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Verschillende (met name o 66) politici, hebben ons allaten weten dat
de toekomst van de gezondheidszorg hét issue zal zijn in de komende
verkiezingscampagne. Tot nu toe hebben de meeste partijen zich
ertoe bepaald op te merken dat er vooral veel geld bij moet in de zorgsector. Om te voorkomen dat de verkiezingsprogramma's op dit
belangrijke punt nauwelijks van elkaar gaan verschillen (I , 3% budgettaire groei per jaar versus I ,2%) lijkt het mij wijs de discussie op te
hangen aan een onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid over de gezondheidszorg. De WRR
betoogt daarin het volgende. Wij hebben te maken met een ouder
wordende, steeds meer zorg vragende bevolking. Technologische
vooruitgang in de gezondheidszorg leidt tot extra, dure levensjaren,
waarin men veelal zorgbehoeftig is. Mondige burgers zullen steeds
meer eisen stellen aan de zorg. Deze drie factoren veroorzaken een
onontkoombare opwaartse druk op de kosten van de gezondheidszorg. Ergo: op zeker moment moet er worden gekozen. Wij moeten
vaststellen wat behoort tot onze collectieve verantwoordelijkheid . Als
dat niet gebeurt zullen impliciete keuzes worden gemaakt. Op
beperkte schaal zien we dat al gebeuren: werkgevers sluiten collectieve contracten met verzekeraars voor hun werknemers. Verzekeraars
laten werknemers vervolgens met voorrang behandelen in ziekenhuizen. Verzekeraars gaan steeds verder met premiedifferentiatie op
grond van risicofactoren, en het is technisch steeds makkelijker om
risicofactoren in kaart te brengen. Ziekenhuizen wier budget op is
gaan willekeurig patiënten weigeren.
De w R R vindt dat er expliciet moet worden gekozen, en wel juist
nu de problemen nog niet uit de hand zijn gelopen, nu we nog rustig
kunnen nadenken over onze principes ten aanzien van de gezondheidszorg. Volgens de WRR zijn dat er twee. I. Het doel van de gezondheidszorg moet strak worden afgebakend tot enerzijds het bevorderen
van de volksgezondheid en anderzijds het verzorgen van zieken (zaken
als•bejaardenhulp of gezinshulp na het overlijden van een moeder zijn
wel belangrijk, maar geen gezondheidszorg). 2. De toegang tot de
gezondheidszorg hoort voor iedereen gelijk te zijn. Op basis van dat
tweede principe moet één uniforme ziektekostenverzekering worden
ingevoerd. Pas daarna kunnen keuzes worden gemaakt. In het huidige
systeem zijn keuzes in de zorg keuzes die niet gelden voor particulier
verzekerden en dus (gezien het principe van gelijkheid in de zorg)
moreel verwerpelijke keuzes. Vermarkting van de zorg is geen oplossing, al was het maar omdat een streng aan banden gelegde markt door
de Europese rechter nooit zal worden geaccepteerd.
Dit zijn mooie stellingen om de verkiezingsstrijd aan op te hangen.
Men kan zo'n rapport niet afdoen met 'politiek niet haalbaar' zoals het
kabinet heeft gedaan. Politieke partijen die dit advies van de w R R niet
in hun programma willen opnemen zouden moeten uitleggen waarom
niet. Deelt men de analyse niet? Is men van plan impliciete keuzes te
bestrijden ongeacht hoeveel dat kost, ook als het economisch weer
minder gaat? Vindt men dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor
hun gezondheid? Verwerpt men het principe van gelijkheid in de zorg?
De PvdA zou er goed aan doen de w R R te volgen en de verkiezingsstrijd inzake de zorg te openen met de punten uit zijn rapport.
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Grote aebeurtenissen

Welke richting
neemt de linkse
mistral die door
Europa waart?

Twee varianten

Uit de commentaren wordt
Als het waar is wat Hofland
al duidelijk dat de twee
onlangs schreef in N R coverwinningen staan voor
Handelsblad, namelijk dat
heel verschillende benadehet denken over de maatringen die niet alleen
schappij grote gebeurtenisARIE VAN DER ZWAN
getekend zijn door versen nodig heeft om op gang
Decaan van de Universiteit Nijenrode,
schillen in politieke cultuur
te blijven, dan zijn we de
Hoon leraar, houder van de Drees-leerstoel,
in Engeland en Frankrijk
laatste maanden goed beRU Utrecht
alsook door verschillen in
diend, om niet te zeggen
electorale omstandigheden
verwend. Hofland had toen
in die beide landen. Maar
hij dit schreef, het oog op
er is meer, de verschillen gaan dieper. In feite staan
de electorale ondergang van de Conservatieven in
Engeland, de 'electorale overval' van Chirac was hier twee concepties tegenover elkaar, namelijk
Blair's variant van het vrije marktsocialisme en
toen nog geen feit. Dat die overval als een boemerang zou kunnen terugslaan liet zich toen nog niet Jospin's verdediging van de sociale markteconomie.
Of en in hoeverre beiden zullen slagen staat te
bedenken. Er zijn nu dus twee grote gebeurtenissen
die het maatschappelijk denken in een ware bezien, maar dat hun politieke posities fundamenstroomversnelling hebben gebracht. De speculaties teel verschillen staat buiten kijf. In hoeverre hebben
over het hoe en waarom van de overwinning van die verschillen nu ook electoraal een rol gespeeld?
Blair waren nog maar nauwelijks op gang gekomen Is het electoraat in Frankrijk nu werkelijk zo wisof Jospin heeft door zijn nog veel verrassender pelturig geweest en heeft in Engeland de behoefte
overwinning 'voer voor politicologen' aangedra- aan nieuwe gezichten de overheersende rol
gen. De politieke commentatoren weten er nog gespeeld? Het valt moeilijk te loochenen dat zulke
moeilijk weg mee. Was de overwinning van Blair sentimenten tijdens verkiezingen een rol spelen,
voor hen nog te plaatsen ('de conservatieven waren
maar zijn ze overheersend geweest?
uitgeregeerd, Blair heeft Labour 'klaar gestoomd'
voor de volgende eeuw'), de overwinning van
Jospin 's dissonante accoord
Jospin is bij de meeste commentatoren als een graat Voor de uitslag van de Franse verkiezingen is die
in de keel blijven steken ('het zappende Franse verklaring al helemaal onbevredigend want die laat
electoraat is wispelturig, dit is de overwinning van buiten beschouwing dat Chirac in feite gestraft is
voorwaarts op weg naar het verleden'). Eén ding is voor het schenden van zijn eigen electorale beloften
duidelijk, Jospin heeft voor een dissonant accoord
uit 1995: helen van de sociale tweedeling en scheppen van banen als hoogste prioriteit. Ook de sociagezorgd.
listen deden in 1995 zulke beloften, maar die waren
op dat moment allerminst geloofwaardig, tijdens
Voor socialisten hebben die beide grote gebeurtenissen nog een extra lading. Krijgt het socialisme hun regeerperiode hadden ze zich er weinig aan
hierdoor de herkansing waarover ik in s &.P van gelegen laten liggen. Jospin is er in 1997 op overvorig jaar geschreven heb 1 , is dit de omslag in het tuigende wijze mee teruggekomen en heeft nu van
maatschappelijk denken waarop ik tijdens de washet Franse volk een politiek mandaat gevraagd en
conferentie van afgelopen januari preludeerde? 2
gekregen: ernst te maken met die beloften. In die
zin heeft Chirac met zijn 'electorale overval' in
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feite een ultieme daad van democratie gesteld. Het
loslaten van de politiek die hij in 1995 in het vooruitzicht had gesteld, is door hem onderwerp van
een uitspraak van het volk gemaakt en de Franse
volksstem heeft duidelijk gesproken. Van wispelturigheid is zo gezien geen sprake, de uitgesproken
voorkeur is juist opmerkelijk consequent.
Dat Chirac hier een misrekening heeft gemaakt
die tal van commentatoren in het verkeerde keelgat
is geschoten, is een andere zaak. Hun oordeel is
veeleer ingegeven door ergernis over de keuze die
nu gemaakt is . De commentatoren in The Times
slaan in dit opzicht alles: 'het Franse volk heeft zich,
op de vlucht voor de realiteit, door Jaspin met een
shot morfine wûlen laten verdoven' .
Die ergernis is wel begrijpelijk want de Franse
verkiezingsuitslag is niet alleen een misrekening van
Chirac, maar dreigt ook een streep te halen door de
rekening van het ongeschonden binnen halen van
de Euro respectievelijk consolidatie van de E M ucriteria. Het stabiliteitspact - de geloofsbelijdenis
van de heersende kaste - staat op het spel, Jaspin
heeft zich openlijk uitgesproken voor heronderhandeling van de toetredingsvoorwaarden. De ergernis
wordt nog gevoed door het opmerkelijke herstel
van de communisten alsook door de prominente rol
die de vakbeweging heeft gespeeld in het rijp maken
van de Franse publieke opinie voor de gemaakte
keuze. De massale steun die de vakbeweging vorig
jaar voor haar acties heeft weten te verwerven had
Chirac wel wat voorzichtiger mogen maken, de
publieke opinie gaf duidelijk tekenen van radicalisering, maar democraten zullen tegen zijn onvoorzichtigheid weinig in te brengen hebben. Het
Franse electoraat heeft inhoudelijk een vaste lijn
aangehouden maar is in de keuze van de middelen
geradicaliseerd.
Blair's 'vernieuwinB'

Hoe staat het nu met Blair's overwinning? Staat zijn
succes nu in het teken van het verlangen naar nieuwe gezichten en een nieuw geluid, de conservatieven hadden het met hun onderlinge verdeeldheid
en smerige affaires onder Major wel heel bont
gemaakt, of is er ook in dit geval veeleer sprake van
continuïteit en een vaste lijn?

1 • Bestaat er voor het socialisme nog een
herkansing?, s&.P, 1996, nr. 5,
blz. 257-273

