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DREES-LEZING 2000 

DeDerdeWeg 
voorbij 

Zover ik me kan herinne-
ren, heb ik mijn hele poli
tieke Ieven derde wegen 
bewandeld. In mijn jonge 
jaren was de regering Att
lee aan de macht. Uit een 
van de eerdere beleidsstuk
ken van de toenmalige mi
nister van Buitenlandse 
Zaken, Ernest Bevin, blijkt 
dat de regering een derde 
weg, of op zijn minst mid
denweg, aanhield tussen 
het kapitalisme van de Ver
enigde Staten, dat hij be
schreef als 'red in tooth and 
claw', en de totalitaire dic
tatuur van de Sovjetunie. 

DAVID MARQUAND 

reden dan ook dee! uit
maakt van de Britse poli
tieke cultuur, en datal eeu
wenlang. 

De verdienste van Blair's derde weg is dat het een 

nieuwe anti-conservatieve alliantie, dwars door 

het sociale spectrum heen, hegt weten te smeden. 

Binnen de 
Blair wordt het 

regering 
concept 

mijns inziens in meer 
functionele zin gebruikt. 
Wat er van deze regering 
ook te zeggen valt, een ding 
is duidelijk. Tony Blair als 
Ieider van de Labour Party, 
of zo u wilt van New Labour, 

is verrassend succesvol ge
bleken in het smeden van 
een nieuwe sociale coalitie. 
Die bezorgde Centrum-

Tegelijk schiet de derde weg als nieuw sociaal

democratisch antwoord op de maatschappelijke 
traniformatie uiteindelijk tekort. Er zal een 

alternatiif moderniseringsproject gevonden 

moeten worden, gebaseerd op 'stakeholder-

kapitalisme' en de notie van een publiek domein, 

die de aloude spanning tussen kapitalisme en 

democratie moet verzoenen. Dat is de eigenlijke 

taak van de sociaal-democratie. 

In het begin van de jaren vijftig werd ik meege
sleept door de welsprekendheid en passie van 
Aneurin Bevan, de charismatische Ieider van de lin
ker vleugel binnen Labour. Hij bood het idee van een 
'derde macht' tussen het communisme in Rusland 
en het Amerikaanse kapitalisme. Later in de vijftiger 
jaren werd ik in vervoering gebracht door Hugh 
Gaitskell en Tony Crosland, de bekendste sociaal
democratische revisionisten van die tijd. Ook ik zag 
mezelf als een revisionist, hoewel we dat woord niet 
gebruikten voor zover ik me kan herinneren. Wij 
boden, of dat dachten we tenminste, een derde weg 
tussen het fundamentalistische socialisme van Oud 
Links en het klassegebonden, bekrompen conserva
tisme van de Tories. 

Dus het idee van een derde weg is helemaal niet 
zo nieuw. Sterker nog: het is mij, geloof ik, gelukt de 
oorsprong ervan bloot te leggen terwijl ik onder
zoek deed naar een totaal ander onderwerp. Ik ont
dekte dat de grote filosoof van de Church if England, 
de zogenaamde 'judicious Hooker', die in de zeven
tiende eeuw grote bekendheid verwierf, een warm 
pleitbezorger was van het Anglicanisme als via media 

tussen Geneve en Rome. Dus het is heel wei moge
lijk dat de notie van een derde weg om wat voor 

Links of in ieder geval de 
anti-conservatieve krachten in Groot-Brittannie de 
meest overtuigende verkiezingsoverwinning sinds 
1906. Blair is direct na zijn aantreden als Labourlei
der deze alliantie zorgvuldig gaan versterken, die 
zich uitstrekt over het hele sociale spectrum, van de 
berooide bevolking uit de binnensteden tot de wel
gestelden uit de voorsteden. En de uitslag van de 
verkiezingen in 1997 toont aan dat hij daarin glans
rijk is geslaagd. 

Een belangrijke reden waarom de retorica van de 
derde weg zoveel mensen aanspreekt, is ongetwij
feld gelegen in het feit dat het poogt dit zeer diverse 
en heterogeen samengestelde verbond bijeen te 
houden. Het discours beoogt de winnaars onder het 
neo-liberale bewind van Mrs. Thatcher en John 
Major het vertrouwen te geven dat New Labour 
geen afbreuk zal doen aan hun gewin; dat de verwor
venheden van het vorige bewind, zoals dit electoraal 
gezien zo belangrijke dee! van de Blair-achterban ze 
ervaart, bij haar in goede handen zijn. De politieke 
functie van de term 'derde weg' mag niet onder
schat worden, en ik vind het niet overdreven cynisch 
deze kanttekening te plaatsen. 

Welke betekenis kent New Labour nu zelf toe 
aan de derde weg, behalve die van politiek bindmid-
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del? Zoals ieder politiek thema wordt het door ver
schillende mensen verschillend gei"nterpreteerd. 
Blair zelf heeft de term bij verschillende gelegenhe
den anders gebruikt en anderen die zich tot 'derde 
weg-adepten' rekenen, geven er weer een andere 
uitleg aan. Het is zeker geen eenduidige ideologie of 
intellectueel standaardpakket waarover brede con
sensus bestaat. Daarvoor is het te weinig concreet en 
eenduidig. Dit maakt dat het weliswaar veel moei
lijker te doorgronden is, maar dat het in sommige 
opzichten ook vee! interessanter en wellicht ook 
veelbelovender is. 

Toch zien we in het derdeweg-gedachtengoed 
dat zich de afgelopen drie of vier jaar heeft verspreid 
ook enkele heldere en gemeenschappelijke thema's. 
De eerste opvatting waarover onder het gros van de 
derdeweg-adepten geen verschil van mening lijkt te 
bestaan is dat globalisering een onvermijdelijke en 
steeds sneller op ons afkomende realiteit is. Bij een 
van zijn eerste publieke optredens in Malmo, kort 
nadathij premier was geworden, vertelde Tony Blair 
de verzamelde !eiders van socialistische partijen in 
Europa dat de wereld 'een revolutie van verande
ring' doormaakte . 'Nieuw, nieuw, nieuw', riep hij 
uit, 'alles is nieuw'. 

