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Dat de sociaal-democratie en
internationalisme nog altijd met
elkaar geassocieerd worden wekt
verbazing. Door de geschiedenis
heen zijn er weinig politieke
stromingen die zich zozeer hebben gericht op de uitbreiding van
de eigen staat als verzorgingsstaat, op kaders en instituten in
een nationaal, dat wil zeggen
door de staat gecontroleerd verband. De grote promotors van
Europa waren over het algemeen
geen sociaal-democraten, maar
vooral christen-democraten. Ook
in Nederland hadden de sociaaldemocraten, als men het zo noemen mag, hun pre-Bad-Godesberger instelling. Voor de naoorlogse sociaal-democratische
minister-president Willem Drees
was het verenigd Europa een
uiterst suspecte zaak, omdat het
voor een geseculariseerde calvinist uit een rijtjeshuis in Den
Haag toch wel zeer katholieke,
barokke en zuidelijke trekken
had.
Over het geheel genomen
wonen wij in het continentale
West-Europa in sociaal-democratische staten . De staat en zijn
instellingen zorgen voor een bepaald niveau aan financiële steun
in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd,
voor gezinnen met kinderen
enzovoort, enzovoort. Over de
accenten die gelegd worden valt
te twisten, maar het beginsel van
de sociale verantwoordelijkheid
in een democratie is na de
Tweede Wereldoorlog overal
geaccepteerd. Een standenmaatschappij bestaat er niet meer.
De sociale verworvenheden van
deze eeuw zijn het tastbare bewijs van het feit dat de geschiedenis werkelijk zoiets als vooruitgang kent. De jaren zeventig
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hebben overigens een revolutionaire versnelling van deze ontwikkeling te zien gegeven. In die
periode was zowel voor de sociaal-democratie in Nederland als
in Duitsland sprake van een
doorbraak. Men meende de
samenleving het socialistische paradijs binnen te kunnen laveren.
In Nederland ontstond er zelfs
een ministerie voor Welzijn, en
niet zozeer voor welvaart. Ik
weet nog goed hoe er in Duitsland hoofdschuddend over de
socialistische dwaasheden van
Nederland werd gesproken. In
alle Duitse kranten werd in artikelen over Nederland steevast
het exotische voorbeeld van de
Beeldende Kunstenaars Regeling, de BKR, aangehaald. Iedereen die zich kunstenaar noemde
leverde op grond van deze regeling een keer per maand zijn
kunst bij het stadhuis af en kreeg
daar een fatsoenlijk honorarium
voor om zijn creatieve talenten
te kunnen blijven exploiteren.
Wie een blik op de statistieken
werpt, ziet voor die tijd een vergelijkbare ontwikkeling in de
Bondsrepubliek: ook daar vond
bij het bruto nationaal product
een flinke accentverschuiving
plaats van de particuliere naar de
collectieve sfeer en een abrupte
uitbreiding van de overheidssector.
Toch waren er verschillen in Nederland was de uitbreiding
sterker dan in Duitsland en dit
tempoverschil is volgens mij zeer
kenmerkend. In Nederland betekende de sociaal-culturele omwenteling van de jaren zestig een
bevrijding uit de verzuiling. Er
zijn inmiddels historici die beweren dat de cesuur in Nederland in
deze eeuw er niet een is van voor
en na de oorlog, maar van voor
en na de jaren zestig.
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In Duitsland daarentegen is de cesuur in deze eeuw
ongetwijfeld de Tweede Wereldoorlog. Aan deze
conclusie valt niet te tornen, ook al bestrijdt men
de these van de Stunde Null. De houding van de vakbonden en de werkgevers, de hele medezeggenschap, werd in veel sterkere mate nog bepaald door
de ervaringen ten tijde van de Republiek van
Weimar en de nationaalsocialistische schrikbeelden. Men voelde zich niet alleen verantwoordelijk
voor de sociale markteconomie, maar ook voor de
stabiliteit van de democratische staat. Verantwoordelijkheid en matiging bleven de overheersende kenmerken van de maatschappelijke houding. In
Nederland verschoof de collectieve opstelling van
de nieuwe elite in de jaren zeventig abrupt van een
religieus bepaalde terughoudendheid in de richting
van een geseculariseerde zedelijke levenshouding.