Voor die laatste stelling valt veel te zeggen. Hoe
paradoxaal het ook moge klinken, niet Major maar
Blair is als de directe opvolger van Margaret
Thatcher te beschouwen. Door het electoraat ook
als zodanig omarmd en binnengehaald: de grote
schoonmaker. Niet alleen zijn ze op elkaar lijkende
exponenten van de omhoogstrevende middenklasse
('lower middle class' om precies te zijn), ook hun
politieke benadering vertoont opvallende trekken
van overeenkomst. Als stoutste staaltje van
Thatcher's regeerkunst geldt dat zij de ruggegraat
van de Engelse vakbeweging heeft weten te breken.
Blair heeft haar werk afgemaakt door de vakbeweging ook binnen Labour te marginaliseren en
Labour te ontdoen van elk spoor van arbeiderisme.
Een door de middenklasse gehate manifestatie van
machtsvorming van de arbeidersklasse is hierdoor
geminimaliseerd. De begroting van de conservatieven is voorts door Blair zonder wijziging overgenomen, de City is verrukt van zijn benadering en
voortzetting van het door Thatcher geïntroduceerde monetaire beleid (waarop deze overigens uit
electorale overwegingen vrijelijk inbreuk maakte
op eenzelfde wijze als waarop Reagan dit deed).
Naar de uitkeringstrekkers laat Blair geluiden horen
die van Thatcher's uitlatingen weinig verschillen.
Niet primair banen scheppen en zo het beroep op
uitkeringen terugdringen, maar uitkeringstrekkers
manen werk te aanvaarden, de arbeidsmarkt moet
geflexibiliseerd worden. De uitgaven voor sociale
uitkeringen moeten omlaag om zo ruimte te scheppen voor koopkrachtbehoud respectievelijk verbetering van werkenden en kostenverlaging ten
behoeve van de werkgelegenheid. Hierbij moet dan
nog in aanmerking genomen worden dat de onderkant van de Engelse samenleving verarmd is op een
wijze die binnen de Eu zijn weerga niet kent.
De Engelse middenklasse die onder Thatcher
haarfinest hour beleefde, zich onder Major' s bewind
in haar bestaanszekerheid en perspectieven voelde
aangetast, heeft in haar hoop op herstel de kaarten
op Blair gezet. Blair heeft hierop in zijn campagne
feilloos ingespeeld. Hij is Thatcher ook in dit
opzicht gevolgd door in zijn campagnes veel gezindheid ten beste geven en weinig programma,
'modernisering' was zijn trefwoord. Vaste programma's, zo luidde zijn suggestie, zijn in een tijd
2 . De tekst van mijn inleiding op die
conferentie is afgedrukt in De Volkskrant
van 1 februari 1997
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waarin alles verandert geen passend politiek middel, het komt op de juiste politieke agenda en toonzetting aan. De lijn die Blair gekozen heeft, is niet
zo zeer ingegeven door het succes van het poldermodel als wel door het blakende voorbeeld van Bill
Clinton: neem het financieel-economische beleid
van de Republikeinen (lees Conservatieven) over,
meng dat met zelfvertrouwen en koppel dat mengsel aan een veelbelovend toekomstperspectief
waarin kansen geboden worden aan iedereen. 'Als
je gelooft in waar je mee bezig bent en als de enige
manier waarop je succes kunt hebben inhoudt dat je
meedoet aan het spel zoals het gespeeld moet worden, dan doe je dat', kan niet alleen als Blair's lijfspreuk gelden maar als een vertolking van het postmoderne middenklasse-ethos. De boodschap:
'alleen onder mijn leiding kan dit land een stralende
toekomst tegemoet gaan', is aangeslagen. Blair is
net als Clinton voor een jonge generatie een rolmodel geworden zoals Thatcher dat in het voorgaande
decennium was: op eigen kracht omhoog komen en
die spiegel aan de maatschappij voorhouden, 'ik heb
mijn kansen benut, dat perspectief komt er voor
jullie ook'. Het Engelse electoraat is met Blair's
benadering kennelijk ingenomen, zijn populariteit
in de polls is sinds zijn uitverkiezing verder toegenomen en tot recordhoogte gestegen.

civil society en een politiek mandaat niet tot stand te
brengen is. Die keuze heeft Blair maar zeer ten dele
durven maken, zoals hij in zijn campagne vrijwel
elke politieke keuze uit de weg is gegaan, bang als
hij was om fouten te maken en om de middenklasse
af te schrikken.
Het verschil tussen Blair en de Tories wordt
gevormd door zijn bereidheid gehoor te geven aan
de roep om 'devolution' (geografische decentralisatie) en andere constitutionele hervormingen alsook
zijn belofte om het onderwijs grootscheeps te hervormen. Hierin ziet het huidige Labour in combinatie met flexibilisering van de arbeidsmarkt, de sleutel voor het dichten van de sociale kloof. Enkele
commentatoren zijn al zo ver gegaan door Blair's
politiek te kenschetsen als het marktliberalisme
met een sociaal gezicht. Waar Thatcher vertolker
was van het marktliberalisme tout court heeft Blair
het Engelse volk achter zich gekregen om haar
moderniseringstaak af te maken en er de scherpe
sociale tegenstelling van te verzachten.
Jaspin heeft het vertrouwen van het Franse volk
gekregen om alsnog de beloften uit de verkiezingen
van 1995 waar te maken. In beide gevallen heeft het
electoraat zich duidelijk uitgesproken en is in de
keuze opmerkelijk consequent geweest.
Herkansing voor het socialisme: sociaal gezicht

Tijdens de bijeenkomst van Eurosocialisten in
Malmö öp 5 juni jongst leden bleek Blair's zelfbewustheid gelijke tred te houden met zijn populariteit in eigen land: Blair's zelfbewuste, bijna arrogante uitspraak 'wij zijn de kracht van de vernieuwing en zijn energieke 'nieuw, nieuw, nieuw - alles
in onze wereld is nieuw'3, spreekt boekdelen. Nu
heeft Anthony Giddens, de voormalige neo-marxist
die als het intellectuele vernuft achter Blair geldt,
groot gelijk als hij stelt dat tradities niet op traditionele wijze kunnen worden verdedigd, elke politiek
moet de actuele omstandigheden meewegen. Maar
wat kan Blair bewogen hebben om de organisatorische opzet van de Labour partij, namelijk haar unieke verbondenheid met wat in het huidige spraakgebruik de civil society wordt genoemd, zo te ontkrachten? Hoe denkt hij met deze Labour partij de
maatschappelijke tweedeling die zich nergens zo
scherp als in Engeland aftekent, ongedaan te
maken? Daar is een ingreep in het maatschappelijk
krachtenveld voor nodig die zonder steun vanuit de

if sociaal beleid?
Waart er een linkse mistral door Europa? In een
paar maanden tijd is de politieke kaart van Europa
er anders uitkomen te zien. Voor links fatalisme is
geen plaats meer, de socialisten in Europa hebben
de koude winter achter zich gelaten en zijn weer in
the winning mood. Maar hoe verstrekkend zijn electorale verschuivingen nu eigenlijk en wat zullen
socialisten, nu ze weer aan de macht zijn, klaar
weten te maken?
Uit de electorale verschuivingen valt op zijn
minst af te leiden dat er ruimte is voor een paradigma-wisseling. De tijd is er rijp voor en de omstandigheden zijn er naar. De omslag die het electoraat nu
heeft laten zien is immers voorafgegaan door een
ommekeer in het denken van toonaangevende instituten als Unctad, oE c n en 1 L o, op het terrein van
de sociaal-economische politiek. De veelgeprezen
beleidsrecepten van de afgelopen twintig jaar terugbrengen van financieringstekort van de overheid, marktwerking in de publieke sector, flexi-

3. De Volkskrant, 6 juni 1997
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hilisering van de arbeidsmarkt en sanering van de
sociale zekerheid - zijn op uiteenlopende wijzen
beproefd en hebben zeker tot aanpassingen geleid,
maar het dringende vraagstuk van de werkloosheid
is er niet door tot een oplossing gebracht, terwijl de
sociale tegenstellingen zijn opgelopen. Elke regering, van welke samenstelling ook, wordt met dit
actuele dilemma geconfronteerd: hoe een groeibeleid dat goed is voor de werkgelegenheid te combineren met een sociaal beleid dat de tegenstelling
overbrugd? Daar komt bij dat het electoraat genoeg
lijkt te hebben van het technocratische niemandsland
waarbij regeringen de pretentie om het lot van hun
nationale samenleving te bepalen uit handen hebben gegeven zonder dat die verantwoordelijkheid
door de Europese Unie overgenomen kan worden.
Het zou te ver gaan om uit electorale verschuivingen af te leiden dat de burger genoeg heeft van
Europa, maar hij lijkt zeker genoeg te hebben van
het dictaat van de EMu-normen. Dat dictaat dwingt
tot eenvormigheid in beleid en non-interventie in
economisch opzicht in een wereld waarin de sociale
conflictstof zich ophoopt. Op dit punt hinken de
politieke commentatoren in de media achter de
realiteit aan, met name door vast te houden aan wat
ze als keurmerk van moderniteit zien. De mogelijkheid van een paradigma-wisseling wordt door hen
miskend en voor verdelingsvraagstukken hebben ze
al helemaal een blinde vlek. Elk ingrijpen dat
zweemt naar beïnvloeding van de verdeling van het
nationale inkomen wordt weggehoond: daar heb je
de socialisten weer met hun oude stokpaarden. Ze
laten evenwel buiten beschouwing dat de markt een
verdeler bij uitstek is, en wel in de richting van
grove ongelijkheid die in de ogen van het electoraat
te ver is doorgeschoten. Dat electoraat wil geen
politiek met een sociaal gezicht maar een sociaal
beleid4. Dat verdelingsvraagstukken weer terug op
de agenda moeten, staat wel vast, maar het hoe is
nog verre van duidelijk. Blair heeft er zich in zijn
campagne nog helemaal niet aan gewaagd. Uit wat
er nu bekend is geworden over zijn beleid zal hij
zich beperken tot een voorwaardenscheppend beleid
van gelijke kansen door beter onderwijs en scholing
4· De Franse oud-minister Charles
Pasqua maakte in zijn op effect berekende opmerkingen aan het adres van Juppé
('Monsieur Ie premier ministre, parleznous d'amour') wel pijnlijk duidelijk dat
in de slag om de gunst van het electoraat
zelfs het thema van de liefde voor politici

gekoppeld aan een overheid die tracht te stimuleren
en een beroep doet op het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van ondernemingen. Jospin ging in
zijn campagne verder door werktijdverkorting en
scheppen van banen bij de overheid te bepleiten en
zo de uitkomsten van het sociaal-economisch proces
direct te beïnvloeden.
Stakeholders teaenover aandeelhouders
Wat voor Blair en Jospin geldt, gaat ook op voor
andere socialistische partijen die aan de macht
komen: de verdeling kan door hen niet langer genegeerd worden, maar een verdelingspolitiek van
zero-sum loopt dood. Dit is ook het bezwaar dat
terecht gemaakt kan worden tegen verdelingspolitiek van socialistische huize waarbij te weinig acht
geslagen is op het mobiliserende en motiverende effect
dat van verdelingsregimes uit moet gaan om niet op
een doodlopend spoor terecht te komen.
Die constatering houdt in dat verdelingspolitiek
ook een creatief moment moet kennen, er moet
een maatschappelijke hifboomwerkinB vanuit gaan.
Wie die laatste stelling onderschrijft zal de stap naar
het investerinasaedraa wel moeten zetten, want in
abstracto valt heel wel aan te geven dat verdeling,
incentive-werking en investeringsgedrag de magische driehoek van economisch hervormingsbeleid
vormen. En hier ligt mijns inziens ook de werkelijke uitdaging voor links. De huidige verdeling is niet
alleen sociaal onacceptabel, de economische incentive-werking ervan staat haaks op de maatschappelijke prioriteitsstelling: beleggen is voordeliger dan
investeren, shareholdervalue een eufemisme voor
bevoordeling van een kleine groep managers en
beleggers wier preoccupatie ligt bij koerswinsten,
niet bij het scheppen van nieuwe welvaart. Het leidt
geen twijfel dat de groep privé beleggers die van het
verloop op de effectenbeurzen en onroerendgoedmarkten hebben meegeprofiteerd, is verbreed. Dit
maakt de politieke aanpak er niet gemakkelijker op.
Het meer dynamische deel van het electoraat waar
de politieke commentatoren zich doorgaans mee
identificeren, heeft bij de beleggerseconomie
inmiddels ook iets te winnen. Die omstandigheid
niet veilig is. Zoals ook regeringsleiders
die de mond vol hebben van het beleid
dat dichter bij de bevolking
gebracht moet worden hun topontmoeting in een 'kooi met dubbele hekken'
laten plaatsvinden.
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speelt inderdaad in de kaart van het kapitalisme met
een sociaal gezicht en wijst niet direct in de richting
van een sociale markteconomie.
Blair, zo moet uit zijn opstelling en uitlatingen
afgeleid worden, mikt in deze op een stakeholderbenadering. De onderneming heeft naast sharebolders ook stakeholders, zo luidt deze zienswijze en hun
belangen dienen evenzeer gediend te worden. Maar
verder dan een moreel beroep op ondernemingen
om zich sociaal verantwoord te gedragen, mogelijk
ondersteund door een publieke opinie die dit
beroep bijvalt, komt Blair niet. En voor ondernemingen die tot elkaar in internationale concurrentie
staan gaat op dat ze geen verplichtingen op zich
kunnen nemen die niet voor alle concurrenten in
gelijke mate gelden. Ook als een minderheid het
laat afweten, gaat het hele spel niet door.
De belangen van aandeelhouders zijn allerminst
blijven steken in een vaag beroep op goede wil maar
zijn afgedwongen door de markt, hierin voorgegaan
door de machtige 'institutional investors' die met
steun van bijvoorbeeld de Cadbury Committee in
Engeland binnen ondernemingen ook bestuurlijke
hervormingen ten gunste van aandeelhoudersbelangen hebben weten te bewerkstelligen. De aanbevelingen waar de Cadbury Committee in I 994 op het
vlak van corporate aovernanee mee kwam waren precies en dwingend geformuleerd; anno I 997 zijn ze
bij de meeste grote ondernemingen geïmplementeerd. Het is de moeite waard om Blair's stakeholderconcept volgend, de beleidslijn die in de 'corporate world' zulke ingrijpende veranderingen in de
belangenverhoudingen te weeg heeft gebracht,
door te trekken naar de maatschappij.
Als Blair consequent wil zijn dan zou hij voor de
belangen van stakeholders een vergelijkbare benadering moeten kiezen. De rol van 'institutional investor' valt hier logischerwijze aan de overheid toe.
Als de belangen van stakeholders even precies en
dwingend geformuleerd zouden worden als die van
de aandeelhouders en de sancties net zo evident,
dan zouden de verschillen in aanpak tussen Blair en
Jospin heel wel overbrugbaar zijn.
Het is evenwel duidelijk dat Blair het politieke
mandaat om tot zulke hervormingen te komen op
dit ogenblik mjst, eenvoudigweg doordat hij het
electoraat er niet om heeft gevraagd noch erop
heeft voorbereid. Bij Jospin ligt dit anders, maar zal
hij zijn mandaat ook in politieke daden weten om te
zetten?