De revolutie waarop hij doelde is onweerstaan
baar en onontkoombaar, en het is sentimenteel ge
mijmer om daar anders over te denken. De enige ra
tionele koers voor een politieke partij die richting 
wil geven aan deze revolutie is om dee! te hebben aan 
de globalisering die de wereld in sneltreinvaart een 
ander aanzien geeft en voorlopig nog wei even voort 
zal duren . 

Hieruit volgt opvatting nummer twee. Om 
Blairs eigen woorden te gebruiken: in deze bijzon
dere, revolutionaire wereld is nog altijd plaats voor 
traditionele sociaal-democratische waarden. Maar 
deze waarden kunnen niet Ianger in de praktijk wor
den gebracht op basis van traditionele sociaal-demo
cratische doctrines. Het onderscheid dat Blair aan
brengt tussen waarden en doctrines is opvallend. 
Waarden blijven, maar doctrines moeten worden 
aangepast. In de praktijk betekent dit dat de dichoto
mie van rechts neo-liberalisme en linkse sociaal
democratie, die de Britse politiek in de jaren tachtig 
structureerde, moet worden overstegen door een 
nieuwe benadering waarin elementen van beide ide
ologieen zijn verwerkt, maar die in essentie nieuw 
is. Blair zegt vaak dat hij niet aileen de sterke pun ten 
van het neo-liberalisme uit de tachtiger jaren en de 
sociaal-democratie uit de jaren zestig en zeventig 

probeert te verenigen, maar dat hij een nieuw pad 
zoekt. Maar dat nieuwe pad moet wei duidelijk her
kenbare neo-liberale en sociaal-democratische spo
ren vertonen. 

Wat zien we nu terug van dit alles? Bij het beant
woorden van deze vraag beperk ik me tot Groot
Brittannie. Dat doe ik omdat de derde weg in be
langrijke mate een op de Britse situatie geent con
cept is, hoewel de term ook elders in E~ropa wordt 
gebezigd. De eerste implicatie waar derdeweg
adepten zelf de aandacht op vestigen, is dat gelijke 
uitkomsten, volgens hen de centrale doelstelling van 
de traditionele sociaal-democratie, niet Ianger haal
baar, realistisch of zelfs wenselijk is. Hedendaagse 
socialisten moeten zich richten op gelijke kansen.ln 
hun belangwekkende, gemeenschappelijke verkla
ring, zeggen Tony Blair en Gerhard Schroder, en ik 
citeer: 'Het bevorderen van sociale rechtvaardig
heid werd soms verward met de eis tot gelijk ver
deelde welvaart. Dit heeft ertoe geleid dat het be
lang van het belonen van inzet en verantwoordelijk
heidsbesef werd verwaarloosd en dat de sociaal-de
mocratie werd geassocieerd met eenvormigheid en 
middelmatigheid.' 

Het zal u niet verbazen dat veel socialisten hierop 
bijzonder verontwaardigd hebben gereageerd. Som
migen, zoals veteraan ex-communist en historicus 
Eric Hobsbawm, beschuldigden Tony Blair 
'Thatcher in drag' te zijn. Ik ben het hier niet mee 
eens. Ik denk dater een belangrijk verschil is tussen 
Blair's derde weg van gelijke kansen en de ideologie 
die ten grondslag lag aan het beleid van Thatcher. De 
Thatcher-volgelingen waren voorstander van een in 
omvang beperkte doch zeer machtige en ook zeer 
dominante staat. In hun ogen was het de rol van de 
regering om obstakels voor vrije marktwerking weg 
te nemen. Dat was een zeer belangrijke rol die tot 
een concentratie van macht in het beleidscentrum 
leidde, maar het was tegelijkertijd een minimalisti
sche rol. lndividuele bedrijven en individuele eco
nomische spelers moesten vervolgens zelf maar zien 
hoe ze hun eigen plek konden veroveren op de 
markt, die inmiddels een mondiaal karakter heeft. 

De visie van New Labour wijkt hier in belang
rijke mate sterk van af. New Labour gelooft ook in 
de vrije markt. Daarom houdt het zo koppig vast aan 
deregulering van de door de regering Thatcher na
gelaten arbeidsmarkt. Maar het streeft ook naar een 
actieve staat om gelijke kansen en internationale 
concurrentie te bevorderen, hoofdzakelijk door in-
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vesteringen in menselijk kapitaal en door het om
bouwen van de oude verzorgingsstaat in wat wei 
wordt aangeduid als een worifare state . 

Een tweede implicatie die voortvloeit uit de 
Derde Weg is dat de notie alsof er kapitalisme inver
schillende gedaanten zou bestaan - met name het 
Rijnlandse model van stakeholder-kapitalisme en het 
Angelsaksische shareholder-mode!, waartussen een 
keuze mogelijk zou zijn - niet Ianger te verdedigen 
is, zover het dat ooit a! was. Globalisering heeft het 
Rijnlandse model achterhaald. De enige praktisch 
bruikbare variant van ka-

duid als Old Labour. De echte verschillen tussen 
Hugh Gaitskell en Aneurin Bevan of tussen James 
Callaghan en Tony Benn, of tussen John Smith en 
Michael Foot blijven gemakshalve onvermeld. Dit is 
niet alleen historisch gezien onjuist, het doet ook 
onrecht aan de pre-Blair revisionistische stroming 
binnen de sociaal-democratie, gedurende de afgelo
pen vijftig jaar de belangrijkste tegenhanger van het 
oud-linkse fundamentalistische socialisme. Deze 
episode uit de geschiedenis van de Labour-partij is 
innllddels goeddeels vergeten. 

pitalisme 'in the real world' 
is de Angelsaksische va
riant. Sociaal-democraten 
moeten dat model als gege
ven uitgangspunt hanteren 
bij het maken van beleid. 
Hieruit volgt dat belastin
gen laag moeten blijven en 
overheidsuitgaven beperkt 

Voor traditionele sociaal-democraten 
De derde weg geeft ook 

een verkeerde voorstelling 
van de ware aard van het 
egalitarisme dat de kern 
vormde van de traditio
nele sociaal-democratie. 
In Groot-Brittannie is 
de meerderheid van de 
sociaal-democraten nooit 

voorstander geweest van 

was gelijkheid in essentie veel meer 

een kwestie van collectieve consumptie 

van publieke goederen dan van 

individuele consumptie van door de 

markt geleverde goederen. 

moeten worden. Volgens Blair en Schroder hebben 
de overheidsuitgaven als percentage van het natio
naal inkomen min of meer hun acceptatiegrens 
bereikt. Deregulering is het devies, gekoppeld aan 
fiscale orthodoxie. Nu zult u wellicht enigszins sne
rend zeggen dat dit een terugkeer is naar de politieke 
econornie van Gladstone aan het eind van de negen
tiende eeuw. De homogene liberale econornische 
wereldorde laat echter geen ruimte voor nationale 
voorkeuren. Regeringen die de spelregels in de 
wind slaan, worden terecht gestraft voor hun onbe
zonnenheid. En daar hebben we ons maar bij neer te 
leggen. 

