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Tenslotte een detail: als een niet 
onbelangrijke literatuuromissie 
in de bijdrage van Bosscher wijs ik 
op het derde jaarboek voor Media

aeschiedenis (Amsterdam I 99 I), 
waarin de lezingen gebundeld 
zijn, die gehouden werden tijdens 
een door de K N A w georgani
seerd symposion over 'de Nacht 
van Schmelzer'. Bosscher gaat 
(terechtl) uitvoerig in op 'de 

Afscheid van een tijd
perk? 

Thijs Woltgens bespreekt: 

Jean-Marie Guehenno, Het einde van de 

democratie, Lannoo, Tielt, 1994. 

Zowel door desintegratie als inte
gratie verdwijnen oude grenzen. 
Het afnemend belang van grond
gebonden activiteiten en de mo
biliteit van kapitaal en arbeid rela
tiveren oude en nieuwe grenzen. 
De natie-staat, als publieke orga
nisatie van een precies gedefi
nieerd gebied met een behoorlij 
ke mate van beslissingsvrijheid 
binnen dat territorium, behoort 
tot het verleden. 

Oat is niet aileen het gevolg 
van externe ontwikkelingen. Bin
nen de klassieke grenzen is het 
centrum van besluitvorming -
het primaat van de politiek - ver
vangen door een complex weef
sel van interacties, die, zonder 
elk op zich doorslaggevend te 
zijn, gezamenlijk de uitkomst van 
een beleidsbepalend proces ople
veren. De scheidslijn tussen pu
bliek en privaat vervaagt, overhe
den proberen op bedrijven te lij-
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Nacht', maar uit zijn tekst, no
tenapparaat en literatuurwijzer 
blijkt jammer genoeg niet dat de 
auteur kennis heeft genom en van 
genoemde publikatie. 

Na lezing kom ik tot de slotsom 
dat de honderdjarige zich een wat 
verrassender en opwindender 
cadeautje had mogen wensen en 
dat de ingestelde werkgroep ter 

ken en bedrijven proberen het ge
weldsmonopolie van de overheid 
te delen. Het onderscheid tussen 
algemeen belang en particuliere 
interesse is onmogelijk als de be
leidsrelevante kennis eerder bij 
lobbyisten te vinden is dan bij 
ambtenaren. 

De top van een politieke of 
econornische hierarchie maakt 
plaats voor makelaars in informa
tie (advocaten, beleggingsadvi
seurs, headhunters, adviesbu
reau's etc) . Topleiders worden 
vooral de verkopers van ander
mans beslissingen of de vaardige 
knopers van netwerken. Beeld
vorming en procesbeheersing 
hebben de hoogste prioriteit. 

Daarmee gepaard gaat een cul
turele verandering, waarbij op 
filosofische gronden geen verschil 
gemaakt kan worden tussen 
schijn en werkelijkheid, ratio en 
geloof, tolerantie en onverschil
ligheid. De zoektocht naar hou
vast maakt een nieuwe vorm van 
pan- of polythe'isme kansrijk. In 
elk geval moeten wij onze non
conformisten koesteren, want zij 
kunnen morgen in de mode zijn. 
Oat wat altijd in de mode is, is 
verandering en vernieuwing. 

bevordering van de geschied
schrijving van deN ederlandse so
ciaal-democratie in ieder gev~ 
nog niet opgedoekt hoeft te wor
den (voor zover zij datal van plan 
was). 

HANS RIGHART 

Hooaleraar Politieke aeschiedenis, 

Universiteit Utrecht 

Waar wij zelf niet meer weten, 
welke greep wij op de ontwikke
ling hebben, geldt als hoogste 
devies voor mensen en organisa
ties het versterken van ons aan
passingsvermogen. 

Het vervallen van de ver
trouwde kaders (staat, relatieve 
autonomie, duidelijke beslis
singscentra) en de vertrouwde 
cultuur (het geloof in zeggen
schap in plaats van aanpassing) 
ondermijnt de grondslagen van 
het Verlichtingsideaal van de 
democratie. Maar verzet is zin
loos, gelet op de diagnose. Wij 
moeten de feiten onder ogen 
zien. 

Het voorafgaande is in note
clop de inhoud van het hoek van 
Jean-Marie Guehenno, dat overi
gens een ongelooflijke rijkdom 
aan treffende observaties en me
taforen bevat. Laat ik een oordeel 
voorop stellen: dit essay of pam
flet, dat de overgang van het ons 
bekende institutionele tijdperk 
naar het nieuwe 'imperiale' tijd
perk beschrijft, getuigt van een 
brede kennis en visie. In sommige 
opzichten is het een interessant 
vervolg op Fukuyama's einde van 
de geschiedenis. Wat beide au-
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de Hegeliaanse dialectiek aan
roept om de liberale democratic 
al laat te stadium van de geschie
d nis te etaleren, gebruikt 
Guehenno de catastrofe- of cha
o th orie. Als het fladderen van 
en vlinder aan de ene kant van de 

wereld aan de andere kant een 
orkaan kan veroorzaken, wie kun 
jr dan nog verantwoordelijk rna
ken voor de geschiedenis? 