In Duitsland oefenden ethisch verantwoordelijkheidsbesef en plichtsbetrachting een sterke invloed
uit. Deze waren weliswaar als secundaire deugden
uit den boze, maar hun uitwerking was er niet minder om. Werkinzet werd zeer gewaardeerd en op
de term prestatiedenken rustte in die jaren in
Duitsland geen taboe, zoals in Nederland wel.
Nederland kende kort na de oorlog een flinke
geboortegolf, met een groot geboorteoverschot in
de katholieke zuidelijke provincies. Maar Amsterdam dat in politiek-cultureel opzicht de toon aangaf, had een geweldige uitstraling in het land.
Alternatieve stromingen, met al hun dwaze uitwassen, werden in Nederland vrij gemakkelijk geïntegreerd. Al in de jaren zeventig zaten provo's,
pacifisten en Groenen in gemeenteraden en zelfs in
het kabinet. Deze elasticiteit en flexibiliteit was
ongetwijfeld het gevolg van ·een zeker gebrek aan
ruggengraat, maar daardoor was er ook sprake van
een soort gemoedelijkheid die leek te voorkomen
dat het er ooit principieel op aankwam. In
Nederland waren bijvoorbeeld terroristen of op de
RAF gelijkende uitwassen niet denkbaar. De
Bondsrepubliek kende geen dominant intellectueel
centrum. De middenstand en middelgrote steden
spelen er een belangrijke rol. Berlijn was toch een
beetje een Fremdkörper en vreemde vogel. Alternatieve types bleven veellanger buitenstaanders, de
afscherming tegenover het establishment was ook
voor alternatieve politici in spé zoiets als een
levenshouding. Men had het over jullie staat is niet
onze staat - een uitspraak die in Nederlandse verhoudingen gewoon nooit zou zijn verzonnen.
Dit om een paar verschillen te noemen. Het
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geschiedt met de brede kwast, maar toch illustreert
het een paar grote verschillen tussen de twee landen
en ook grote verschillen tussen de opvattingen over
de staat in Nederland en in Duitsland. Hier was de
staat een onbetwiste vanzelfsprekendheid. In
Duitsland was de positie van de staat precair en in
de tijdelijke hoofdstad Bonn ook nog enigszins
kunstmatig. Identiteit, voorzover wij daaronder de
tastbare en zichtbare manifestatie van een persoonlijkheid verstaan, bleef steeds onderwerp van
gesprek.
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In I 9 8 2 gebeurde er in Nederland en Duitsland iets
wat heel fraai aantoont hoe vertekend de media en
de mensen de werkelijkheid in feite waarnemen. In
Duitsland was de sPo het regeren beu en de partij
werd in oktober door Heirnut Kohl afgelost. Dit
baarde groot opzien in binnen- en buitenland, en ik
herinner mij dat velen dachten dat het peil van de
sociale voorzieningen nu wel wat verlaagd zou worden. Een Duitse popgroep had in die tijd een hit
met het volgende refrein: Ja jetzt wird wieder in die
Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Maar in werkelijkheid bleven de ontwikkelingen
stap voor stap en onverwrikbaar in de richting van
de verzorgingsstaat gaan. Duitsland was gewoon te
rijk voor een dergelijke ontnuchtering - met christen-democratie of met sociaal-democratie hebben
dit soort zaken meestal niet veel te maken. In
Nederland echter stond het water het bedrijfsleven
aan de lippen. Per maand gingen er duizenden
arbeidsplaatsen verloren en de collectieve lasten
dreigden de economische vooruitgang steeds meer
te verstikken. Vrij onopvallend sloten werkgevers
en werknemers in I 9 8 2 een akkoord om in de toekomst de lonen te matigen - het akkoord van
Wassenaar. Intussen is dit akkoord zeer bekend
geworden en het zal zeker een plaats krijgen in de
Nederlandse geschiedenisboeken, maar in die tijd
was het een onopvallende gebeurtenis. De bevolking was er niet zo van overtuigd. Nu eens staakten