Van globalisering wordt gezegd dat het centrale 
planning, nog zo 'n aan de traditionele sociaal-demo
cratie toegeschreven stokpaardje, onbruikbaar heeft 
gemaakt; en misschien ook het Keynesiaanse vraag
beleid (overigens duiden veel derde weg-adepten 
Keynesiaans beleid, ooit de spil van een eerdere 
derde weg, met het nodige sarcasme aan als 'tax and 
spend' of econornische fijnslijperij). 

Zwakten van de derde weg 

lk wil nu ingaan op de zwakke pun ten in het verhaal 
van deze 'sociale vernieuwers', als ik ze zo mag noe
men, en van hun moderniseringsproject. Allereerst 
geeft het een wei erg versimpeld beeld van de ge
schiedenis van de Britse Labour-beweging. Mensen 
die het in feite wezenlijk met elkaar oneens waren, 
worden allemaal over een kam gescheerd en aange-

equality if outcome, zo er al enige betekenis aan deze 
vreemde term kan worden toegekend. Ze was voor 
gelijke waardering, gelijke macht, gelijke toegang 
tot de voorwaarden voor een goed Ieven en indivi
duele ontplooiing. Dit gold zowel voor de zoge
naamde revisionisten, voor mensen als Gaitskell en 
Crosland, als voor de socialistische hardliners. 

Deze waarden- gelijke toegang tot de voorwaar
den voor een goed Ieven en individuele ontplooiing 
- zijn ontegenzeglijk en in belangrijke mate ver
schillend van gelijkheid van kansen. En het gros van 
de sociaal-democraten, in ieder geval in Groot-Brit
tannie, benadrukte voortdurend dat kansengelijk
heid niet genoeg was. Tawney bracht dat heel krach
tig voor het voetlicht in het interbellum. Anthony 
Crosland was niet minder overtuigend in zijn prach
tige hoek The Future if Socialism, dat dateert uit de 
jaren vijftig. Dat brengt ons bij een nog wezenlijker 
punt. Voor traditionele sociaal-democraten was ge
lijkheid in essen tie vee! meer een kwestie van collec

tieve consumptie van publieke goederen dan van indi
viduele consun1ptie van door de markt geleverde 
goederen. Om gelijke toegang tot de benodigdhe
den van menselijk welzijn te realiseren, moesten, in 
Marxistische terminologie, belangrijke publieke 
goederen worden gedecommodificeerd en aan het 
domein van de markt worden onttrokken. In de 
wachtkamer van de huisarts was iedereen gelijk: niet 
in de zin dat iedereen dezelfde behandeling kreeg, 
maar in de zin dat ze hetzelfde recht hadden op de 
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behandeling die ze nodig hadden. Maar dat was nog 
geen gelijke uitkomst, want behoeften zijn niet ge
lijk, zoals Marx maar al te goed wist. 

Om dezelfde reden was de traditionele sociaal
democratie nooit echt voorstander van een planeco
nornie, zeker niet in Groot-Brittannie. De Labour
partij won weliswaar de algemene verkiezingen in 
I 945" door de belofte van econornische planning. 
Maar na zo' n twee jaar kwam men tot de ontdekking 
dat in een economie die sterk afhankelijk was van 
buitenlandse handel en waarin de vakbonden sim
pelweg niet bereid waren tot meerjarige loonafspra
ken , het onmogelijk was zoiets als een econornisch 
plan op te stellen. Wat de Labour-regering na I 945 
feitelijk deed, was voortborduren op de retoriek van 
planning zonder de daad bij het woord te voegen . 
Aan het einde van de regeerperiode sprak men nog 
altijd over planning, maar bedoelde daarmee niet 
Ianger iets dat ook maar in de verste verte leek op 
het diri9isme dat men in I 945 nog voorstond. Nu 
werd er Keynesiaans stimuleringsbeleid mee be
dodd. In de jaren zestig publiceerde de regering 
Wilson inderdaad een nationaal plan, het enige dat 
ooit in het Verenigd Koninkrijk werd gepubliceerd. 
Maar naar aanleiding van de valutacrisis in I 966 
werd het plan verscheurd door dezelfde regering die 
het twaalf maanden eerder had bedacht. En het was 
sowieso nooit meer geweest dan een aanzet tot een 
plan. 

Een embryonaal alternatiif 
Maar belangrijker dan dit is dat de derde weg-adep
ten een aantal potentieel zeer productieve debatten 
in Groot-Brittannie buiten beschouwing Iaten die 
eind jaren tachtig, begin jaren negentig werden ge
voerd, toen de regering Thatcher zichzelf in de wie
len begon te rijden. Het begin van de tach tiger jaren 
betekende een schok voor het hele linkse spectrum 
van socialisten, sociaal-democraten en sociaal-libe
ralen. Groot-Brittannie kreeg te maken met het 
meest vergaande neo-liberale experiment waar ook 
ter wereld; uitgevoerd door een regering die vanuit 
een immense ideologische bevlogenheid alle consti
tutionele machtsrniddelen in de strijd gooide om de 
revolutie door te drukken. En Links? Oat was hope
laos gedesorienteerd. Niemand wist wat te doen en 
hoe te reageren. 