Voor beiden geldt dat hun politieke overleving staat
en valt met het scheppen van werkgelegenheid en
het verminderen van de sociale tegenstellingen.
Maar aan welke politiek-maatschappelijke dynamiek zullen ze in hun streven onderhevig zijn? Hoe
ver willen ze gaan, hoe ver moeten ze gaan om hun
electorale beloften waar te kunnen maken en reikt
hun politieke polsstok wel zo ver?
Komt er een paradiama-wisselina; een sterktezwakte analyse
Het feit dat er ruimte is voor een paradigma-wisseling, dat de tijd er rijp voor is en de omstandigheden er naar zijn mag dan wel een noodzakelijke
voorwaarde zijn, maar het betekent allerminst dat
het er ook daadwerkelijk van komt. Hoe liggen de
kansen?
Het is interessant om een parallel te trekken
met de twee naoorlogse paradigma-wisselingen die
we gehad hebben. Eerst de doorbraak van de sociale markteconomie in de jaren vijftig en het
Reaganisme/Thatcherisme dat er in de jaren tachtig
op gevolgd is. Beide wisselingen waren georiënteerd op concrete uitgangspunten - van politiekeconomische, sociale en ideologische aard - maar
ze zijn niet als afgeronde beleidsconcepten ontwikkeld die vervolgens in de praktijk werden toegepast. Ze zijn veeleer de uitkomst geweest van een
op herijking van belangen en op sentimenten
gericht beleid dat bleek aan te slaan . Daarbij is van
het ontstane momenturn gebruik gemaakt om het
beleid in meer consequente en afgeronde vorm
door te zetten. Tenslotte tot over de grenzen van
zijn eigen effectiviteit heen en zo de tijd rijp
makend voor een nieuwe wisseling. Op inhoudelijke gronden alleen is het dus moeilijk aan te geven
welke aanzet het beste perspectief op een njeuwe
beleidsdoorbraak biedt. De betekenis van Reagan
en Thatcher werd bij hun aantreden zwaar onderschat. In dit licht bezien valt voor Blair's weerzin
tegen een vast omlijnd regeerprogramma en zijn
voorkeur voor een politieke agenda wel iets te zeggen. Die situatie biedt hem in zekere zin vrijheid
van handelen, maar de prijs die hij ervoor betaald is
een beperking van zijn politieke armslag.
Hoe dit zij, het feit dat zich zulke uiteenlopende
alternatieven aandienen mag op zichzelf als een
winstpunt worden beschouwd. Lukt het linksom
(Jospin) niet, dan wellicht rechtsom (Blair). Het
poldermodel (Kok) dat een tussenpositie inneemt,
heeft zijn effectiviteit voor een klein land met een
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binnenlandse markt van beperkte omvang al wel
bewezen. De generaliseerbaarheid ervan is evenwel
beperkt, grote landen kunnen geen op 'marktniches' gericht beleid voeren. De echte beleidsdoorbraak zal dus in Frankrijk, Engeland of Duitsland
moeten worden bewerkstelligd5.
De weerbarstigheid van de materie is groot, tussen
gewekte verwachtingen en hun vervulling staat een
maatschappelijk krachtenveld, terwijl niemand
weet wat de economische conjunctuur gaat doen .
Door de langdurige periode van hoogconjunctuur
lijkt het er wel op dat voor de notie van conjuncturele wisselingen in het maatschappelijk denken van
dit moment geen plaats meer is. Toch wordt elke
hoogconjunctuur gevolgd door recessie en laagconjunctuur, de kans is reëel dat de omslag niet lang
meer op zich zal laten wachten. Het feit dat de
arbeidsmarkt na lange tijd van geringe vraag op
deelmarkten weer krapte laat zien, past in dit
beeld. Als de hoogconjunctuur namelijk in zijn laatste fase verkeert, begint de arbeidsmarkt pas goed
aan te trekken en gaan de loonkosten omhoog. De
impact van een conjuncturele omslag op de kansen
van Jospin en Blair zal niet gering zijn. Dit geldt
zeker voor Blair die gekozen is op de golven van
hoogconjunctuur. Voor Jospin ligt dit wat anders
aangezien het conjuncturele verloop in Frankrijk
zich onttrekt aan het internationaal geldende beeld.
De Franse economie vertoont nu pas enige tekenen
van aantrekkende groei.
Als het slagen van een regering mede afgeleid
kan worden uit haar stabiliteit dan kan uit een empirische analyse het volgende geconcludeerd worden.
Van alle kabinetten die sinds de Eerste Wereldoorlog in Nederland zijn opgetreden hebben de
kabinetten die tijdens een hoogconjunctuur zijn
gevormd en vervolgens in een recessie en laagconjunctuur beland zijn, gefaald. Ze zijn door desintegrerende krachten voortijdig uit elkaar gevallen
doordat ze in hun plannen niet berekend waren op
de wisseling in omstandigheden. De conjuncturele
tegenwind geeft interne partijtegenstellingen
bovendien weer de kans om op te leven en zo de
regeerkracht te ondermijnen. Voor Blair is die
mogelijkheid allerminst denkbeeldig, hij heeft in de
Labour partij immers een ware zuivering doorge5. Dit betekent overigens niet dat het
poldermodel in dit verband geen bete·
ken is zou hebben . Radicale mutaties
ontwikkelen zich vaak in deelpopulaties.
In een niche met relatief gunstige

voerd. In de Engelse pers wordt al spottend over
'Blair' s thought police' gesproken, wie zich niet aan
de politiek correcte denkbeelden conformeert
wordt met sancties, namelijk uitsluiting van aantrekkelijke ambten en functies, geconfronteerd.
Op het moment dat Blair met tegenwind geconfronteerd wordt en zijn populariteitsscore onder
druk komt, zal hij die rekening ongetwijfeld gepresenteerd krijgen. Blair mag er voor 'the time being'
in geslaagd zijn Labour tot een echte middenklassepartij om te smeden; het arbeiderisme is in Labour
niet verdwenen. Het is onderdrukt en zal de kop
weer opsteken zodra de omstandigheden dit toelaten. Jospin heeft in dit opzicht betere kansen om de
homogeniteit in zijn regeringsploeg te handhaven.
Niet alleen doordat het conjuncturele getij in
Frankrijk hem in de kaart kan spelen, regeringen
die in tijden van laagconjunctuur gevormd worden
en daarna de wind meekrijgen blijken de meest succesrijké, maar ook zijn politiek-maatschappelijke
benadering draagt hiertoe bij. Binnen zijn eigen
partij zijn alle stromingen aan bod gekomen terwijl
zijn coalitie met de communisten de complexiteit
qua beheersing van het politieke krachtenveld weliswaar heeft doen toenemen, maar de kansen op
een solide maatschappelijke coalitie sterk hebben vergroot. Ook het feit dat Jospin met de vakbeweging
goede relaties onderhoudt, steunt hem in dit
opzicht. Blair heeft zo gezien de beste kansen op
een succesvolle start, terwijl Jospin een moeilijker
start zal kunnen hebben maar als hij die doorkomt
zullen zijn politieke armslag alsook zijn Ausdauer
groter zijn.
Prifielen van politiek leiderschap

Het is interessant om de profielen van het politieke
leiderschap van Jospin en Blair meer volledig tegenover elkaar te plaatsen om zo ook de sterkte-zwakte analyse te kunnen verdiepen. Zoals opgemerkt is
de omslag die Reagan en Thatcher hebben weten te
bewerkstelligen niet gebaseerd geweest op hun
superieure programma, maar op hun politieke leiderschap en de hefboomwerking die ze hieraan ontleend hebben. Hun programmatische aanpak hebben ze in de 'slipstream' van hun politieke succes
pas ontwikkeld. Hoe sterk staan Jospin en Blair in
hun politieke leiderschap?

omstandigheden krijgen mutaties de
ruimte zich te ontwikkelen . Zodra een
mutatie zo succesvol blijkt dat de grenzen van de niche ' overstegen' worden,
zal die zich over een groter domein

kunnen uitbreiden.
6. Het eerste paarse kabinet in
Nederland is hier een treffend voorbeeld
van.
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JOSPIN

BLAIR

Instandhouding/ actualisering van
politieke traditie ('functionele plaats')

Machtsvorming op basis van actuele
beleidsagenda ('actuele plaats')

Politieke positionerinB

Politieke keuzen

Imago ('Modern', 'nieuw')

Persoonlijk leiderschap

Karakter/ overtuiging

Charisma

Partij als basis voor politieke besluitvorming (politieke mandaterina)

Partij als electorale maschine, besluitvorming in staf van het leiderschap
(politieke deleaatie).