de ambtenaren, omdat hun salarissen werden
gekort, dan weer staakten tienduizenden studenten
op het Binnenhof in Den Haag, omdat hun studiebeurzen werden verlaagd. Kort daarna protesteerden tienduizenden w A o 'ers op het Malieveld in
Den Haag, omdat er op hun w A a-uitkering werd
bezuinigd. De Duitsers zullen waarschijnlijk niet
beseffen dat op een bepaald tijdstip een op de zes
Nederlanders officieel arbeidsongeschikt was verklaard door de overheid. Kortom, in Nederland
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was veel buiten controle geraakt en het land met
zijn open en kwetsbare economie moest dan ook
reageren en zich aanpassen en saneren . Dergelijke
zaken doen pijn, hebben tijd nodig, en anders dan
een Nederlandse minister-president in 1980 nog
dacht, is één regeringsperiode hiervoor niet voldoende, maar duurt het een generatie. En het kost
ook welvaart. Begin jaren zeventig lag in Nederland
het inkomen per hoofd van de bevolking nog op de
vierde plaats in Europa. Nu, vijfentwintigjaar later,
ligt Nederland op de zevende plaats in de Europese
Unie. Nederland is overigens toch weer op weg
naar een zesde plaats.
Wat de relatie tussen de sociaal-democratie en
de staat betreft kan de stelling worden geponeerd
dat in Nederland vanafhet begin van dit decennium
serieus over moderniteit wordt nagedacht. Terwijl
de sociaal-democratie in de jaren tachtig nog goeddeels conservatief vasthield aan het behoud van de
'verworven rechten' en zelfgenoegzaam vitte op
Ronald Reagan en morde tegen diens anti-etatisme,
heeft men in de jaren negentig de loopgraven van
het eigen gelijk verlaten.
Wat is moderniteit? Ik bedoel hiermee de individualisering, het economische modernisme, de
creativiteit van de wisselwerking tussen de publieke
en de particuliere sector, de zelfkritische argwaan
tegenover de logheid van een alomtegenwoordige
verzorgingsstaat, de internationalisering van handel
en communicatie, van kapitaal- en dienstverlenende sector.
Geweeklaag over de globalisering was een van
de vaste onderdelen in het repertoire van de sociaal-democratie. Globalisering betekende oneerlijke
concurrentie uit lage-lonenlanden en uitbuiting.
Het betekende kapitaalkrachtige eliten, die 'jootloose' en asociaal door de wereld trokken en zich
vestigden op plaatsen waar hun eigen voordeel het
grootst was. Globalisering betekende ook ondermijning van de staat, want de staat had geen invloed
op internationale kapitaalstromen en kon als gevolg
daarvan zijn sturende en verzorgende functie niet
uitoefenen.
Het universele belana van deaelijk bestuur

Wat de staat aangaat, is men in Nederland intussen
toch iets verder dan geweeklaag over de uitholling
door het internationale kapitaal. In een onlangs verschenen rapport van het Internationaal Monetair
Fonds wordt geanalyseerd waarom een aantal staten in Azië en Latijns-Amerika zo succesvol zijn.

Het IMF noemt vijf punten: macro-economische
stabilititeit, open economieën, kwaliteit van de
investeringen, vaardigheden van de werknemers en
de kwaliteit van het bestuur. Dit laatste punt - de
kwaliteit van het bestuur - is in essentie bepalend
voor de andere punten. In een onlangs gepubliceerd rapport van de Europeon Bankjor Reconstruction
and Development - de Oost-Europa-Bank - wordt
vastgesteld dat een land een betere uitgangspositie
heeft, als het een beter bestuur heeft dat voor wetgeving ter bescherming van het milieu zorgt, voor
wetgeving op het gebied van de gezondheid, voor
een pakket van sociale voorzieningen, voor de stimulering van de particuliere spaarquote en voor
een technologische kennis-infrastructuur.