Tegen het eind van de tachtiger jaren begon zich 
toch een reactie af te tekenen. Een reeks nieuwe the
rna's diende zich aan . Een daarvan was democratise
ring en burgerschap. Dit impliceerde een radicale 

reconstructie van de Britse staat binnen een nieuw 
constitutioneel kader, met pluralistische 'checks 
and balances' om machtsrnisbruik te voorkomen . 
Een ander thema was stakeholder-kapitalisme. Was 
het mogelijk om, in de wetenschap dat kapitalisme 
de historische strijd tegen het socialisme had gewon
nen, een vorm van kapitalisme te creeren die afweek 
van het Brits-Amerikaanse model dat gebaseerd is 
op de aloude no tie van het absolute eigendomsrecht 
van bezitters om vrijelijk te beschikken over hun 
bezit? 

Nog een thema van groot potentieel belang was 
dat van het publieke domein. Hier was de opvatting 
dat er in een beschaafde samenleving een domein 
moet zijn waarin goederen niet door de markt wor
den toegewezen, en waarin een ethiek van burger
schap en dienstbaarheid heerst in plaats van de com
merciele waarden van de markt. Ik zal hier zo dade
lijk dieper op ingaan. 

Rondom deze thema's werden de vage contou
ren zichtbaar, en ik zeg met opzet 'vage', van een al
ternatief moderniseringsproject. Dit embryonale 
alternatief verschilde hemelsbreed van het Labour
isme uit het verleden; het was in dat opzicht zeker 
nieuw te noemen. Ook verschilde het van, en 
vormde een serieus tegenwicht tegen de neo-libe
rale orthodoxie van die tijd. Het was ontegenzeglijk 
modern, maar even ontegenzeglijk verschilt het van 
de derde weg van het eind van de jaren negentig. 

De retoriek van de derde weg rniskent eveneens 
de ware aard van de omslag die momenteel zichtbaar 
is in de mondiale politieke econornie. Ik wil niet te 
diep op deze discussie ingaan en me beperken tot de 
constatering dat toen Blair uitriep: 'Nieuw, nieuw, 
nieuw, alles is nieuw' , hij beter had kunnen zeggen: 
'Oud, oud, oud, alles is oud'. Want het echt opval
lende aan de transformatie die we doormaken is dat 
deze niet nieuw is. Het is zeker waar dat het getemde 
kapitalisme van de naoorlogse periode verdwenen 
is. Maar het nieuwe kapitalisme dat ervoor in de 
plaats is gekomen doet sterk denken aan het kapita
lisme dat Marx meer dan honderd jaar geleden be
schreef. Tony Crosland, de grote theoreticus van de 
revisionistische sociaal-democratie in de jaren vijftig 
zou waarschijnlijk met stomheid geslagen zijn als hij 
de huidige politiek-econornische ontwikkeling zou 
gadeslaan. Karl Marx daarentegen zou niet erg ver
rast zijn. 

Is er wei ruimte voor een alternatief? 'De derde weg 
voorbij', de titel die professor Tromp me meegaf, is 
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een zeer goede titel die duidelijk aangeeft dater een 
levensvatbaar alternatief mogelijk is. Of we zover 
komen is de vraag, maar het is de moeite van het pro
beren waard. We bevinden ons momenteel in Eu
ropa in een zeer vreemde politieke conjunctuur. 
Nog niet zo lang geleden was de sociaal-democratie 
ten dode opgeschreven door allerlei politieke com
mentatoren van rechtse en linkse signatuur. Plotse
ling beleeft het echter een revi val.lt has come back from 
the cold. Sociaal-democraten regeren in een groot 
aantal Europese Ianden. Maar voordat we ons te veel 
lof toezwaaien, moeten we ons afvragen hoe deze 
ommekeer tot stand is gekomen. Ik weet te weinig 
van continentaal-Europese politiek om hierover 
stellige uitspraken te kunnen doen, en ik ben me 
ervan bewust dat Groot-Brittannie een in veel op
zichten unieke voorgeschiedenis kent. Geen ander 
land in Europa werd blootgesteld aan een experi
ment van het soort waaraan de regering Thatcher 
haar onderdanen blootstelde. Wat ik wel weet, is dat 
het Britse volk zich langzaam maar zeker tegen de 
sociale en culturele schade begon te keren die de 
neo-liberale revolutie aanrichtte. Er ontstond een 
spontaan gevoel dat zich het best laat omschrijven als 
'hier moet een eind aan komen'. We have sot to put an 
end to this. 

New Labour-leiders zeggen vaak: 'we voerden 
campagne als New Labour en we wonnen als New 
Labour'. De waarheid is mijns inziens dat ze wonnen 
als niet-conservatieven. Een van de redenen was dat 
de Conservatieve partij uiteenviel. Maar op een die
per niveau ging het erom dat de sociale en culturele 
schade die het bewind van Thatcher en Major ver
oorzaakte niet Ianger getolereerd kon worden en 
een halt moest worden toegeroepen. Ik weet niet of 
dat ook geldt voor andere Ianden op het Europese 
continent. Ik denk niet in dezelfde mate, maar er zijn 
ongetwijfeld parallellen te trekken . 

Hoe het ook zij, wat me zorgen baart is het vol
gende. Als de herboren sociaal-democratie niet te
gemoetkomt aan het stille verlangen naar herstel van 
de sociale schade die in de jaren tachtig en begin 
jaren negentig is aangericht, bestaat het gevaar dat 
zeer verwerpelijke extreem-rechtse stromingen het 
ontstane vacuiim gaan opvullen. Vele jaren geleden, 
voor de Eerste Wereldoorlog, zei de grote Duitse 
sociaal-democratische Ieider August Bebel dat anti
semitisme het socialisme van de dommen was. Het 
was een suggestieve uitspraak. Tegenwoordig zou je 
evenwel kunnen zeggen dat religieus fundamenta
lisme en racistisch nationalisme de sociaal-democra-

tie van de dommen is. En als de impliciete belofte 
om de schade ongedaan te maken niet gestand wordt 
gedaan, bestaat de kans dat de sociaal-democratie 
van de dommen flink terrein gaat winnen. Hiervoor 
zijn in een aantal Europese Ianden al tekenen aan te 
wijzen. 