Gericht op partij als organisatie

Gericht op persoon van de leider

Maatschappelijke coalitievorming
(w.o. met vakbeweging)

Postmoderne oriëntatie op
issue-bewegingen

Sturend (uitkomstgericht)

Stimulerend (voorwaardengericht)

Solidariteit

Toekomstperpectief

Arbeidersklasse en 'geproletariseerde'
delen middenklasse

Brede middenklasse

Basismotivatie

Interne oraanisatie

Loyaliteit
Politiek-maatschappelijke oriëntatie

Rol overheid
Maatschappelijke cohesie
Sociale verankerins

Deze profielschets biedt een aanknopingspunt voor
enkele gevolgtrekkingen. In de eerste plaats komen
de verschillen tussen Jospin en Blair er scherp door
tot uitdrukking, ze doen zich in feite in elk opzicht
voor. De vraag is natuurlijk in hoeverre ik als
opsteller ontkomen ben aan de neiging om deze
verschillen juist zo scherp mogelijk aan te zetten .
Dan zou deze conclusie met meer voorstellen dat
het 'vinden van zelf verborgen paaseieren'. Mijn
verweer hiertegen luidt dat ik me zo nauwgezet
mogelijk gebaseerd heb op de analyses van politieke
commentatoren, uitlatingen van Jospin en Blair zelf
alsook op voor iedereen verifieerbare feiten. Ervan
uitgaande dat aan deze profielschets een reële betekenis kan worden toegekend, raakt de belangrijkste
gevolgtrekking de politieke hefboomwerking die
aan de twee typen politiek leiderschap kunnen worden toegekend. We veronderstellen hierbij dat de
kansen op een paradigma-wisseling hiervan primair
afhangen.
Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat Jospin in
dit opzicht de sterkste kaart in handen heeft. De
strategische mix van Blair lijkt te veel op die van
Thatcher. Voor het vrijmaken van marktkrachten
en het bevorderen van de belangen van aandeelhouders was die mix indertijd goed toegesneden, maar
welke hefboomwerking denkt Blair er nu voor zijn
politieke missie aan te kunnen ontlenen? Hoe denkt
hij op die wijze de belangen van de stakeholders, in
de ondernemingen, met name werkgelegenheid,

veilig te stellen? Een ernstige poging hiertoe, waartoe de omstandigheden hem kunnen dwingen, zou
hem al heel snel in conflict brengen met de financiële markten, de City voorop, waarop Thatcher nu
bij uitstek kon steunen. Blair lijkt - uit angst voor
electorale kwetsbaarheid - voorbij gegaan te zijn
aan mogelijkheden om sociaal getroffen delen van
de middenklasse te interesseren voor een politiek
radicalere aanpak van de centrale maatschappelijke
thema's.
Jospin 's leiderschap is beter gepositioneerd
voor het bewerkstelligen van een ingrijpende wijziging in het maatschappelijk krachtenveld. Hij
beschikt over de mogelijkheid om tegenover de
financiële belangen maatschappelijke krachten te
mobiliseren. Of hij die krachten zal willen of durven ontketenen is de vraag.
Traditie maar niet traditioneel

Blair lijkt dus op generaals die zich op de vorige
oorlog voorbereiden. Maar eerlijkheidshalve moet
hieraan worden toegevoegd dat Jospin het gevaar
van regressie bedreigt, zich namelijk voor te bereiden op de voor-vorige oorlog. Op dit punt zal
Jospin de waarschuwing van Anthony Giddens ter
harte moeten nemen. Zijn vasthouden aan politieke
tradities is zijn sterke punt. Het groeiende maatschappelijk verzet tegen een Europa dat zich met
het kapitaal identificeert, toont ten overvloede aan
dat de 'functionele plaats' van links niet overleefd is
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noch heeft afgedaan. De unieke publieke demonstraties in Amsterdam tijdens de Europese top en de
roep om een so,ciaal beleid geven de omslag in het
maatschappelijk denken extra profiel. Het is niet
onmogelijk dat de Europese top van Amsterdam die
bedoeld was als afronding van het Europa van de
E M u en het stabiliteitspact de geschiedenis ingaat
als keerpunt in die ontwikkeling. Maar in de wijze
waarop aan de functionele positie inhoud wordt
gegeven, moet naar inhoud en vorm aansluiting
gevonden worden met de actuele omstandigheden:
tradities kunnen niet op traditionele wijze worden
verdedigd. Terug naar de sociale markteconomie
van de jaren vijftig/ zestig met zijn bestaanszekerheden is in de huidige wereld-economie niet realiseerbaar te achten en zal hem in Europees verband al
heel snel in een positie van isolement brengen. Zou
hij alleen komen te staan in zijn conflict met de
internationale marktkrachten dan is zijn politieke
lot snel beslist en zou zich de geschiedenis van het
eerste socialistische kabinet onder Mitterand herhalen. Aan Blair zal Jaspin in zijn strijd om herijking
van onze sociale orde - als de tekenen niet bedriegen - geen bondgenoot hebben die bereid is met
hem de kastanjes uit het vuur te halen. Voor het slagen van Jospin's missie zal zo gezien van doorslaggevende betekenis zijn of de linkse mistral ook de
Duitse laagvlakten bereikt7. En dan nog moet de
sPo niet door Schröder gedomineerd gaan worden,
want dan zou die partij naar het evenbeeld van
Labour herschapen worden. De kansen hierop lijken overigens niet groot. De Duitse vakbeweging
die de opening naar de middenklassen zelf al lang
geleden tot stand heeft gebracht, laat zich niet zo
makkelijk politiek marginaliseren en bovendien is
haar aanhang niet afkerig van radicalisme als het om
de werkgelegenheid gaat. Op het slaan van wonden
doen de grote Duitse ondernemingen voor hun
Franse collega's niet onder.
Voor de Franse en Duitse socialisten geldt tenslotte de vraag die voor alle socialistische partijen in
Europa op gaat, namelijk of ze bereid zijn de vertaalslag te maken van traditie naar actualiteit. Niet
door hun traditie op te offeren aan electoraal
gewin, een paradigma-wisseling kan ook buiten

regeringsdeelname worden bewerkstelligd, maar
door die traditie vorm te geven op een wijze die
onder de huidige omstandigheden hout snijdt.
Een meer sturende rol voor de nationale overheid
ten gunste van een ·op werkgelegenheid gericht
beleidsaccoord, maar staatsdirigisme is een brug te
ver. In Europa tekent zich onder de oppervlakte
een economische revitaliseringsbeweging af in de
vorm van nieuw ondernemerschap met name in het
M KB dat als banenmotor optreedt terwijl de grote
gevestigde ondernemingen vernietigers van banen
zijn. Het zou een tragische vergissing zijn om die
revitaliseringstrend te missen, respectievelijk het
M KB en het grote bedrijfsleven beleidsmatig over
één kam te scheren. Vergroting van de overheidsuitgaven ten gunste van de economische groei lijkt
geboden, maar dan productieve overheidsuitgaven,
investeringen waarop particulieren kunnen inhaken
en niet louter consumptieve uitgaven (uitkeringen)
of kostbare banenplannen gericht op de collectieve
sector. Ook socialisten die niet geloven in privatisering van publieke dienstverlening ontkomen niet
aan de verplichting om die publieke dienstverlening
grondig te moderniseren. Binnen de publieke sector
zou een revitaliseringsbeweging op gang gebracht
moeten worden analoog aan die in de bedrijvenwereld. Een dergelijke beweging zou de publieke sector ook kunnen bevrijden uit de klem van afbraak,
bezuiniging en improductiviteit. Het is niet de
publieke dienstverlening waartegen de bezwaren
zich richten maar de wijze waarop die functioneert.
De competentie van overheid en publieke sector is
van grote betekenis voor het economisch prestatievermogen van een land. Dit is in het recente World
Development Report nog eens bevestigd. Een incompetente overheid moet haar effectiviteit vergroten:
verbeteringen blijken in een meer dan evenredige
groei van de levensstandaard van de bevolking te
resulteren.
Het heetste hangijzer in deze is het verdelingsvraagstuk. Zijn socialisten bereid te kijken naar
risicodragende inkomensbestanddelen of hebben ze
alleen oog voor vaste inkomensaanspraken ter verbetering van de inkomensverhoudingen. Ook

7. De wijze waarop Jespin tijdens de
Eurotop in Amsterdam om een Frans
isolement te vermijden, heeft moeten
inbinden met betrekking tot het
stabiliteitspact onderstreept die noodzaak nog eens.
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socialisten kunnen niet de ogen sluiten voor de
sterk toegenomen onzekerheden in het economisch
leven. Niet alleen financiële aandeelhouders maar
ook stakeholders zullen bereid moeten zijn om in die
onzekerheden te delen. Als het goed gaat meedelen, als het slecht gaat pas op de plaats.
De door Blair voorgestane stakeholder-benadering zou zo gek nog niet hoeven zijn. De politieke
vertaling van de actuele sociale conflictstof in termen van nood aovernanee en belangen van stakeholders
heeft het voordeel dat deze aansluit op een bestaande beweging waarvoor ook maatschappelijk 'thermiek' bestaat. Gavernanee beperkt zich namelijk niet
tot de bedrijvenwereld, maar strekt zich uit tot alle
'regeerders'. De rol die binnen de aovernaneebeweging toegekend wordt aan de ei vil society maakt
deze beweging politiek nog interessanter, zonder
maatschappelijke coalitie-vorming heeft deze mis8. In dit verband is het interessant te
wijzen op een debat dat in Nijenrode
Manoaement Review gevoerd wordt. In vijf
achtereenvolgende nummers van dit blad
zijn uiteenlopende bijdragen aan dit

sic immers geen kans van slagen. Deze benadering
heeft evenwel alleen betekenis indien de belangen
van de stakeholders in Europees verband naast die
van de financiële aandeelhouders goed geregeld
worden 8 . Tenslotte moeten er ook sancties geschapen worden om de naleving ervan af te dwingen.
Zo zou wellicht toch nog de brug geslagen kunnen worden tussen de continentale en Angelsaksische socialisten. Met Kok en het poldermodel
als positie tussen beide in.
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thema gewijd en het ziet er niet naar uit
dat het hierbij blijft. Ook binnen de
bedrijvenwereld is een herwaardering
aan de gang van ondernemingsdoelstellingen.
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De sociaaldemocratische
sanering van de
Australische
verzorgingsstaat

hoeverre de sociaal-demoIn mei 1996 leed de
Australian Labour Party
cratische regeringen van
respectievelijk Hawke en
(ALP) een historische verKeating - van 1983 tot
kiezingsnederlaag. Histo1996 - erin geslaagd zijn
risch omdat aan een perioom de transformatie van
de van dertien jaar onafgehet Australische sociaalbroken regeren van de
economische beleid, en
Australische sociaal-democratie een einde kwam
daarmee de toekomst van
de verzorgingsstaat, zoda( 198 3-1996).
Historisch
nig gestalte te geven dat zij
ook omdat de omvang
houdbaar en haalbaar blijft.
ervan uniek was in de
Dat wil zeggen: onder de
naoorlogse geschiedenis.
veranderde omstandigheDe belangrijkste reden echden, zowel in politiek
ter om deze nederlaag als
opzicht - immers er is nu
historisch aan te merken
een liberaal/ conservatieve
was dat deze volgde op een
FRANCIS G. CASTLES
regering onder leiding van
ongekende koersverandehonest john Howard, als in
ring van de Australische
& HANS KEMAN *
sociaal-economisch opzicht:
Labour Party. De 'natuurDe auteurs zijn resp. hoosleraar/di rector van
ook Australië wordt geconlijke' oppositie van de ALP,
het onderzoeksproject 'Reshapins Australion
fronteerd met een snel verde 'Liberal-National Party'
lnstitutions' aan de Australion National
grijzende bevolking en een
-coalitie, verkreeg haar
University en hoosleraar Politicolosie aan de
verhoudingsgewijs
hoge
electorale overwinning onVrije Universiteit in Amsterdam.
werkloosheid en inflatie' .
danks de veranderende opAnders gesteld: wat heeft
stelling van Labour met
dertien jaar sociaal-demobetrekking tot de sturing
cratische regering opseleverd aan blijvende resultadoor de staat van het economisch leven en de herten en waarom verloor zij desalniettemin de meervorming van het sociale stelsel.
De vraag die in dit artikel centraal zal staan is niet derheid in zowel de Senaat als in het House rif
Representatives?
zozeer of door de koerswijziging van de ALP de
'ware' waarden van de Australische sociaal-democratie, te weten volledige werkgelegenheid, sociale
Een 'loonwerkers-verzorsinssstaat'
rechtvaardigheid en inkomensgelijkheid, teloor zijn Vooropgesteld: een koersverandering in het
Australische sociaal-economisch beleid was gegegaan, hetgeen geleid zou hebben tot de dramatiwenst en nodig met het oog op een periode van
sche verkiezingsnederlaag in 1996. Niet alleen zou
dit een al te simplistische verklaring zijn, maar dit economische recessie en een snel veranderende
gaat ook voorbij aan de complexe interactie tussen wereldmarkt. Die aanpassingsnoodzaak werd verder versterkt door de wereldwijde stagflatiecrisis,
internationale economische ontwikkelingen en
nationale economische structuur enerzijds, en de die een einde maakte aan een lange periode van economische groei, maar tevens door de verdere poliherstructurering van de Australische verzorgingsstaat - die mede daar een gevolg van was - andertieke Europese integratie van Groot-Brittannië na
199 2, de snelle opkomst van de sterk concurrerenzijds. De vraag die hier wel centraal zal staan is in
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301
de Asian Tiaers in Zuidoost-Azië alsmede de groeiende economische invloed van Japan in Australië.
Het was daarom pure noodzaak voor elke
Australische regering om te komen tot een herstructurering van de Australische economie zodat
het land als slagvaardige producent en concurrent
op diezelfde wereldmarkt zou kunnen blijven opereren. Dit was de situatie waarmee de ALP-regering werd geconfronteerd bij haar aantreden in
1983. Na het aftreden van Labour-Premier Bob
Hawke, die in 199 1 opgevolgd werd door Paul
Keating, maakte de ALP een begin met een proces
van macro-economische herstructurering, hetgeen
(bijna) vanzelfsprekend impliceerde dat ook het
sociale beleid anders ingevuld diende te worden.
Overigens was deze situatie niet uniek voor
Australië. Vrijwel overal, en vooral in WestEuropa kon men waarnemen dat het 'sociaal-democratische project' niet meer zonder meer uitvoerbaar leek. Vrijwel overal nam het politieke gewicht
van de sociaal-democraten - electoraal en qua regeringsmacht - af. In dat opzicht kan Australië wellicht als voorbeeld en ter lering dienen voor een
aantal sociaal-democratische praktijken elders.
Immers - zo luidt onze centrale stelling - de periode dat de ALP aan de macht was heeft ervoor
gezorgd dat zowel de welvaartsstaat (de mede via
overheidsingrijpen en sturing gegenereerde economische rijkdom) als de verzorainasstaat (het door de
overheid gegarandeerde sociale welzijn voor iedereen die het nodig heeft; zie voor dit onderscheid:
Keman, 1988) in een gezondere toestand verkeren
dan in vergelijkbare o ES a -landen. Deze uitzonderlijke vorm van een op de werkende bevolking gerichte verzorgingsstaat stond reeds ter discussie in de
periode die vooraf ging aan de komst van de ALPregering onder leiding van Bob Hawke in 1 9 8 3. Dit
als gevolg van de gewijzigde economische omstandigheden.
Het onaelijk van Espina-Andersen?