Waarom worden in dit artikel twee rapporten
van banken genoemd? Omdat hierin financiële
experts van banken aan het woord komen die men
beslist niet kan verdenken van grote sympathie
voor de maakbaarheid van de samenleving. En uitgerekend zij stellen vast hoe belangrijk een goed,
relevant bestuur is.
Natuurlijk kan de globalisering voor conflicten
zorgen. De speelruimte van de overheid om belastingen te heffen en vast te stellen wordt erdoor verkleind. Invloeden van buitenaf moeten vroeger en
zo mogelijk vooral actief worden ingecalculeerd.
Maar zo lang de belastingdruk het individu niet ruïneert en de opbrengsten voor verstandige doeleinden worden gebruikt, is er voor een nationale overheid geen vuiltje aan de lucht.
Conclusie: de regering van een internationaal
geïntegreerde economie is allesbehalve machteloos. Ze moet alleen haar beperkingen kennen.
Er is geen sprake van dat de sociale markteconomie
het in Nederland onder druk van de wereldeconomie begeeft. Het is hoogstens een kwestie van
maathouden: de arbeidskosten moeten omlaag
door grotere flexibiliteit, iets meer risico en dus
ook een hogere arbeidsproductiviteit. Dat leidt tot
een economische dynamiek en vervolgens tot het
scheppen van arbeidsplaatsen en welvaart. Ook
Nederland is nog niet ver genoeg op deze weg, en
het is ook lastig om zoiets als een arbeidsmarkt te
liberaliseren. Zo lang er meer kiezers zijn met werk
dan zonder werk, kan een regering niet zo gemakkelijk inbreuk plegen op een conservatieve status
quo op het gebied van de werkgelegenheid. Hoe het
ook zij, in Nederland staat het binnen de sociaaldemocratie ter discussie . Onder de sociaal-demo-
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eratie versta ik dan op een misschien wel te sociologische en niet zozeer partijpolitiek correcte wijze
de Partij van de Arbeid en een gedeelte van o66.
Waarom is het denken over moderniteit en de
aanvaarding van het feit dat de samenleving verandert in Nederland iets verder? Ik kan hier slechts
een aantal vermoedens ventileren die met de
Nederlandse politieke cultuur en situaties verband
houden.
Ten eerste, de grote invloed van de buitenwereld op de Nederlandse economie. Dat is kenmerkend voor een handelsnatie. Bovendien is de binnenlandse markt klein. Ten tweede de relatief
machteloze positie van de Nederlandse sociaaldemocratie in de jaren tachtig en negentig. Deze
machteloosheid leidde tot een diaspora vol frustratie, maar uiteindelijk toch tot een nieuw realisme.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat
de sociaal-democraten een coalitie hebben gesloten
met hun traditionele aartsrivaal, de vvo. Dat
betekent geenszins dat de sociaal-democratie in
Nederland niet ook een van de meer conservatieve
partijen gebleven zou zijn - want dat is ongetwijfeld
het geval. Zij is nog steeds dé partij van de zogeheten 'verworven rechten'.
Maar toch is er een uiterst interessante ontwikkeling aangezwengeld, waarbij delen van de
Nederlandse sociaal-democratie niet langer uitsluitend sociale zorg van de staat verwachten, maar van
de staat vooral de kaders eisen waarbinnen groepen
en individuen hun eigen verantwoordelijkheid
moeten dragen. Hoe het ook zij, de partij denkt
mee over het thema' reinventins aovernment', hoewel
het nog niet zover is dat zij zich ook bezighoudt met
het thema 'reinventins the lift', zoals de politicoloog
David Miliband het formuleert.
Kohl is aeen Thatcher

De situatie in Duitsland is totaal anders. Bij de SPD
en de met haar verwante vakbonden is sprake van
een aantal grote verschillen. De SPD wilde en kon
in de jaren tachtig geen fundamentele discussies
voeren over haar relatie met de burger en de staat,
en dat geldt in feite ook voor de jaren negentig.
Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren. De
regering Kohl heeft in al die jaren de sociaal-democratische consensus geen enkele keer verstoord.
Ondanks alle demagogie van de SPD-voorzitters is
het botte conservatisme à l'analaise nooit Duitsland
binnengedrongen. Dat drukte de SPD met haar
retoriek dieper in de klassieke linkse hoek. Een rein-
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ventins aovernment debat had geen prioriteit, omdat
aovernment in de vertrouwde zin simpelweg bleef

bestaan. Verder was in mijn visie de Duitse sociaaldemocratie, anders dan de Nederlandse, nooit echt
machteloos. Duitsland is een bondsstaat, en op de
een of andere manier zijn sociaal-democraten en
christen-democraten telkens wel ergens aan de
macht, in de deelstaten, de omroepbedrijven, de
universiteiten en tal van semi-overheidsinstellingen. De frustratie over de diaspora had meer uitstaande met het gevoel in Bonn niet mee te tellen
dan met een gevoel van algehele machteloosheid.
Daarbij komt nog een economische realiteit.
Omdat de revolutie van de jaren zestig in Duitsland
minder radicale gevolgen voor de verzorgingsstaat
had dan in Nederland, ondervond men ook minder
snel de verpaupering en de verloedering die van het
nieuwe systeem uitging. In Duitsland was niet
een op de zes werknemers arbeidsongeschikt
verklaard, er was geen BKR- regeling en er was geen
inkomstenbelastingtarief van 7 2 procent enzovoort. Duitsland was nog altijd een rijk en succesvol
industrieland. Verstandige economen waarschuwden wel dat het zo niet langer door kon gaan, maar
dat doen verstandige economen altijd. Intussen liep
alles op rolletjes.
En toen gebeurde er ièts dat alles op zijn kop
zette: de Duitse eenwording. Deze kwam volkomen onverwacht, en dé klassieke partij van de
Duitse eenheid had kennelijk door haar fixatie op de
ontwikkeling van de verzorgingsstaat haar instinct
verloren voor wat van een hogere orde is. Alleen
Willy Brandt torende in die dagen ver boven zijn
partij uit.
De sociaal-democratische Enkel (kleinzonen)
vreesden vooral dat de Duitse eenheid ten koste van
de eigen kiezers zou kunnen gaan. In de nu volgende jaren werd pas goed zichtbaar hoe slecht het
gesteld was met de oude terughoudendheid als het
op politieke stabiliteit aankwam en de oude naoorlogse reflex om door redelijkheid en inschikkelijkheid de democratie te steunen. Bijzonder dramatisch kwam dit tot uiting in I 99 I. In Nederland
accepteerden de vakbonden een verlaging van de
lonen, in Duitsland streden de ambtenarenbonden
met steun van de sPo voor een loonsverhoging van
zegge en schrijve tien procent, en iets in die geest
kreeg men ook. De kosten van de Duitse eenwording werden door de burgers eenvoudigweg op de
overheid afgewenteld.
De enorme veranderingen in de jaren negentig
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in Duitsland leidden onvermijdelijk tot een sterkere oriëntatie op het eigen land - wat een land met
8 5 miljoen inwoners zich sowieso gemakkelijker
kan permitteren dan een land met 1 5 miljoen. De
ongeplande, maar onvermijdbare keynesiaanse
prikkel zorgde tegelijkertijd voor een continuering
van het traditionele gedragspatroon van de sociale
partners en de twee grote politieke partijen. Dit
wekt vanuit het Nederlandse perspectief wel eens
de indruk alsof de Duitse sociaal-democratie een
achterstand heeft van tien jaar. De staat is nog aanspreekbaar voor een verzorgingsdemocratie en globalisering wordt door Oskar Lafontaine nog als een
asociale bedreiging vanuit de boze buitenwereld
behandeld. Het is een bizar gegeven dat mijnwerkers in het Ruhrgebied voor de gewonnen kolen
meer overheidssteun krijgen dan hun hele loon
waard is. Dat is geen aangelegenheid voor de staat
en toch gebeurt het en verandert er niets.