Varianten van moderniserinB 
Wat we nodig hebben, lijkt me, is een andere kijk op 
moderniteit en modernisering. De Britse aanhan
gers van de derde weg hanteren grotendeels- ik zal 
zo dadelijk een uitzondering noemen - een techno
cratische, beheersmatige visie van moderniteit en 
modernisering. Oat wil zeggen modernisering van 
hoven naar beneden. Maar een andere visie is denk
baar. Dit kan ik misschien het best illustreren met 
een vraag. Wat is moderner, organisch voedsel of ge
netisch gemodificeerd voedsel? Wie waren demo
derniseerders, de demonstranten van Seattle of de 
WTO? Natuurlijk waren ze dat allebei, maar ze hiel
den er tegenstrijdige opvattingen van moderniteit 
op na en volgden andere wegen om deze te bereiken. 
Een sociaal-democratie die verder gaat dan de derde 
weg moet dit eerst onderkennen. Het moet erken
nen dat de demonstranten van Seattle of de tegen
standers van transgene voeding geen verstokte 
fundamentalisten zijn; het is gewoon onjuist en on
eerlijk om ze af te schilderen als volgelingen van een 
ouderwets soort conservatisme. 

De spanninB tussen democratie en kapitalisme 
Daarnaast dienen sociaal-democraten die de derde 
weg achter zich willen Iaten te beseffen , en datis een 
opvatting die iedere sociaal-democraat zonder mor
ren zal accepteren, dater een onvermijdelijke span
ning bestaat tussen kapitalisme en democratie. Geen 
tegenspraak, maar een spanningsveld. Geen enkele 
democratie heeft ooit bestaan in iets anders dan een 
kapitalistische economie. Het ideaal van een socia
listische democratie is nooit gerealiseerd op deze 
aardbol. Wellicht is het mogelijk, maar het is nog 
niet gebeurd. Aile democratieen zijn gekoppeld ge
weest aan kapitalistische economieen. Maar niette
min is er een spanningsveld tussen de twee. Oat is 
eenvoudig te verklaren. De fundamentele belofte 
van democratie is ongetwijfeld gelijk burgerschap. 
Niemand heeft het recht over anderen te heersen 
zonder hun toestemming. In theorie zijn aile mensen 
gelijk. Uiteraard wordt die belofte niet overal ge
stand gedaan, maar het is wel het uitgangspunt. Maar 
in een kapitalistische markteconomie zijn belonin-



s &_o 4 2ooo 

gen per defmitie ongelijk. De spanning tussen gelijk
heid, de kern van het democratisch ideaal, en onge
lijkheid, onvermijdelijk binnen een kapitalistische 
markteconomie, moet op de een of andere manier 
worden opgelost. Of het kapitalisme moet conces
sies doen aan de democratie, of de democratie moet 
concessies doen aan het kapitalisme. Dat is immers 
de ware betekenis van de term sociaal-democratie. 
Toen de pioniers van de sociaal-democratie zichzelf 
sociaal-democraten gingen noemen, bedoelden ze 
daarmee dat politieke democratie niet genoeg was, 
dat politieke democratie als zodanig een leeg begrip 
was, dat politieke democratie een sociale en econo
mische dimensie moest krijgen om een echte demo
cratie te worden. Dat inzicht moet weer in ons be
wustzijn worden teruggebracht. 

Het volgende inzicht dat we uit eerdere debatten 
kunnen afleiden is de no tie van het publieke domein. 
Dat er in een beschaafde samenleving een domein 
moet zijn dat niet volgens de regels van de markt 
functioneert. Het publieke domein is het domein 
van burgerschap en dienstbaarheid. Het moet niet 
worden verward met de publieke sector. In Groot
Brittannie identificeerde de publieke sector zich 
v66r de privatiseringsgolf met activiteiten die niets 
van doen hadden met het publieke domein zoals ik 
dat defmieer. Omgekeerd zijn er ook activiteiten die 
niet tot de publieke sector behoren, zoals non-profit 
liefdadigheidsinstellingen, maar wei deel uitmaken 
van het publieke domein . 

Wat de scheidslijn ook moge zijn, waar het echt 
om gaat is dat het publieke domein de afgelopen 
twintig jaar is overspoeld met technieken en waar
den die er strikt genomen niet thuis horen; instru
menten en waarden die overgenomen zijn uit het 
marktdomein. Privatisering heeft hierbij een be
langrijke rol gespeeld, maar vooral het imperialisme 
van de markt is bepalend geweest. 

Ik zal niet ontkennen dat er een probleem van 
accountability bestaat. Maar om te stellen dat de dis
ciplinerende werking van het prijsmechanisme de 
enige manier is om producenten van diensten ver
antwoording te Iaten afleggen tegenover de mensen 
die de diensten afnemen, brengt gevaren met zich 
mee. Het ontwricht het publieke domein, onder
mijnt de ethiek van burgerschap en dienstbaarheid 
en ontmoedigt degenen die er deel van uitmaken. 
We moeten zoeken naar andere wegen om verant-

woordingsmechanismen te creeren in dit cruciale 
segment van het gemeenschapsleven. 

Het nieuwe paradigma van hen die de derde weg 
voorbij willen gaan is nog niet scherp genoeg gefor
muleerd en zelfs verwarrend. Ik draag daarvoor 
geen verzachtende omstandigheden aan: in een tijd 
van snelle verandering is dat onvermijdelijk. Maar ik 
wil het tenslotte wel opnemen voor de derdeweg
adepten die ik in mijn betoog heb bekritiseerd. Poli
tiek gaat over beslissingen, keuzes, gemaakt onder 
omstandigheden van druk en onzekerheid. Het gaat 
niet om intellectuele debatten, of over seminars. 
Academici houden van seminars, daar worden ze 
voor betaald. Politici moeten dingen doen. Dat re
aliseer ik me, en ik besef ook dat het vage alternatief 
dat ik hier geschetst heb nog geen kant-en-klaar be
leidspakket oplevert, dat door ministers, die snel 
moeten handelen en beslissen, kan worden toege
past. 

Dus wil ik afsluiten met een pleidooi voor een 
soort tweestapsbenadering. Accepteer de derde weg 
als het best haalbare op dit moment. Maar Iaten we 
in hemelsnaam de noodzaak van diepgaandere dis
cussies, los van de politieke waan van de dag, niet uit 
het oog verliezen. Als we niet eens nadenken over de 
vragen die ik hier heb opgeworpen, dan komen we 
nooit uit bij een coherente regeringsfilosofie die als 
alternatief voor de huidige zal kunnen dienen. 