Wat aile Hegelianen (en dus 
ook Marxisten) gemeenschappe
lijk hebben is de onbevredigende 
combinatie van zeer gedetailleer
de analyses en zeer globale oplos-
ingen. Menige lezer van dit blad 

zal in zijn jonge jaren inzichtver
ruimende linkse maatschappij
analyses gelezen hebben, geba
seerd op tal van feitelijke eviden
ties, terwijl de oplossing zich be
perkte tot een oproep tot globale 
systeemverandering. 

Ook de tijdsdiagnose van 
Guehenno eindigt onbevredi
gend. De epiloog onderscheidt 
twee mogelijke standpunten: 

I. De terugkeer tot universele 
principes, die de democratic 
tot een wereldwijd institutio
neel principe maken: een soort 
natuurrecht, dat de Verenigde 
Naties tot globale regering 
verheft. 
2. De terugkeer tot een indivi
duele filosofische houding, 
zoals wij die bij de stoi'cijnen in 
de Oudheid aantreffen. 'De 
toekomstige debatten zullen 
gaan over de verhouding van 
de mens tot de wereld: hetzul
len ethische debatten zijn en 
via deze debatten zal de poli
tick op een dag misschien uit 
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haar as herrijzen. Dit zal echter 
gebeuren via een proces dat 
van onderafbegint: bij de loka
le democratic en bij de om
schrijving die een gemeen
schap van zichzelf opstelt', 
aldus een citaat uit de epiloog. 

De deel-moraal 
De eerste mogelijkheid wordt 
nogal apodictisch verworpen; 

'Wij bevinden ons niet meer in 
het tijdperk van de Verlichting en 
er is geen politieke structuur 
meer die waarden kan voortbren
gen'. Ik geloof, dat er per sal do 
nooit een structuur is geweest, 
die waarden kan voortbrengen. 
Het produceren van waarden 
vloeit voort uit de confrontatie 
van traditie, onderwijs, commu
nicatie met 'moreel ondernemer
schap'. Oat laatste is de eigenlijke 
taak van een politicus. 

Vreemd genoeg Iaten wij dit 
veld over aan priesters, weten
schapsbeoefenaars of idolen. 
Vreemd genoeg gaat het discours 
van politici voor bijna I oo pro
cent over means en niet ends. 
Vreemd genoeg denken politici 
door een beroep op eigenbelang 
(via de introductie van incentives) 
het algemeen belang te dienen. 
Alsof de legitimatie van het eigen 
belang als drijfveer niet ook het 
algemeen belang vertekent. 
Vreemd genoeg vinden wij de 
correctie op de scheve uitkom
sten van het economisch proces 
erger dan de oorzaken van erfelij
ke armoede en rijkdom. Vreemd 
genoeg vinden wij het streven 
naar grotere winst aanvaardbaar
der dan het streven naar volledige 
werkgelegenheid. 
Misschien is het allemaal niet zo 
vreemd. Onder het mom van 

democratic en participatie heb
ben wij de legitimatie van de 
deel-moraal ingevoerd: natuur
lijk moet de ondernemer winst 
maken, natuurlijk moet de politi
cus stemmen krijgen, natuurlijk 
moet de lobbyist belangen behar
tigen, natuurlijk hoopt de vak
bond op een krappe arbeids
markt, natuurlijk wil de werkge
ver een ruime keuze uit het 
arbeidsaanbod, natuurlijk wil de 
verzekeraar risico 's uitsluiten, 
natuurlijk wil de verzekerde een 
maximumuitkering enzovoort 
enzovoort. Niemand, die de legi
timiteit van al deze natuurlijkhe
den ter discussie stelt. Niemand, 
die vraagt om ook bij micro
beslissingen het algemeen belang 
mee te wegen. 

De algemene erkenning van de 
deel-moraal, de ontkenning van 
een algemeen belang, is de ware 
ziekte van de democratic. Zij is 
niet te verhelpen met een stoi·
cijnse afstand tot de werkelijk
heid noch met I 9e eeuwse chari
tas. Guehenno geeft de richting 
aan, maar zijn scepsis is ontrnoe
digend. 

Voorlopig zullen naties toch 
nog de belangrijkste dragers blij
ven van internationaal geldige 
boodschappen. Hun invloed kan 
tot universele normen leiden. 
Zelfs als die als pax Americana 
bestempeld worden. · 

Binnen de naties moet het 
algemeen belang weer gei'ntrodu
ceerd worden op de werkvloer, 
dat wil zeggen in bedrijven en 
gemeenten. Wellicht is de lokale 
democratic nog het best hestand 
tegen de skeletvorming tot een 
puur functioned netwerk. 
Zelfs in het diffuse Iicht van 
Guehenno's beschouwing blijft 
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het de moeite waard om de ver
zorgingsstaat West-Europa aan 
de wereld ten voorbeeld te stel
len . 