De winkelsluitingswet - sinds jaar en dag een
interessant factoturn van de sociale verhoudingen
tussen burger en staat - is in Nederland na dertig
jaren van discussie en vage plannen drie jaar geleden tenslotte radicaal gewijzigd . De winkelsluitingswet is in Duitsland vorig jaar een ietsepietsje
veranderd, en de manier waarop de SPD zich zelfs
hierover kon opwinden, riep ons meesmuilend
onze eigen emoties van zo'n tien jaar eerder voor
de geest. De klassieke sociaal-democratie van de
jaren zeventig heeft het in allebei de landen moeilijk. In beide landen heeft zij met nationale voorzieningenpakketten tot rationalisering bijgedragen . In
beide landen heeft zij zich vervolgens ontpopt als
een defensieve, conservatieve stroming, met inbegrip van de geestelijke armoede die op den duur
met een dergelijke denkwijze gepaard gaat. Door
de omstandigheden gedwongen moest de
Nederlandse sociaal-democratie de deuren iets eerder openzetten, en dat heeft nieuwe intellectuelen
en vrijdenkers aangetrokken die geen taboes kenden. Bij de Duitse SPD hebben de omstandigheden
hier veel minder aanleiding toe gegeven: de vrijdenkers in de s P D bevinden zich nog voor het
merendeel en zonder veel invloed op de uiterste
linker- of rechtervleugel van de partij.
De politieke cultuur van beide landen vertoont,
zoals ik en passant hoop duidelijk gemaakt te hebben, grote verschillen. Nederland is een land waarin men nooit over dé staat spreekt - men heeft het
over de overheid, en dat is niet hetzelfde als het
Duitse begrip Obriakeit. Beide landen hebben in hun

sociale markteconomie verankerde corporatieve
trekjes, en die zijn van nature niet bevorderlijk
voor een verhoging van de verantwoordelijkheidsgevoelens, maar zeer grove tegenstellingen worden
er minder scherp door . Nederland is voor de PvdA
heel vanzelfsprekend en niet iets waarvoor men een
bijzondere verantwoordelijkheid moet voelen. Het
scheldwoord 'vaterlandslose Gesellen' (potentiële
landverraders) bestaat in Nederland niet, en het
woord salonfahi.g kennen wij alleen als Duits leenwoord.
Toen Adenauer een campagne voerde met de
suggestie dat via de SPD alle wegen naar Moskou
leidden, was in Nederland de PvdA allang aan de
regering.
De PvdA heeft, anders dan de SPD, nooit tegen
dergelijke lasterpraat hoeven op te tornen. De verkrampte opstelling vandes P D viel eraan af te lezen.
In Nederland ging het er veel onschuldiger aan toe .
Een vergelijking: het was van het grootste politieke
belang en bittere ernst of Herhert W ehner naar de
DDR reisde, en of de SPD halverwege de jaren tachtig nog met de SED aan een tafel wilde zitten. Maar
toen een Nederlandse sociaal-democraat een keer
in Oost-Berlijn terloops opmerkte dat de Muur een
'historische noodzaak' was, toen was dat natuurlijk
pijnlijk, vooral voor de arme Oost-Duitsers, maar
in Nederland kon men er alleen over lachen. Met
andere woorden: de SPD en haar democratische
staatsopvatting is een uiterst serieuze aangelegenheid, de PvdA en de overheid is hoogstens een aardig thema voor seminaren. Nu, in 1997, is het
thema voor de SPD nog steeds actueel, maar de situatie is door het bankroet van links totaal veranderd.
Laten we eerlijk zijn: de Duitse eenwording is tot in
de details verlopen volgens het scenario van Konrad
Adenauer en de christen-democraten.
