid te definieren, voert Sic
cama Ter Beek ten tonele die zijn 
ambtsperiode begon met een 
pleidooi tegen afschaffing van de 
dienstplicht en tegen (te vergaan
de) bezuinigingen op defensie 
en vervolgens het omgekeerde 
deed. Sinds wanneer behoort 
'een dam opwerpen tegen bezui
nigingen' op defensie tot het soci
aal-democratische gedachten
goed? Bondskanselier Kohl moet 
wel een echte sociaal-democraat 
zijn met zijn beleid van handha-
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ving van dienstplicht en grote be
zuinigingt;!n op defensie. Boven
staande is overigens alles wat 
Siccama aan sociaal-democratisch 
perspectief biedt. 

Soortgelijke opmerkingen zijn 
te maken over het door Junne 
geschreven hoofdstuk over de 
'Noord/Zuid-verhouding en de 
positie van de ontwikkelingssa
menwerking'. Hij geeft een uit
stekend overzicht van een aantal 
trends in de verhouding tussen 
Noord en Zuid en van de veran
deringen die de afgelopen jaren 
zijn opgetreden in het onwikke
lingsbeleid. Met name zijn op
merkingen over de militarisering 
van de hulp (alibi voor de minis
ters van Defensie in het Noorden 
om ook in tijden van bezuinigin
gen materieel aan te schaffen voor 
nieuwe taken) en over vredes
missies (de discrepantie tussen 
benodigde aantallen militairen en 
de vertaling in de vraag naar man
schappen en nieuw materieel die 
voor de uitvoering van de vredes
m1ss1e noodzakelijk worden 
geacht) zijn de aandacht waard. 
Maar in het gedeelte van dit 
hoofdstuk waarin Junne 'funda
mentele vragen en nieuwe rich
tingen' aan de orde stelt, is het 
sociaal-democratische perspec
tief maar moeilijk te ontdekken of 
het zou de mondiale belasting
heffing moeten zijn. 

Maastricht 
Geelhoed begint zijn hoofdstuk 
over Europa goed. Hij deelt me
de zijn bijdrage 'Maastricht en de 
Nederlandse sociaal-democratie' 
op persoonlijke titel als gemte
resseerd PvdA-lid te hebben ge
schreven. Hij heeft gelijk met de 
constatering dat 'in het politieke 
discours over het V erdrag van 

Maastricht het stilzwijgen van de 
Nederlandse sociaal-democratie 
wei het meest opzienbarend (is)' 
(biz. 89), maar geeft zelf ook wei
rug invulling aan het Europees 
perspectief vanuit sociaal-demo
cratisch gezichtspunt. De be
schrijving van de consequenties 
van het Verdrag van Maastricht 
en de voltooiing van de interne 
markt voor de beleidsruimte van 
de nationale overheden op so
ciaal-economisch gebied is uiter
mate precies en zorgvuldig 
(biz. 1 8, Inleiding) en aileen al 
daarom uitermate nuttig. Maar 
volstrekt onvoldoende wordt be
licht hoe het antwoord op de door 
Geelhoed zelf geformuleerde 
tweeledige kernvraag voor de 
Westeuropese sociaal-democra
tie eruit zou kunnen zien 
(blz.1o6) . De tweeledige kern
vraag luidt: 

- 'hoe kunnen gelijkwaardige 
ontplooiingskansen en een 
aanvaardbare bestaanszeker
heid in de nationale context 
worden verzekerd binnen een 
economisch bestel waarin het 
marktmechanisme een centra
le plaats moet gaan inn em en ' ; 
- 'hoe kan een meer volledige 
werkgelegenheid, ook voor de 
minder produktieve beroeps
bevolking, worden gereali
seerd tegen sociaal aanvaard
bare inkom ens.' 

De bijdrage van Geelhoed telt 3 1 
pagina's, de beantwoording van 
de tweeledige vraag neemt 
anderhalve pagina in beslag en 
mondt ·uit in de constatering dat 
het dilemma van de keuze tussen 
de armoedeval en de werkeloos
heidsval niet onoplosbaar is ' in
dien een aanvaardbare en han
teerbare oplossing kon worden 
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gevonden om de sociale assisten
tie voor de inactieve beroepsbe
volking tot een acceptabel niveau 
te maken in plaats van inkomens
vervangend' (blz.I o8). Ditis het. 
Een aanloop van honderd meter 
om een meter ver te springen. 