Uit vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling
en het niveau van verzorgingsstaten komt bovendien steevast het beeld naar voren dat Australië in
dit opzicht onderontwikkeld, zo niet achtergebleven zou zijn. Zonder te stellen dat Australië een
*Dit artikel is tot stand gekomen tijdens
Keman's verblijf als Visting Fellow aan de
Australion National University in Canberra .
Hij is erkentelijk voor de steun van het N w 0
tijdens zijn verblijf

koploper is, kunnen hierbij evenwel vraagtekens
geplaatst worden (Castles, 1985; Keman, 1990).
We nemen hiervoor het werk van Gösta EspingAndersen als uitgangspunt, The Three Worlds
Welfare Capitalism, dat reeds eerder in Socialisme &..
Democratie werd besproken ( 1996/2). EspingAndersen verdeelt de wereld van verzorgingsstaten
in drie typen, te weten: de Sociaal-democratische,
de Conservatieve en de Liberale - op basis van twee
dimensies:
1. de mate waarin individuen onafhankelijk zijn
van inkomen dat gegenereerd wordt via de
markt (het 'primaire' inkomen). Dit noemt hij

rif

de-commodification.
2. De wijze waarop het uitkeringsstelsel georganiseerd is, namelijk direct via de overheid of
anderszins, en of het min of meer doelgericht
(geïndividualiseerd) is of meer een universeel
'recht' betreft. Een en ander zou een indicatie
zijn voor de mate van 'sociaal burgerschap'
(Esping-Andersen, 1990: 7 5-77).

Op basis van deze criteria trekt Esping-Andersen de
conclusie dat Australië - samen met de meeste
andere Angelsaksische landen - laag scoort op de
eerste dimensie, 'de-commodification', terwijl bijvoorbeeld Nederland hierop hoog scoort. Voor wat
betreft de tweede dimensie behoort Australië tot de
landen waar de gevolgen van de inrichting van de
verzorgingsstaat zouden leiden tot grote(re) ongelijkheid. Nederland behoort juist tot de categorie
waarin minder ongelijkheid aanwezig lijkt te zijn.
Kortom, en dat is een wijdverbreide opvatting
onder de verzoringsstaat-onderzoekers: Nederland
is een 'topper' qua verzorgingsstaat (behorend tot
de sociaal-democratische wereld) en Australië is
een 'achterblijver' (behorend tot de liberale
wereld) in vergelijkend perspectief.
Dit beeld verdient ons inziens echter bijstelling.
Ten eerste is het zo dat het 'primaire' (markt)inkomen in Australië in belangrijke mate gereguleerd
wordt door middel van wettelijk verplichte arbitrage (onafhankelijk van de marktpartijen, maar sterk
beïnvloed door eeh machtige vakbeweging). Ten
tweede is er sinds de Tweede Wereldoorlog een
selectief immigratiebeleid gevoerd ter bescherming
1 • De werkloosheid en inflatie in
Australië is respectievelijk 8. 6% en
4 .6%; ter vergelijldng: in Nederland zijn
deze cijfers respectievelijk 6.9% en 1.7%
in 1996.

-----
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van de arbeidsmarkt waardoor vraag en aanbod
gereguleerd kon worden . Ten derde is de belastingdruk - zowel voor werknemers als -gevers vergelijkenderwijs laag te noemen. Hierdoor is het inkomenspeil voor de gehele (tot recent: mannelijke)
werkende bevolking hoog. Anders gezegd: de mate
van 'de-commodification' is inderdaad lager dan
elders in de oEso-wereld, maar wordt gecompenseerd door de bescherming van 'werk & inkomen'
(voor broodwinners). Het stelsel van uitkeringen
sluit daarop aan: het is selectief en gebaseerd op
behoefte welke aangetoond moet worden (de zgn.
'means-tested' benefits). Dit stelsel, dat reeds ontwikkeld is tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt
nog steeds gedragen door brede lagen van de bevolking, inclusief de ALP en de vakbeweging (Castles,
1985: 54-62).
In termen van ongelijkheid scoort Australië laag
indien men het 'beschikbare inkomen' na belastingheffing in ogenschouw neemt en indien men de verkrijging van een 'eigen huis' met behulp van belastinginkomen en -aftrek erbij betrekt. Vanuit deze
invalshoek wordt het beeld geheel anders: terwijl in
Nederland de primaire inkomensongelijkheid aanzienlijk groter is dan in Australië, is de secundaire
ongelijkheid in beide landen ongeveer gelijk.
Echter de omvang van het huiseigendom onder de
gehele bevolking is zeer verschillend: in Nederland
is dat 44 procent en in Australië 8 1 procent van de
bevolking. Ons inziens betekent dit dat in Australië
de afhankelijkheid van de markt gedurende
de levenscyclus afneemt (dus meer 'de-commodification') en ook dat door een relatief hoger
besteedbaar inkomen de bescherming daarvan, ook
in geval van werkloosheid en pensionering, in de
praktijk even effectief is als in het OESo-Europa.
Echter - en dat is het verschil met de Europese
praktijk (met uitzondering van Zwitserland), het is
een geïndividualiseerde vorm van sociale verzekering
waarbij de staat een actieve en ondersteunende rol
speelt. Het laatste is tegelijkertijd het cruciale verschil met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en
Canada: hier staat de werking van de 'vrije' markt
centraal (Castles/Mitchell, 1993).
Esping-Andersen heeft dus niet zozeer ongelijk
als hij Australië indeelt als 'radicaal' verschillend
van de Europese verzorgingsstaten. Echter de
implicaties hiervan qua effect op de inkomensverdeling en sociale zorg is geheel anders dan hij voorstelt. In onze opvatting zullen de West-Europese en
Australische praktijk in de nabije toekomst alleen

nog maar dichter bij elkaar komen. Dit geldt zowel
voor de inrichting als de effecten van het verzorgingsstaatsbeleid voor wat betreft uitkeringen en
inkomensbescherming. Het is zeer wel denkbaar
dat er een nieuw type of 'vierde wereld' ontstaat:
het 'LibLab'-model (Keman, 1993).
De neo-liberale oplossing?

Deze discussies, die in de gehele hooggeïndustrialiseerde wereld vanaf de tachtiger jaren werden
gevoerd (denk aan: Thatcherism en Reaganomics)
leken vooral relevant voor Australië: deregulering
van de arbeidsmarkt en de invoering van een soepeler immigratiebeleid. Tegelijkertijd werd de roep
luider om een geleidelijke afschaffing van invoertarieven en andere vormen van handelsprotectie. En
juist dit instrumentarium vormde de hoeksteen van
de Australischewelvaarts-en verzorgingsstaat. Ten
slotte werd ook het systeem van centrale loonvorming ter discussie gesteld. Dit stelsel - dat grote
overeenkomsten vertoond met het naoorlogse
Nederlandse stelsel - was in Australië reeds sinds
het begin van deze eeuw in hoge mate geïnstitutionaliseerd via wettelijke bepalingen ten aanzien van
dwingende en onafhankelijke arbitrage. Alhoewel
over dit stelsel een 'kamerbrede' politieke consensus bestond dat aan dit systeem niet getornd moest
worden, zou het voor de hand gelegen hebben gegeven de wereldwijde economische ontwikkelingen met stagflatieverschijnselen en wereldmarktintegratie - dat Australië dezelfde economisch-liberale weg zou zijn opgegaan als het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten én NieuwZeeland (een land met eenzelfde vorm van verzorgings- en welvaartsstaat; zie hiervoor : Castles/
Vowles, 1996).
Die weg is Australië opmerkelijkerwijs nu juist
niet ingeslagen. Wel werd de economie stapsgewijs
geïnternationaliseerd (met name om interne kapitaalvlucht tegen te gaan en om externe handelssancties te voorkomen) en werd het immigrätiebeleid
verder versoepeld, vooral ten behoeve van Aziatische immigranten. De centrale loonvorming
werd niet meer op federaal, maar op deelstaatniveau georganiseerd (zeker daar waar de Liberale
Partij in een deelstaat/ gebied aan de regering
was 2 ). Deze ontwikkelingen zijn zeker debet
geweest aan de toename van de werkloosheid,
enerzijds, en de vergroting van inkomensverschillen, anderzijds. Deze tendens naar meer markt en
minder (vooral federale) staat werd echter tegelij-
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kertijd afgeremd door een omvattend werkgelegenheidsbeleid, met gebruikmaking van Keynesiaanse beleidsinstrumenten via de federale overheid. Kortom, de sociaal-economische koerswijzigingen in Australië waren deels liberaliserend van
aard, maar veel minder radicaal dan verwacht kon
worden in vergelijking met andere - met name Angelsaksische landen (Castles/Mitchell, I993).
Waarom is dit het geval? Is dat wellicht een gevolg
van het feit dat Australië in I 98 3 een sociaal-democratische regering kreeg die tot aan I 996 aan de
macht is gebleven?
De rol van de Australische sociaal-democratie

In I 99 I presenteerde Premier Paul Keating een
beleidspakket The Workina Nation, waarin de
nieuwe koers van Labour met betrekking tot de
ontwikkeling van de Australische W elvaarts- en
Verzorgingsstaat in de negentiger jaren geschetst
werd. Dit 'plan van aanpak' beantwoordde niet of
nauwelijks aan de wensen en eisen van het economisch-liberalisme, zoals dat elders omarmd werdvaak ook door sociaal-democraten (zoals in NieuwZeeland). Een belangrijke oorzaak daarvoor was de
kracht en macht van de Australische vakbeweging,
de 'natuurlijke' bondgenoot van de ALP waarmee
elk jaar een 'Akkoord' werd gesloten over het
raamwerk waarbinnen het inkomens- en werkgelegenheidsbeleid gestalte kreeg.
Het grootste verschil met veel andere hooggeïndustrialiseerde landen is uiteindelijk de mate waarin de verzorgingsstaat werd 'afgebroken', resp.
werd 'omgebogen'. Zeker, Australië is meegegaan
met de mode om aanspraken op uitkeringen strikter te controleren, respectievelijk in te perken. Het
laatste is het meest duidelijk geworden op het terrein van 'means-testing' van ouderen en andere
2. Australië is een federale staat: The
Commonwealth'![ Australion States. Sinds
1901 is het gebied formeel onafhankelijk