DAVID MARQUAND 

Was in de jaren '60 en '70 voor Labour lid van het 

Laaerhuis. In 1975 volade hij Roy Jenkins als adviseur 
naar Brussel bij diens benoeminB tot voorzitter van de 

Europese Commissie. Hij was beain jaren '80 een van de 

oprichters van de SDP. Vancif 1980 was hij jarenlana 

hooaleraar Moderne Geschiedenis aan de Universiteit 

van Salford. Hij schreif onder meer de standaard

bioarcifie over Ramsey MacDonald en nadat hij weer lid 

was aeworden van Labour, het Fabian Pamphlet 'Must 
Labour win?'. Recentelijk verscheen een hernieuwde 

editie van 'The Proaressive Dilemma. From Lloyd Georae 
to Blair' . Momenteel is hij Principal van Manifield 

Colleae, Oiford. 

Vertalina: Taalcentrum vu. 

Met dank aan de StichtinB Willem Drees Lezin9, 

Den Haas 
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DeDerdeWeg 
voorbij 

Kan men een fundamentele 
kritiek op Tony Blair's 
Derde Weg formuleren, en 

Een commentaar zer juist inzicht zou geven 
in de beleidsfilosofie van 
Labour inzake belangrijke 
maatschappelijke probleop de noodzaak van een 'al-

ternatieve' visie op econo
mie en samenleving wijzen 
- en vervolgens conclude-

PAUL KALMA 
men) blijft onbesproken. 

Verder wordt de naoor-

ren dat diezelfde Derde Weg 'het best haalbare op 
dit moment is'? Of moeten we, omgekeerd, die kri
tiek nuanceren en tegelijkertijd volhouden dat het 
beleid van New Labour op dit moment achterblijft 
bij wat wenselijk en mogelijk is? 

Oat zijn de kritische vragen die David Mar
quand's Drees-lezing bij mij oproept. Ik spits die kri
tiek in dit korte commentaar toe op drie punten: 
Marquand's benadering van de Derde Weg in het al
gemeen; zijn stelling dat het hedendaagse kapita
lisme weer overeenkomst begint te vertonen met 
dat van honderd jaar gel eden; en de sterke nadruk 
die hij op het sociaal-economische beleid van Blair 
c.s.legt - terwijl andere onderdelen van de politiek 
van New Labour onbesproken blijven. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het met 
veel van Marquand's kritiek op (de Engelse variant 
van) de Derde Weg eens ben. Het is een verfrissende 
kritiek; verfrissend ook voor de Partij van de Ar
beid, die zich aan de ene kant graag door Clinton, 
Blair en Schroder laat complimenteren ('Third 
Way-avant-la-lettre'), maar zich aan de andere kant 
zoveel mogelijk aan het Derde Weg-debat in Europa 
onttrekt. 

De Derde Weg lijdt, om te beginnen, aan een 
overmaat aan retoriek. Het wil dolgraag een 'mo
dernistische' indruk maken en zich bij voorbaat met 
'de toekomst' identificeren. 'We don't want to turn 
one page in history, we want to write a new book' 
(TonyBlairin 1997). 'The 2Istcenturywillbeara
dical century' (Tony Blair in 1999). Oat is geen poli
tiek meer, dat is reclametaal. In het algemeen heeft 
de Derde Weg de neiging om meeslepende uitspra
ken over de verre toekomst te combineren met een 
beperkt lijstje van praktische beleidsvoornemens op 
de korte termijn. Wat daartussen zit (en wat de kie-

logse sociaal-democratie 
door de Derde Weg nogal onrechtvaardig behan
deld. Zoals Nieuw Links in Nederland indertijd een 
historisch ' rolluik' neerliet om zich van de Partij van 
de Arbeid v66r 1966 afte schermen, zo lijkt New 
Labour dat met de Labour Party van v66r 1997 te 
willen doen. De naoorlogse sociaal-democratie was 
egalitair, maar niet zo dogmatisch, om niet te zeg
gen: totalitair, als Blair c.s. willen doen geloven. Ze 
was geneigd om de rol van de staat te overschatten, 
maar heeft ( een enkele uitzondering daargelaten) de 
centrale planeconomie altijd links laten liggen en 
steeds geijverd voor een 'gemengde economie' en 
voor een 'compromis tussen kapitaal en arbeid'. Oat 
maakt de noodzaak van een complete breuk met de 
sociaal-democratische traditie zoals de Derde Weg 
die bepleit, aanzienlijk minder groot. 

En tenslotte beneemt de retoriek van de Derde 
Weg ('new', new, new'), zoals Marquand terecht 
opmerkt, het zicht op de discussies binnen de Wes
teuropese sociaal-democratie van de afgelopen tien 
a vijftien jaar - van Jacques Delors' pleidooi voor 
een internationalisering van de sociaal-democratie 
en voor een sterke 'civil society' tot de 'ecologische 
modernisering' van de Duitse SPD- en inclusief de 
discussies die in Engeland naar aanleiding van publi
katies van onder anderen Will Hutton, Ralf Dah
rendorf en David Marquand zelf zijn gevoerd . De 
Derde Weg heeft nieuwe thema's op de politieke 
agenda gezet, maar andere thema's afgevoerd -
waaronder een nieuwe verhouding tussen econo
mie, milieu en cultuur en het streven naar een 'ont
spannen arbeidsbestel' . 

De tegenspraken van de derde weg 
Toch vind ik Marquand's oordeel over de Derde 
Weg in een tweetal opzichten te hard. Marquand be-
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oordeelt Blair c. s. teveel op wat ze zeggen en te wei
nig op wat ze in de praktijk doen; en hij heeft te 
weinig oog voor de ambivalenties resp. het open ka
rakter van de Derde Weg-ideologie zelf. 