Visieloos mee-etertje 

Geelhoed heeft ook meegewerkt 
aan het rapport Europa, wat nu?, 

een coproduktie van de Europese 
Beweging Nederland (EBN) en de 
W etenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (w R R) . Veel 
nieuws biedt het rapport niet. 
Het is met hetzelfde sausje over
goten als de bijdrage van Geel
hoed in het jaarboek. Concepten 
van overheid en verzorgingsstaat 
lijken steeds minder te werken, 
kosten van arbeid worden een 
bepalende factor voor het vesti
gingsklimaat van een lidstaat, 
over de federale bestemming 
durft niemand meer te spreken, 
de politieke unie is in het voorma
lige Joegoslavie in diskrediet 
geraakt, aan een directorium van 
de grote lidstaten valt niet te ont
komen enzovoort enzovoort. Na 
lezing van zo'n rapport is maar 
een conclusie mogelijk: we kun
nen ons de moeite besparen na te 
denken over een Nederlands bui
tenlands beleid in algemene zin 
en in dat kader over een Europees 
beleid. Jammer van al die dikke 
rapporten; Nederland gedegra
deerd tot visieloos mee-etertje 
uit de grote ruif. 

Het aardige van de Jaarboek
bijdrage van Bevers over het 'bi.ti
tenlands cultuurbeleid' is dat hij 
duidelijk maakt dat in Nederland 
al vroeg werd ingezien dat de cul
turele sector te belangrijk was om 
over te leveren aan marktmecha-
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nismen. Dit beleid wordt nu in 
feite ook geaccepteerd door de 
Europese Unie als geheel. Oat 
wat belangrijk is, laat je immers 
niet over aan marktmechanis
men. Openbaar vervoer, wonen 
en gezondheidszorg, om enkele 
terreinen te noemen, zijn kenne
lijk van minder belang. 

Het door Rozemond geschre
ven hoofdstuk ('Dubieuze con
stanten in de buitenlandse poli
tiek van Nederland') onder
streept eigenlijk de teneur van de 
hierboven aangeduide hoofdstuk
ken: de veronderstelde constan
ten in de buitenlandse politiek 
van Nederland stemmen won
derwel overeen met wat ook ken
merkend zou zijn voor buiten
lands-politieke opvattingen van 
andere partijen. Samengevat: de 
sociaal-democratie heeft niets te 
mel den. 

De redactie van het Jaarboek is 
op de gelukkige gedachte geko
men een aantal buitenstaanders 
uit te nodigen in korte notities 
hun indrukken van Nederland en 
de Nederlandse politiek neer te 
leggen. Het Ievert een aantal aar
dige, maar ook onthutsende, ob
servaties op. Buiter, forenserend 
tussen Engeland en de oostkust 
van de v sen een maand per jaar in 
Nederland, vermeldt dat Neder
land aileen internationaal de aan
dacht trekt met verhalen die trivi
aal (prietpraat over een lid van 
het koninklijk huis), dom (seks), 
onrepresentatief (Ajax), verte
kend (drugs) en vaak onwaar 
( euthanasie) zijn. En dan komt de 
uitsmijter: 'In dat opzicht is het 
natuurlijk niet erg verschillend 
van de manier waarop er in 
Nederland over het buitenland 
verslag wordt gedaan.' (biz. 24) 

Nederland in de wereld (van 
1995) vanuit sociaal-democra
tisch perspectief - voor zover 
mogelijk. Volgens dit Jaarboek 
blijkt er nagenoeg niets mogelijk 
te zijn. Geelhoed heeft gelijk. Re
constructie van een gei'dealiseerd 
verleden is per definitie riskant 
wanneer het geen behoorlijk ant
woord biedt op de vraagstukken 
van heden en morgen (blz.1o6). 
Nog riskanter is het naar mijn 
mening de idealen uit het verle
den te Iaten voor wat ze zijn en je 
mee te Iaten voeren door de waan 
van de dag, samen te vatten in 
slagwoorden als marktmechanis
me, privatisering en individualis
me. In de inleiding van het Jaar
boek wordt met betrekking tot 
de Golfoorlog gezegd dat de hoop 
op een 'nieuwe wereldorde' 
eventjes substantie kreeg toen 
'weliswaar niet helemaal volgens 
de letter van het v N-handboek, 
de brute en ondubbelzinnige 
agressie van de ene lidstaat van de 
v N tegen de andere door een 
internationale strijdmacht onder 
auspicien van de v N ongedaan 
werd gemaakt' (blz.IJ). Als dit 
het oordeel is vanuit sociaal
democratisch perspectief, dan is 
het beter het verleden van de 
sociaal-democratie te Iaten rus
ten. Voor diegenen die willen 
weten waarom Jaures werd 
doodgeschoten, waarom de 
PvdA zich tegen de kruisraketten 
keerde, waarom Den Uyl zich 
ooit inzette voor de spreiding van 
macht, kennis en inkomen is het 
jaarboek zijns ondanks inspire
rend. 
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