(alhoewel het staatshoofd 'Queen of
Australia' nog steeds de Engelse koningin Elizabeth Il is). Naast de zeven deelstaten: Victoria, New South Wales,
South Australia, Queensland, Tasmania
en Western Austral ia, maken twee deel gebieden: Northern Territory en
Australian Capital Territory (waarin de
hoofdstad Canberra ligt) deel uit van de
Federatie. Al deze gebieden hebben een
hoge mate van bestuurlijke en politieke
autonomie die te vergelijken is met de
Duitse deelstaten en stadstaten. Dit

economisch inactieven met betrekking tot hun
inkomen uit bezit (met uitzondering van het 'eigen
huis') en het afschaffen van de algemene kinderbijslag (die universeel was). Toch is dat de halve waarheid: de verzorgingsstaat werd uiteindelijk niet
omgevormd tot een versoberd social scifety net voor
de allerarmsten; zoals dat voorgeschreven werd
door liberale economen als Jeffrey Sachs. In tegenstelling tot wat beweerd is na de verkiezingsnederlaag van Labour, namelijk dat deze de minima en
'Jan Modaal' zou hebben veronachtzaamd, kan
vastgesteld worden dat het bruto-basisinkomen
voor een echtpaar met twee kinderen ca. Aus.
$ 64.ooo,- bedraagt. Indien dit lager is dan komt
men voor uitkeringen in aanmerking3. Daarnaast is
de bepaling wie wel of niet in aanmerking komt
voor aanvullende uitkeringen niet bedoeld om de
overheidsuitgaven te dienaangaande te verminderen. In het algemeen steeg de gemiddelde uitkeringssom per individu mee met het gemiddelde
loonpeil, en sommige uitkeringen, zoals pensioenen, zijn beduidend toegenomen. Desalniettemin is
het zo dat - mede door de toenemende vergrijzing
en de stijgende werkloosheid - meer mensen met
minder toe moesten dan aan het begin van de sociaal-democratische regeringsperiode in I 98 3.
, In 'progressieve' zin heeft de Labour-periode in
elk geval deze betekenis gehad. De bevordering van
inkomensgelijkheid, vooral van de lager betaalden
werd wettelijk vastgelegd als een 'recht'{in I986).
Voorts kunnen nu ook werkloze 'partners' (vaak
ongetrouwde vrouwen) zelfstandig aanspraak
maken op een uitkering. De toegang van vrouwen
tot de arbeidsmarkt is verbeterd door middel van
betaald moederschapsverlof en belastingaftrek voor
crèche-onkosten. Tenslotte, door de wederinvoering van de National Health Service en uitbreiding van

betekent dat op tal van terreinen van
overheidszorg - zoals onderwijs, poli tiezaken, gezondheid en sociale voorzieningen - de deelstaten/gebieden zelf
besfi sen over de regulering en uitvoering van deze taken. Deze staatsvorm
heeft implicaties voor de werking van en
het optreden van de federale regering.
In veel zaken dient de centrale regering
van de Federatie politieke overeenstemming te bereiken met de deelstaatregeringen. Het is daarom van belang voor
de federale regering om niet alleen de
nationale verkiezingen te winnen, maar
ook dat in zoveel mogelijk deelstaten de
regering in handen is van aan haar loyale

partijen. Op dit moment is alleen New
SouthWales (waarvan Sydney de hoofdstad is) niet in handen van de National
Party of van de Liberals. Anders gesteld:
de onderhandelingen tussen deelstaten
en deelgebieden en de federale regering
in Australië kunnen vergeleken worden
met de onderhandelingen in Nederland
tussen de regering en de haar loyale
kamerfracties enerzijds, en de oppositie
anderzijds.
3. Op dit moment is 1 Aus $- circa 1,45
gulden; dus het gemiddelde bruto-jaarinkomen is omgerekend ongeveer
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gemeenschapsvoorzieningen is de inkomensongelijkheid in vergelijking met het OESo-gemiddelde
zichtbaar afgenomen (Sanders, 1994).
Het is hierbij van betekenis zich het volgende te
realiseren: in termen van overheidsuitgaven via de
centrale regering lijkt Australië ver achter te liggen
op de meeste landen in Noord-West Europa
(Castles, 1993). Wanneer men evenwel in ogenschouw neemt dat: a. een groot aantal uitkeringen
via het zgn. belastinsinkomen worden uitgekeerd (dat
wil zeggen via de belastingaangifte of via de werkgever); b. een groot aantal diensten op deelstaatsniveau zijn georganiseerd en via de overheidsconsumptie worden gefinancierd 4 dan is de inspanning
door de Australische overheden groter dan vaak
wordt aangenomen.
Een goed voorbeeld hiervan is de 'Superannuation Guarantee Levy' (een soort koopsompolis) waaraan werkgevers, werknemers en de overheden bijdragen. Onder Labour is dit stapsgewijs
ingevoerd: eerst vrijwillig via loonakkoorden
( 19 8 6), en later tot een wettelijke maatregel verheven (1992). Deze stap is wellicht laat vergeleken
met een aantal West-Europese landen, maar zij is
door Labour wel genomen. Tezamen met bestaande collectieve verzekeringen zoals ziektekosten/
verlof en vuT-mogelijkheden - in Australië al
mogelijk op ss-jarige leeftijd - houdt het in dat
rond 2o 1 o Australië qua vergelijkbare uitgaven
elders op hetzelfde niveau zal zijn als de meeste
West-Europese landen. De Australische verzorgingsstaat- zeker (nog) niet de meest genereuze in
vergelijking met Scandinavië en Nederland - valt
vergelijkenderwijs niet op qua voorzieningen en
uitgaven omdat zij georganiseerd is via dienstverlening voor de gemeenschap als geheel én door middel van inkomensgaranties via het individuele
werknemerschap. Hierdoor raakt het beeld in vergelijkend opzicht vertroebeld.
Een ander element van de nieuwe koers van de
ALP-regering in dit opzicht was het beleid met
betrekking tot vrouwenemancipatie. Door de grote
nadruk op het werknemerschap en de male breadwinners-mentaliteit in het verleden (ook bij Labour
en de vakbeweging) viel hier veel te doen (Shaver,

1993). In de periode 1983-1996 is dan ook het
nodige veranderd: formeel is de positie van de
vrouw voor wat betreft aanspraken op uitkeringen
nu gelijkberechtigd, ook qua beloning. Daarnaast
zijn de mogelijkheden op participatie in de arbeidsmarkt vergroot (we wezen daar reeds op). Dit heeft
vooral - zij het onbedoeld - geresulteerd in een
stijging van het aantal tweeverdieners. Het effect
hiervan is dat juist in Australië, ondanks de
stagflatiecrisis, het huisbezit verder is gestegen en
veel hoger is dan in de rest van de oE s o-wereld5.
Volgens Travers & Richardson ( 199 3) is deze factor
met name bepalend geweest voor het feit dat de
meeste Australiërs- jong(er) en oud( er) - een aanvaardbaar levenspeil hebben gekend. Dit is niet
alleen aan de Labour-regeringsperiode te danken,
maar de mate waarin huisbezit bereikbaar bleef, is
van belang voor een oordeel wat de sociaal-democratie bereikt heeft, resp. heeft weten te behouden
voor de doorsnee-Australiër. En dit oordeel kan
ons inziens positiefluiden.
De sociaal-democratische periode van regeringsdominantie kan als positief beoordeeld worden in termen van behoud en zelfs uitbreiding van
de verzorgingsstaat in Australië. Ook of juist in vergelijking met de overige oEso-landen, inclusief de
erkende verzorgingsstaten en welvaartsstaten als
Zweden en Nederland. Labour mag dan redelijk
hebben gepresteerd; het hield onvoldoende rekening met de directe effecten van het transformatieproces van de verzorgingsstaat voor de Australische
'Jan en Jans Modaal'. Effecten die het electorale
verlies in 1996 deels kunnen verklaren.
Waarom de Australische sociaal-democratie de
verkiezinaen niet won

Want inderdaad, een van de voornaamste oorzaken
voor de verkiezingsnederlaag in mei 1996, en daarmee het verlies van de regeringsmacht, is toe te
schrijven aan de manier waarop Labour de verzorgingsstaat betaalbaar heeft willen houden. Door een
aantal 'rechten' op sociaal burgerschap vast te leggen moesten er tegelijkertijd een aantal keuzen
worden gemaakt. Deze keuzes hebben als 'onbedoeld' effect gehad dat de Australische Familie
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4· Dit houdt in dat de dienstverlening in

kwestie in geldtermen niet afgeboekt
wordt op centraal/federaal niveau zoals
dat wel gebeurd in een eenheidsstaat als
Nederland. Dit levert een vertekend
beeld op in veel vergelijkende onder-

zoekingen. Dit euvel geldt overigens
voor meer federale staten (zoals bijvoorbeeld de notoire 'achterblijver' op verzorgingsstaatsgebied: Zwitserland).
5. Ter vergelijking: in Nederland en
Zweden is het particuliere huiseigendom

resp. 44 en 42 procent, waarvan het
grootste deel gefinancierd wordt met
behulp van langlopende leningen. In
Australië is ruwweg 2/3 deel financieel
niet hypothecair bezwaard.
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Doorsnee er niet op vooruit is gegaan (ook niet veel
erop achteruit, overigens) tijdens de sociaal-democratische kabinetten van Hawke en Keating. Met
andere woorden: de kiezers uit de 'middenklasse'
hadden individueel het gevoel dat ze weinig (meer)
te winnen hadden bij een stem op de ALP. De keuzen, die - vanuit macro-perspectief -logisch en verklaarbaar zijn, werkten op den duur averechts uit
op het micro-niveau: daar waar de kiezer leeft,
werkt, spaart en stemt.
Allereerst is het een keuze van de regering, in
samenwerking met de vakbeweging, geweest om
voorrang te geven aan het scheppen van economische groei en het behoud van werkgelegenheid. Dit
is voor een belangrijk deel bewerkstelligd door
loonmatiging op basis van het nation-wide accord dat
elk jaar (vanaf 198 3) is vernieuwd en bijgesteld.
Alhoewel de recessie in Australië hierdoor minder
dramatisch is verlopen dan in veellanden in WestEuropa, heeft dit wel gevolgen gehad voor de 'kleine man en vrouw' door de geïndividualiseerde vormen van sociale protectie en de controle op de uitkeringen als zodanig. Immers, onder gelijkblijvend
inkomen moest tegelijkertijd onder duurdere
omstandigheden (als gevolg van de toenemende
inflatie en de stijgende dollar) én geleefd én
gespaard worden (ten behoeve van het eigen huis en
de bijdragen aan de 'superannuation levy'). Een
tweede gevolg van het 'vastleggen' van de verzorgingsstaat en de aceoorden met de vakbeweging is
geweest dat zij die jong begonnen minder kansen
hadden om een en ander op te bouwen of uit te bouwen (moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt en een
vlakke loonontwikkeling). Beide effecten hebben er
toe geleid dat een grote groep kiezers die na 1 9 8 3
tot het electoraat toe waren getreden zich op den
duur van de sociaal-democraten hebben afgewend,
of in elk geval zich er minder mee verbonden voelden.
De tweede keuze betreft de ontwikkeling van
het verzorgingsstaatsarrangement. De transformatie ervan blijkt vooral gunstig uit te werken voor
het economisch actieve deel van de bevolking.
Echter gezien de toenemende werkloosheid in de
6. Zo vindt er migratie plaats van bijv.
Queensland (met een conservatieve
regering) naar het naastliggende New
SouthWales (sociaal-democratisch geregeerd) gedurende de Australische winter. Hierdoor verruimt het individu zijn
inkomensmogelijkheden. Immers, waar