Voor mij geldt in elk geval, dat 
de briljante uiteenzetting van 

De nieuwe dag
boeken van Bram 
Sterner dink 

Lo Casteleijn bespreekt: 

Bram Stemerdink, T ussen dromen, dad en 

en twijfels; de sociaal-democratie in Neder

land, Amsterdam: Van Gennep, '993· 

In 1986 verscheen de eerste bun
del 'Dagboeken' van Bram 
Stemerdink. Vorig jaar werd het 
vervolg gepubliceerd onder de 
nogal geforceerde titel T ussen dro
men, daden en twijfels. Het eerste 
bock had hoofdzakelijk betrek
king op de periode van het kabi
net Den Uyl (1973-1977), waar
in de auteur staatssecretaris en 
later minister van Defensie was. 
Het ging over conflicten tussen 
generaals en ministers, over de 
ruzies met Secretaris-Generaal 
Luns van de N avo en over 'de aan
koop van deeeuw' (de F-16). Het 
vervolg in de tweede bundel dag
boeken is minder spectaculair. Ze 
bestrijken de periode 1986-
199 3, toen Stemerdink dee! uit
maakte van de PvdA-Tweede 
Kamerfractie. Hij is in dit hoek 
vee! meer dan in de eerste af
levering een (in toenemende ma
te geergerde) waamemer. 

In de eerste dagboekaantekenin-
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Guehenno juist vanwege zijn te
kortschietende therapie een eru
diete aansporing vormt om 
behoud en uitbouw van wat wij 
nu hebben belangrijker te vinden 
dan de aanpassing aan vemieu-

gen van de nieuwe bun del zien we 
Bram Stemerdink als een enthou
siast Kamerlid dat in 1986, kort 
voor de wisseling van de wacht in 
de PvdA-fractie door het afscheid 
van Den Uyl, gekozen wordt tot 
lid van het fractiebestuur ('bu
reau'). Nog vol goede moed, wil 
hij een bijdrage leveren aan de 
vernieuwing van de PvdA. Maar 
de vernieuwingsdiscussie in de 
Partij van de Arbeid na de verkie
zingen van 1986 verloopt moei
zaam. Vernieuwing zou volgens 
Stemerdink alleen kans van sla
gen hebben gehad als ze was 
gedragen door gei"nspireerd lei
derschap. Hij beschouwt demo
derne invulling van de sociaal
democratische uitgangspunten, 
zoals solidariteit, als de voor
naamste opdracht van de PvdA. 
Ondanks interessante aanzetten 
in de gedachtenvorming (onder 
meer in het rapport Schuivende 
panel en) ontbrak het de PvdA vol
gens Stemerdink vooral aan Iei
ding en aan vechtlust. Het bleef te 
vee! bij mooie woorden. 

Stemerdink geeft zelf geen uitge
werkt beeld van zijn opvattingen 
over behoud van de solidariteit in 
eigentijdse vorm - dagboeknoti
ties zijn nu eenmaal geen essays. 
Maar hij laat duidelijk blijken hoe 
hij het niet wil hebben. Paul 
Kalma ging volgens Stemerdink 

wingen, die daadwerkelijk het 
einde van de democratic inlui· 
den. 

THIJS WOLTGENS 

Buraemeester van Kerkrade 

in zijn bock Het socialisme op sterk 
water te ver met het over boord 
zetten van de ideologische lading 
van partijstandpunten. Hij waar
deert vemieuwers van het slag 
Kalma trouwens wei, omdat die 
hun opvattingen tenminste bere
deneren. Die waardering ont
breekt ten ene male voor fractie
voorzitter Kok. Die voer niet 
aileen een verkeerde, te weinig 
principiele politieke koers, maar 
hanteerde ook nog eens de ver
keerde methode. Kok liet in de 
ogen van Stemerdink lastige poli
tieke vraagstukken op hun beloop 
en gaf geen Ieiding aan de discus
sic over de nieuwe koers van frac
tie en partij. 

Bram Stemerdink is er de man 
niet naar om ter wille van de lieve 
vrede zoete broodjes te bakken. 
Hij kwam daardoor echter steeds 
meer aileen te staan en zijn con
tacten met de fractieleiding ver
slechterden. In september 1989, 
bij het begin van de kabinetsfor
matie die het kabinet Lubbers-3 
zou opleveren, besloot Sterner
dink zich niet meer kandidaat te 
stellen voor het fractiebestuur. 
Het lijkt de inleiding te zijn ge
weest tot het passeren van 
Stemerdink bij de verdeling van 
de ministersposten in het kabinet 
Lubbers-Kok. 
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