Tony Blair staat er bijvoorbeeld om bekend dat 
hij het woord 'herverdeling' (van inkomens en ver
mogens) niet graag in de mond neemt, omdat dat te
veel als 'Old Labour' klinkt. De jaarlijke begrotin
gen van de New Labour-regering lopen echter wel
degelijk uit op een zekere herverdeling ten gunste 
van de laagste inkomens. Oat dat niet van de daken 
wordt geschreeuwd, maakt het niet minder waar. 
De regering-Blair 'praat rechts en doet links' in dit 
opzicht - zoals de linkse regering aan de overzijde 

waardelijk uitgangspunt neemt, bepleit Giddens een 
'filosofisch conservatisme', dat gebaseerd is op 'a 
cautious, pragmatic approach' van moderniserings
processen. 

'In an era of ecological risk', aldus Giddens (in 
zijn hoek The Third Way), 'modernization cannot be 
purely linear and certainly cannot be equated with 
economic growth.' Om dezelfde reden kan de ont
wikkeling van de technologie 'no longer be left outs
ide the scope of democracy.' Giddens koppelt deze 
terughoudendheid aan een pleidooi voor nieuwe, zg. 
'post-materialistische' thema's in de politiek, en 
voor een zoektocht naar uitbreiding en vernieuwing 
van de democratie ('no authority without demo

van het Kanaal, die van Jos
pin, nog wei eens last heeft 
van het omgekeerde. Mar
quand wekt, met andere 
woorden, de indruk de filo
sofie van New Labour seri
euzer te nemen dan New 
Labour zelf doet. 

Bovendien is Marquand 
zich mijns inziens te weinig 

In het alaemeen heift de Derde Wea 

de nei9in9 om meeslepende uitspraken 

over de verre toekomst te 

combineren met een beperkt lijstje van 

praktische beleidsvoornemens op de 

korte termijn. 

cracy'). De jaren zeventig 
en tachtig, aldus Giddens, 
gaven de opkomst te zien 
van issues die buiten het ge
zichtsveld van de tradi
tionele sociaal-democratie 
vielen - en die nog altijd 
dringend om politieke 
'verwerking'vragen. 

bewust van de tegenspraken en ambivalenties van 
die filosofie. Oat geldt bijvoorbeeld voor het idee 
van de 'sociale investeringsstaat', dat niet aileen 
(zoals Marquand zelf aangeeft) een breuk inhoudt 
met de vrije markt-ideologie van Margaret 
Thatcher, maar dat- zeker bij economische tegen
wind- al snel in botsing kan komen met het conser
vatieve fiscale en monetaire beleid van New Labour. 
Tegenstrijdig is ook het pleidooi van Blair c.s. voor 
devolutie en voor een sterke 'civil society' enerzijds, 
en anderzijds de hang naar politieke controle en naar 
een centralistische, bijna 'presidentiele' bestuurs
stijl. De Derde Weg is om die redenen vatbaarder 
voor interpretatie en verandering dan z'n fervente 
voor- en tegenstanders will en doen geloven. 

Een extra complicatie vormen daarbij benade
ringen die weldegelijk als 'Derde Weg' kunnen wor
den omschreven, maar die maar zeer gedeeltelijk 
met die van Blair overlappen. Het werk van 'Derde 
Weg-ideoloog' Anthony Giddens is daar een voor
beeld van. Deze Engelse socioloog staat op sommige 
terreinen (zoals de hervorming van de verzorgings
staat) dichtbij New Labour, maar waarschuwt bij
voorbeeld krachtig tegen de 'ongereflecteerde' on
dersteuning van economische en technologische 
vernieuwing die kenmerkend is voor Blair en de zij
nen. Waar New Labour verandering tot onvoor-

Wanneer Marquand -
terecht - bezwaar aantekent tegen een al te smal 
moderniseringsbegrip, dat genetisch gemodificeerd 
voedsel als 'modern' kwalificeert en het verzet daar
tegen in Seattle als reactionair, dan zit hij dus dicht in 
de buurt van de Derde Weg - althans in de interpre
tatie van Giddens. Datzelfde geldt voor de behar
tenswaardige opmerkingen die hij maakt over het 
thema 'burgerschap en democratie' en over het 'pu
bliek domein' als terrein dat men tegen het imperia
lisme van de markt moet verdedigen. 

Hedendaags kapitalisme 
Problematisch vind ik in de tweede plaats de inter
pretatie die Marquand van het hedendaagse 'ontke
tende' kapitalisme geeft. lk onderschrijf op zichzelf 
zijn analyse van de veranderingen die zich vanaf het 
begin van de jaren tachtig in ons economisch sys
teem hebben voltrokken: de verzwakking van het 
georganiseerde kapitalisme van de na-oorlogse pe
riode en de opkomst van een 'ongetemde' markt
economie, gekenmerkt door een regionalisering van 
product-markten; groei en instabiliteit van de inter
nationale financiele markten; deregulering en priva
tisering van collectieve diensten en een toename van 
de inkomens- en vermogensongelijkheid. De Euro
pese sociaal-democratie zou zich inderdaad wel wat 
bezorgder mogen maken over de 'houdbaarheid' 
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(economisch, sociaal, ecologisch) van deze econo
mische constellatie op lange termijn . 

Maar we moeten ons hoeden voor overdrijving . 
Het huidige kapitalisme ontworstelt zich aan de 
greep van de nationale verzorgingsstaten, maar dat 
wil niet zeggen dat we, zoals Marquand stelt, in eco
nomisch opzicht weer in de negentiende eeuw zijn 
beland. Bovendien: het bestaande stelsel is wel cri
sis-gevoelig, maar van een economische recessie, 
laat staan een crisis, is in Europa nog geen sprake ge
weest. De werkloosheid is hoog (in sommige Euro
pese Ianden) en de ongelijkheid neemt toe, maar 
voor de meeste mensen heeft er geen breuk met de 
'gouden jaren' van het welvaarts-kapitalisme plaats
gevonden. 