jaren negentig en ondanks de loonmatiging en een
actief arbeidsmarktbeleid heeft dit tot gevolg gehad
dat met name jeugdigen en vrouwen binnen het
electoraat minder kansen kregen op een baan,
waardoor de kloof tussen economisch actieven en
inactieven groter is geworden. Anders gezegd: de
ALP heeft zich wellicht te weinig bekommerd om
het 'nieuwe' electoraat en te veel de belangen van
haar oorspronkelijke achterban beschermd. Kortom, zowel de 'minima' als de 'modale' werknemer
voelden zich in toenemende mate sociaal en economisch kwetsbaar, zoniet in de steek gelaten door de
sociaal-democraten.
Een laatste reden voor de verkiezingsnederlaag
heeft minder te maken met een gemaakte politieke
keuze en meer met de werking van het federale
stelsel. In de periode 1991-96 hebben op deelstaat/gebieds-niveau zowel de Liberalen als de
National Party in meerdere deelstaten de controle
over de regering verkregen. Hierdoor werd het
steeds moeilijker om beleid op centraal niveau ontwikkeld effectief uit te voeren. Immers, juist een
aantal cruciale terreinen van overheidszorg zijn juist
op het decentraal niveau georganiseerd voor wat
betreft de uitvoering. Dit leidde tot verschillen in
behandeling van hen die bijvoorbeeld een beroep
deden op sociale uitkeringen en had ook gevolgen
voor de belastingdruk in die staten waar een ruimhartiger sociaal beleid werd gehandhaafd 6 . De deelstaten gedomineerd door de Liberale.n en de
National Party vormden 'veto-coalities' bij de
onderhandelingen over het 'nation-wide' beleid
met de federale regering in Canberra.
De paradox van terechte beleidskeuzes en averechtse
aevolaen

Al deze ontwikkelingen- die deels niet beheersbaar
of beïnvloedbaar waren door de ALP-regering hebben dat voor de individuele burger, en vooral
degenen die tot het 'nieuwe' electoraat behoorden
het idee gegeven dat de sociaal-democratie niet in
staat meer was om voor hen op te komen, respectievelijk hun toekomst te 'verzekeren'. De oppositie daarentegen kon wel appelleren aan deze gevoe-

men ook vandaan komt men is en blijft
Australisch onderdaan met alle rechten
van dien. Gevolg is dat in N s w de overheidsuitgaven toenemen, terwijl
Queensland budgettair een effectief
beleid lijkt te voeren. Dit zelfde verschijnsel ziet men overigens ook in

West-Europese federale staten, zoals
Duitsland (migratie van Oost naar
West) en Zwitserland (van behoudende
kantons naar progressieve: zoals Base!,
Genève en Zürich).
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lens van onzekerheid en zij kon wijzen op haar staat
van dienst op deelstaat/ gebieds-niveau, juist in de
recente periode. Daarbij kwam ook nog dat de liberale politieke leider (de huidige Premier) Honest
John Howard als persoon het electoraat meer bleek
aan te spreken dan Macho Pa u! Keating.
De conclusie van deze analyse - en daarmee de
moraal van ons verhaal - is dat in feite een paradoxale ontwikkeling heeft plaatsgevonden: in structureel opzicht lijkt de sociaal-democratie erin
geslaagd te zijn de Australische economie adequaat
te hebben gereorganiseerd en de verzorgingsstaat
op essentiële onderdelen te hebben behouden en
vast te leggen voor de toekomst. Echter de positieve effecten van dit proces zijn op de korte termijn
onvoldoende merkbaar en voelbaar voor de meer
kwetsbare delen van het electoraat. Integendeel,
voor het individu is met name de porternonnee of
de kans op werk op dit moment criterium voor zijn
of haar sterngedrag nu. Zij hebben gekozen voor de
beloftes van lagere belastingen, een zuinige overheid en meer markt. Hoe onrechtvaardig dat ook
moge lijken, het lijkt ons een les die ook de
Nederlandse sociaal-democratie zich ter harte kan
(zoniet moet) nemen met het oog op de verkiezingen in mei 1998!

-
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Georganiseerde
spraakverwarring?
Publiek debat over
Wie tegenwoordig het
buitenlands beleid
publiek debat wil volgen
Inleidins

kei en kijkplezier, maar
versterken geenszins de
politieke besluitvorming in
de democratie.' Het is
hiermee evenwel als met
de democratie zelf: die is
pas echt in gevaar wanneer
niemand meer roept dat ze
slecht werkt.3

komt ogen en oren te kort,
ook op terreinen van buitenlands beleid. Trouw' s mediaSAM ROZEMOND
redacteur Ruud Verdonck'
telt 'vijfhonderd NederVoorzitter redactieraad s&.P
landers' die onder elkaar
disputen voeren op de
Was het voorheen allemaal beter? In verschillende
diverse opiniepagina's. Beperken we ons tot interopzichten niet, in het bijzonder wat betreft particinationale aangelegenheden dan leert enig turven
dat alleen al Volkskrant en N R c Handelsblad in hun patie (destijds veelal beperkt tot verzuilde elites) en
pregnantie (meer algemene kreten en vaagheden).
open fora samen per maand zo'n zestig beschouwingen brengen over Europese integratie, ex- Johan de Kievid zegt hierover: 'Het lijkt alsof er
Joegoslavië, Nabije Oosten of wat zich zoal voorvroeger - vóór het televisietijdperk - een rationedoet. Kwantitatief is er eerder reden zich zorgen te
le, geïnformeerde discussie is geweest, waarbij niet
maken over een te ruim dan te klein aanbod, ruim
personen en belangen, maar argumenten de doorslag gaven. Dat is een te fraaie voorstelling van
zowel qua hoeveelheid als spreiding. En dan hebben
we het nog niet eens over de televisie met steeds zaken.' 4
meer zenders en talkshows. De tijd dat een microDe kwaliteit laat zich intussen beoordelen aan
foon kon volstaan om een boodschap aan heel Nederde hand van vijf vereisten. Om te beginnen zijn dit:
land over te brengen is voorbij. Aan de ontvangersdiversiteit, rationaliteit, cumulatie en relevantie.
kant vermag hooguit nog een burger met een zee Dus geen rituele beurtzang; geen uitwisseling van
van tijd en een toren van scherp afgestelde opnameleuzen of stoten onder de gordel; geen herhaling
apparatuur het audiovisuele debat bij te houden.
van zetten of heruitvinding van het wiel; en geen
De woorden publiek debat veronderstellen spel zonder knikkers. Doch een vijfde vereiste
althans een zekere graad van kwaliteit. Dit element wordt meest uit het oog verloren, namelijk dat de
ontbreekt in een definitie waarmee twee jaar terug deelnemers bij gebruik van dezelfde trefwoorden
een overigens heel nuttige bundel over dit onderook ongeveer hetzelfde bedoelen. Menige publieke
discussie draagt het karakter van een doorlopende
werp opende, te weten: 'een voor een brede groep
mensen, actief dan wel passief, toegankelijke conspraakverwarring, en zou goeddeels achterwege
frontatie van verschillende meningen over politieke kunnen blijven of een hoger peil bereiken als
en maatschappelijke zaken. ' 2 Een dispuut voltrekt iemand het zich tot taak rekende wat orde in de terzich nu eenmaal niet via spandoeken, doch door het minologie te brengen.
wisselen van argumenten.
Met de diversiteit van opvattingen die in het
Over de kwaliteit van het hedendaags publiek Nederlandse debat aan bod komen zit het meestal
debat hoort men dikwijls klagen . Zo schrijven wel goed, vooral dank zij een veelheid aan media,
politieke partijen en pressiegroepen. Behalve bij
KleinDijenhuis & Oegema verderop in dezelfde
referenda en betogingen krijgt polarisatie weinig
bundel: 'Het gebrek aan inhoud, de nieuwsgolven,
de nadruk op personen, conflicten en schandalen,
kans, tenzij de protagonisten in het debat zelfbehode verkiezingswedloop tussen de partijen en de
ren tot de politici van het voorste plan.
vluchtigheid van het debat bieden wellicht spekta-

-
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Het gehalte aan rationaliteit steekt voor wie weet te
selecteren gunstig af bij het buitenland. Columnisten en forumleden met veel intellectueel talent
specialiseren zich in oorspronkelijke, niet al op
grond van hun plaats in het politieke of maatschappelijke spectrum voorspelbare argumentatie of
standpuntbepaling. Een hier werkzame Duitse correspondent zegt zich 'te verbazen over die cultuur
van al die stukjesschrijvers. Die is nergens zo ontwikkeld als in Nederland.' 5
Somberder is het gesteld met het vereiste van
cumulatie. Dikwijls herhalen, met enige tussenpozen, discussieronden zich vrijwel woordelijk, zonder dat een redactie ook maar overweegt een
samenvatting van het voorafgaande te bieden. Het
komt zelfs voor dat een krant op haar podiumpagina
een met tal van argumenten gestaafde opinie publiceert om even later vrolijk te zelfder plaatse een
klacht af te drukken inhoudend dat nooit iemand de
moeite neemt die opinie te onderbouwen. Als het
carrousel maar blijft draaien.
De relevantie van een publiek debat is slechts af te
lezen aan de functies die ermee kunnen zijn beoogd.
Behalve educatie en een theater-platform voor
langdurige of permanente minderheden dienen zich
aan: toetsing van feiten en opvattingen, legitimatie
en problematisering van beleid, maar ook los daarvan beïnvloeding van macht.
Als gezegd telt als vijfde, maar minst expliciet
onderkende kwaliteitsfactor van publiek debat een
gemeenschappelijk bearippenkader, zodat degenen
die het voeren of volgen zich bij gehanteerde termen ongeveer hetzelfde voorstellen. Neem de
nacht te Beek: hoe laat begint en eindigt die? Of het
Groene Hart: waar ligt dat? De meesten van ons
denken aan 'oneindig laagland', maar iemand als
E.J. Bomhoff alleen aan een plassengebied6 , al ligt
dan het 'blauwe hart' als benaming meer voor de
hand. Die voorbeelden zijn natuurlijk met hele
reeksen andere aan te vullen.

1.

Socialisme &_Democratie juli/augustus

'995 (52-7/8),
2.

p.