Décorifiture van het communisme
Geen derde weg, geen compromis tussen Oost en
West, maar een totaal politiek, ideologisch en
moreel bankroet van het communisme. Daar komt
nog bij dat de christen-democraten met hun opvattingen over geborgenheid en sociale middenklasse,
met hun vaderlijke conservatisme van het politieke
midden in het begin voor de Oost-Duitsers een zeer
veel aangenamer alternatief waren dan de s PD. En
zelfs nu, terwijl de voormalige DDR gevoelens van
post-totalitaire melancholie koestert, kan men zich
daar via de persoon van een interessante, eigenzinnige christen-democraat, Kurt Biedenkopf, vooral
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in de christen-democraten herkennen.
De Duitse sociaal-democratie heeft daarentegen
door de Duitse eenwording haar bijzondere
Bondsrepublikeinse staatsopvatting vaarwel moeten zeggen - een staatsopvatting die men had opgebouwd via Kurt Schumacher, via de aanvaarding
van de Bondsrepubliek in het 'Godesberger
Programm', via de Ostpolitik en ook - dat mag best
een keer worden gezegd - via de Pruisische stijl van
Heirnut Schmidt. Of, om het met wat minder
respect te zeggen: het lijkt er zo nu en dan op dat de
partij die zich het meest heeft ingezet voor een bijzondere vorm van Duitse eenwording, haar vrienden aan de reële eenwording is kwijtgeraakt. Nog
botter uitgedrukt: de eenwording à la de s P D was
voor een groot gedeelte van de s P D steeds ook een
beetje een afgeleide van de ideologische rol die zij in
de internationale politiek wilde spelen. Het was als
het ware een morele uitspraak die nu eenmaal niet
goed samengaat met een nonchalante houding
tegenover de staat. De Duitse sociaal-democratie
moet zich hier nog bij neerleggen.
Van de historicus August Winkier stamt de uitspraak: 'In de Bondsrepubliek Duitsland heeft zich
een natie-staat ontwikkeld waaraan niets ontbrak
dan het besef van officiële zijde, er een te zijn. In de
DDR daarentegen ontbrak aan de natie-staat alles
behalve het besef van officiële zijde, er een te representeren. ' Voor de s P D gaat het om twee zaken: zij
moet inhoud geven aan haar opvatting over het
begrip staat in een verenigd Duitsland en haar eigen
rol daarin. In de Bondsrepubliek ging het vooral om
een rolopvatting in een nieuwe en enigszins kunstmatige constructie. Dat was moeilijk genoeg en de

sPDheeft het er al met al uitstekend van afgebracht.
Dit brengt mij op het tweede punt: welke rol moet
zij spelen in de samenleving. Ook op dit punt kunnen de leuzen van de afgelopen twintig jaar waarin
des P D de staat vooral heeft voorgesteld als een centrum voor de sociale herverdeling binnen de
samenleving niet langer stand houden.
Voor een samenhangende visie op de samenleving en de staat hoort de sPDmee te denken over de
manier waarop een staat stabiliteit kan produceren
zonder vaste onderdelen als 'meer welvaart', 'meer
inkomen', 'meer vrijheid' enzovoort. In beide
gevallen - voor de visie op de staat geldt dit zeker,
maar tot op zekere hoogte ook voor de visie op de
samenleving - loopt de SPD achter op de christendemocratie.
Er kan misschien worden gesteld dat het Duitse
vaderland in de tien jaar na de val van de Muur over
het geheel genomen iets minder problematisch is
geworden, maar met name voor de SPD geldt dat
niet of - beter gezegd - nog niet.
Hier zijn overigens oplossingen voor te bedenken en de volgende suggesties zullen zeker een bij drage leveren: Zet de deuren open, reis de wereld
door, houd op met dat akelige gejerernieer over de
boze westerse en Aziatische buitenwereld, over de
globalisering en wat dies meer zij, aanvaard een
moderne verantwoordelijkheid voor een moderne
maatschappij . En wees maar niet bang: het gaat niet
bergafwaarts met de staat, kijk maar eens naar het
verlanglijstje van het in linkse kringen zo verfoeide
IMF!

[Vertaling: Dik Linthout]
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