Ik bestrijd dan ook Marquand's stelling dat de 
Europese sociaal-democratie in de jaren negentig 
door de kiezers beschouwd werd als 'the most ob
vious port to shelter from the neo-capitalist storm' 
(geciteerd uit een artikel van Marquand in de bundel 
'The new social-democracy' (1999)). Zo'n storm 
heeft zich nog niet voorgedaan; en als hij komt, zul
len de meeste ingezetenen van de rijke verzorgings
staten redelijk gemakkelijk een schuilplaats weten te 
vinden. Slechts een minderheid onder de kiezers (en 
natuurlijk grote groepen burgers in de armere delen 
van de wereld) zal werkelijk getroffen worden. Oat 
is het grote verschil met het vooroorlogse kapita
lisme; daarin schuilt ook een van de grootste poli
tieke problemen waarmee de sociaal-democratie 
heden ten dage geconfronteerd wordt. 

Daar komt nog iets heel anders bij . Marquand wil 
niet aileen over globalisering, maar ook over kapita
lisme praten. Daar heeft hij gelijk in, maar het is niet 
genoeg. We moeten ook de overgang van een indus
triele naar een diensten-economie analyseren; de 
opkomst van een kennisintensieve economie en wat 
daarvan de gevolgen zijn voor de regulering van de 
economie, voor onze sociaal-economische institu
ties en voor het type maatschappelijke ongelijkheid 
die de kenniseconomie produceert. We moeten, 
met andere woorden, het woord 'kapitalisme' weer 
in de mond durven nemen, maar tegelijkertijd de 
verschuivingen in kaart brengen die zich op het ge
bied van productie, distributie en consumptie afte
kenen. 

En misschien moet we dan wei toegeven dat de 
'modernistische' Derde Weg dichterbij de werke
lijkheid van de nieuwe (kennis)economie staat dan 
de continentale sociaal-democratie. Oat New La
bour die nieuwe economie wei erg onlrritisch bena-

dert ('dynamiek', 'concurrentie') doet aan die 
voorsprong op zichzelf niets af. 

New Labour's autoritaire trekken 

Een derde punt van kritiek betreft de sterke nadruk 
die Marquand legt op economisch-technologische 
en sociale vraagstukken. Het beleid van New Labour 
op terreinen als criminaliteitsbestrijding, recht
spraak, asielbeleid en de inrichting van het openbaar 
bestuur blijven onbesproken. Oat is jammer, want 
juist daar is Blair's Derde Weg discutabel en niet vrij 
van autoritaire trekken. 

De socioloog RalfDahrendorf, een van de weini
gen die Blair c.s. hierop hard aangesproken heeft, 
noemt het kenmerkend dat de ftlosofie van New La
bour helemaal in het teken van sociale cohesie en 
maatschappelijke samenhang staat. De rechtsstaat en 
de vrijheid van de individuele burger krijgen daaren
tegen nauwelijks aandacht. Hij noemt dat een ge
vaarlijke ontwikkeling. Oat lijkt bevestigd te worden 
door de harde, op het law and order-credo van de 
Amerikaanse 'New Democrats' geente beleid van 
New Labour op het gebied van binnenlandse zaken 
en justitie. Het asielbeleid in Engeland is er bijvoor
beeld, na de verkiezingsnederlaag van de Conserva
tieven, allerminst humaner op geworden. Minister 
van Binnenlandse Zaken Jack Straw heeft het beleid 
juist verder verscherpt. Het is niet het enige voor
beeld. Daklozen worden hard aangepakt. Een ver
soepeling van het strenge drugsbeleid is onbe
spreekbaar. Blair is ' tough on crime and on the cau
ses of crime' en dat betekent vooral: zwaardere 
straffen; stroomlijning van het rechtssysteem; hand
having - tegen eerdere beloften in - van goedkope, 
gepri vatiseerde gevangenissen. 

Ook op het gebied van het openbaar bestuur 
stemt de politiek van New Labour niet vrolijk. De 
grotere autonomie voor Schotland en Wales ('devo
lutie') is zeker een vooruitgang. Maar daar staat veel 
tegenover. De hervorming van het Hogerhuis blijft 
totnogtoe ver achter bij Labour's verkiezingsbelof
ten - en wordt bovendien ontsierd door de benoe
ming van tal van Blair's electorale geldschieters in 
datzelfde Hogerhuis. Ook de voorgestelde Wet op 
de Openbaarheid van Bestuur is een zeer bleke af
spiegeling van wat New Labour als oppositiepartij 
verdedigde. 

Is het op het continent van Europa beter gesteld? 
Ja, voor zover geen enkele (West-Europese) zuster
partij zich zo systematisch als New Labour als law 

and order-partij presenteert. Daar staat tegenover 
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dat in het internationale debat over de Derde Weg 
dit onderdeel van Blair's beleid zelden of nooit be
commentarieerd wordt. Omdat men het ermee 
eens is? Of uit gebrek aan belangstelling? 

afstand neemt van de puriteinse traditie van Engelse 
'Fabians' als Beatrice and Sidney Webb). Socialisme, 
aldus Crosland, moet niet verward worden met 'the 
sacrifice of private pleasure to public duty or () the 

Laat ik tot slot van dit com
mentaar de terecht door 
~arquand geprezen AuG
tony Crosland citeren. In 
zijn in 19 56 verschenen 
hoofdwerk, 'The future of 
socialism' ('lange tijd mijn 
politieke bijbel en die van 
een groot deel van mijn po
litieke generatie', zoals 

We moeten, met andere woorden, 

het woord 'kapitalisme' weer in de 

mond durven nemen, maar 

tegelijkertijd de verschuivingen 

in kaart brengen die zich op het 

gebied van productie, distributie en 

consumptie ciftekenen . 

suppression of dissent'. 'In 
the blood of socialists there 
always should run a trace of 
the anarchist and the liber
tarian, and not so much of 
the prig and the prude' . 

Bijna vijftig jaar later 
zijn deze zinnen nog altijd 
relevant. Voor de politiek 
in het algemeen, en in het 
bijzonder als tegenwicht 

~arquand eens schreef), kritiseert Crosland het tra
ditionele marxisme en bepleit hij een modernise
ring van de sociaal-democratie, met spreiding van 
macht, kennis en vermogen als leidraad. 

Hij sluit zijn hoek af met een pleidooi voor een 
sociaal-democratie die de waarde van 'liberty and 
gaiety in private life' erkent en doorleeft (en daarin 

tegen de technocratische verleiding waaraan ook de 
huidige sociaal-democratie in hevige mate bloot
staat. 

PAUL KALMA 
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