361
Van Kersbergen & Pröpper, in:

Publiek debat en democratie (K. van
Kersbergen & l.M.A.M. Pröpper red.),
Den Haag '995, p. 6
3. J. Bussemaker & K. van Kersbergen,
idem, p. 39
4· Democratie - ideaal en werkelijkheid
(Bussum 1996), p. 227. Zie ook Ph. van
Praag jr., 'Het bloeiende publieke

Vaaaheid troif

In de diplomatieke wereld kan men de duur van dag
en nacht manipuleren door een klok stil te zetten.
Voor meer verwarring zorgen geografische grenzen. Dat de Bos-atlas tot de jaren zestig westelijk
Nieuw-Guinea buiten de kaart van Azië hield was
alleen curieus. Wél van politiek en juridisch belang
zijn de omtrekken van Europa. Andriessen wilde,
als Brusselse Commissaris voor externe betrekkingen, in Kazakstan ooit de president aldaar wijsmaken dat diens land niet in ons werelddeellag en derhalve ook buiten de Europese Unie moest blijven.
Dit kon de gastheer, minstens voor het gedeelte
bewesten de Oeral-rivier, gemakkelijk weerspreken met een keuze uit westerse kaarten. Toen
Portugal toetrad tot de wE u werd niet vastgelegd
welke eilanden (van Azoren tot Madeira) zijn te
rekenen tot Europa en uit dien hoofde voortaan
kwamen te vallen binnen de werkingssfeer van dit
meest stringente militaire verbond van de moderne
tijd: ook hier raken we verstrikt in elkaar met veel
gezag tegensprekende aardrijkskundige werken.
Ander voorbeeld: Jeruzalem. Afgelopen voorjaar
was veel te doen over Israëlische bouwplannen op
een heuvel die dertig jaar eerder behoorde tot het
grondgebied van de gemeente Bethlehem en dus
letterlijk los staat van een al dan niet ondeelbare
hoofdstad Jeruzalem. Ter echt spreekt het EersteKamerlid Stoffelen dan ook van een heuvel 'in de
buurt van Jeruzalem' .7
Lastiger nog dan omlijning van geografische
begrippen is uiteraard de afbakening van meer abstracte termen. De binnenlandse politiek ligt
bezaaid met voorbeelden. Discussies over pornografie draaien eindeloos rond in een kring zolang
men te preuts of gemakzuchtig is om het woord te
omschrijven. In berichten en polemieken over
allochtonen wordt deze benaming telkens in een
andere betekenis gebruikt: volgens het CBS valt de
hele koninklijke familie behalve mr. van Vollenhoven er onder, volgens de ene wetstekst echter

debat' , in: Socialisme &_Democratie
september 1995 (52-9), p. 43 I en Tity
de Vries, Complexe consensus- Amerikaanse
en Nederlandse intellectuelen in debat over
politiek en cultuur 194S-1960, Hilversum
1996, passim
s. Siggi Weidemann van de Süddeutsche
Zeitung, Volkskrant 16 mei I 997.
6. zie o.a. NRC Handelsblad 6 en
8-J 1-95, 8-7 -96
7. Handelinoen EK 18 maart 1997

( 22-9 J2). Zelfs het gebruikelijke

verweer van zowel Likud als
Arbeidspartij, namelijk dat begin 1967
ook Jordanië al plannen koesterde om
de gemeentegrenzen van Jeruzalem op
te rekken, gaat hier niet op, want de
nieuwe bouwlocatie valt grotendeels
zelfs buiten die in de pen gebleven uitbreiding.
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geen van haar leden, volgens de andere weer wel de
kinderen van Christina 8 . En dan laten we nog
ongrijpbaarder noties zoals progressief, liberaal,
democratisch maar even rusten. Niet zelden moet
terminologie bewust dienen om zand in de ogen te
strooien. We hoeven maar te denken aan
Lubberiaanse germanismen of, in het tijdperk-Kok,
aan vliegtuiglawaai behalve in de randen van de
nacht ook vanaf zogenaamde milieustartbanen.
ln de internationale politiek evenwel zien we meer
nog dan elders dat moedwillig begrippen worden
gehanteerd in de hoop dat iedereen er wat anders
onder verstaat of er zich het zijne bij voorstelt.
Vermaard is het geval toen de Veiligheidsraad in
I967 Israël in het Engels opriep 'bezette gebieden'
en in het Frans 'de bezette gebieden' te ontruimen,
wat het kabinet Den Uyl voor Nederland handig
oploste door te spreken van 'bezet gebied'. Het
verschijnsel is voorts te illustreren aan het vooral in
de jaren negentig in zwang geraakte woord: vredesproces, door Dirk-Jan van Baar spottend een
briljante Amerikaanse vondst genoemd.9 Of het nu
gaat over Joegoslavië, Ierland of het Nabije Oosten,
een van de meest gestelde vragen ook in ons Radio
I -journaal luidt: 'Wat betekent dit voor het vredesproces?' Zoiets suggereert dat een proces aflwerst
op een helder einddoel, maar dat is nu juist niet het
geval. Het is er veeleer om te doen de eigenlijke
conflictstof, met inbegrip van de aspecten van recht
en rechtvaardigheid, aan het oog te onttrekken.
• Hier stuiten we op een kardinaal vraagstuk in
het publiek debat over internationale zaken.
Allerlei landen, volken en groepen zijn bereid
dwars te liggen en bloed te vergieten voor oogmerken waaraan we moreel toch wel minstens de eis
zouden willen stellen dat ze duidelijk omschreven
staan, zodat chicanes of geweld in elk geval geen
doel in zichzelf kunnen worden. Het is een van de
grote paradoxen van buitenlands beleid dat heldere
doelstellingen van partijen bij een conflict nodig
zijn om zich van buitenaf een oordeel te vormen,
maar dat deze tegelijk veelal een oplossing bemoeilijken. Niet alleen geldt in sommige culturen loven
en bieden welhaast als een tweede natuur. Bovendien kost het in een geschil minder gezichtsverlies
aan weerskanten af te stappen van een eis of voor8. AMvB 1994resp. 1996 bij de Wet
bevorderinB evenredioe arbeidsdeelname
allochtonen.
9· De Volkskrant 2 1- 1o-96

waarde, wanneer die nooit scherp onder woorden
is gebracht. 'ln a sense this Jack of precision is reassuring, since it does not limit future negotiators'
freedom of maneuver', aldus de Franse journalist
en diplomaat Rouleau ruim twintig jaar geleden
over de onbestemde uitdrukking 'legitieme rechten
van de Palestijnen'. 1 o
Dit gezichtspunt brengt echter wel enorme consequenties mee voor het publieke debat. Zo is het al
meteen fnuikend voor elk praten in termen van een
internationale rechtsorde, toevallig wel de enige
opdracht die onze grondwet aan het buitenlands
beleid meegeeft. Tussen conflicterende belangen is
immers halverwege nog wel eens een vergelijk
mogelijk, maar tussen botsende rechtsaanspraken
zelden. Dit tenzij het recht zelf al vaag is, zoals het
zogeheten recht op zelfbeschikking, dat om die
reden dan ook veelvuldig wordt gebezigd in vrome
lippendienst.
Er komen nog telkens nieuwe woorden in
omloop waarmee men een gedachtewisseling over
internationale kwesties, onder het mom van verheldering, danig in de war kan sturen. Na de ideologische demagogie van de Koude Oorlog zijn het
amorfe begrippen als 'islamisme' en 'etniciteit'.
Zulke termen moeten in het westerse discours een
schijn wekken van diep inzicht in onwrikbare
scheidslijnen, terwijl zij, in een wereld waar de
links-rechtstegenstelling is afgezworen, alleen in de
kaart spelen van gewetenloze politieke .entrepreneurs op zoek naar nieuwe wervingsmechanismen.
VIER DEBATTEN

Voordat hier de kansen aan bod komen voor meer
publieke helderheid over internationale kwesties,
zullen uit de afgelopen decennia vier terreinen van
al dan niet verhit debat de revue passeren: kernwapens, Nabije Oosten, Europese eenwordins alsmede
humaniteit en recht.
Kernwapens

De morele toelaatbaarheid van nucleaire afschrikking en de betrouwbaarheid ervan als instrument
voor vrede en veiligheid is in twee golven van
atoompacifisme betwist, eerst in de jaren rond
I 960 onder aanvoering van PSP en Nederlands-

1o. Eric Rouleau, The Palestinian
Quest, in: Foreion Ajfairs januari 197 5
(53·2), p. 282. Zie overditalgemene
dilemma Thomas Schelling, Arms and

lrifluence ( 1966), blz. 84·85 en
Raymond Aron, Penser la ouerreClausewitz (1976), deel u, p. 156.
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Hervormde synode, vervolgens opnieuw en in breder kring na 1972, ditmaal opgezet door polemologen in en om de PPR, overgenomen door protestantse kerken, gevoed vanuit katholieke orden en
congregaties en politiek vertaald door steeds hoger
kader van de Partij van de Arbeid. Zowel in achtergrondfactoren als in argumentatie zijn trouwens
allerlei parallellen tussen die twee golven aan te
wijzen. 11
De diversiteit van meningen in het publiek debat
was groot te noemen, mede doordat om de paar
jaar nieuwe wapensystemen en doctrines opdoken,
die dan aanleiding gaven tot een vaak ver doorgevoerde casuïstiek. Weliswaar was er ook veel conformisme: zo hadden sommige stromingen blind
vertrouwen in wat deze of gene grote mogendheid
aanbeval of in wat de wapentechnologie vanzelf
aanreikte, terwijl anderen politiek en diplomatie
leken te beoefenen als een bijvak van de godgeleerdheid of als een afgeleide van een culturele
revolutie. Niettemin was het gehalte aan rationaliteit toch dikwijls hoog te noemen, zeker in aanmerking genomen dat nucleaire afschrikking uit zichzelf
al een grote irrationele component in zich bergt.
Tammes sprak in 1971 van het afscheid van het veiligheidsdenken in termen van Newton ten gunste
van een machtsevenwicht van de ónberekenbaarheid 12 . Natuurlijk was er ook veel quasi-rationaliteit, zoals wanneer vanaf de kansels met overslaande stem voorkeur werd geuit voor de op Polen
gerichte PershinB 1 boven een op Rusland gerichte
PershinB 2. Van cumulatie was in die zin geen sprake
dat bijvoorbeeld het Angel-Saksische debat van de
late jaren vijftig over de merites van een belofte
nooit als eerste het kernwapen te gebruiken in het
Nederland van de jaren zeventig vrijwel woordelijk
werd overgedaan. Anderzijds belette, als gezegd,
nieuwe wapentechnologie (grotere selectiviteit
dankzij raketten met hogere trefzekerheid of granaten met een ingebouwde kiesschijf voor vormen
van schade beperking, tot en met het beoogde ruimteschild Star Wars) dat het debat in vaste groeven
geraakte.
De relevantie van het Nederlandse debat was zeer
aanzienlijk, niet alleen omdat Den Haag zelf moest
1 1. 'Golven van atoompacifisme', in:
Socialisme &_Democratie december 198 3
(4o - 12), p. 19- 22.
12. A.J.P. Tammes, Corif/icten,
Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Weten- -

beslissen over invoering van wapensystemen bij
eigen strijdkrachten of plaatsing op eigen bodem
(neutronenwapen, kruisraketten), maar ook omdat
de Bondsrepubliek ongaarne als enige in de regio
tot zo'n invoering of plaatsing wilde overgaan en
daarom veel waarde hechtte aan de houding van de
Lage Landen. Bovendien was het thema, anders dan
meestal bij internationale kwesties, binnenslands
van belang voor de partijpolitieke verhoudingen.
Eerst was er tijdens het kabinet-Den Uyl een streven van de PPR, vooral via haar minister Trip, om
bovenal op het stuk van vrede en veiligheid haar
onmisbaarheid in de coalitie uit te spelen. En vervolgens was er de hoop, door K. G. de Vries bij Den
Uyl gewekt, dat met de kwestie van de kruisraketten het CDA alsnog zou kunnen worden gespleten.
Uit een oogpunt van bearipsbepalinB was het
debat over kernbewapening echter uitermate moeizaam. Het ging steeds over een Amerikaanse nucleaire 'garantie' die geen echte garantie was. Accent
kwam (met name sedert het rapport Een politiek voor
vrede van de PvdA uit 1967) te liggen op gevaren
van een 'Europese kernmacht', terwijl a. bij vorming van een Europese federatie de Franse en
Britse kernmachten vanzelf in de gemeenschappelijke boedel zouden vallen, en b. minister Van der
Stoel sedert de verklaring van Ottawa van 1974 zelf
onderschreef dat nu reeds die kernmachten van
Londen en Parijs bijdroegen tot de Europese veiligheid. Een vast punt was de onaanvaardbaarheid van
het uitwissen van de scheidslijn tussen nucleaire en
conventionele bewapening via zogeheten 'mininukes'. Deze werden echter evenmin als de
Europese kernmacht ooit gedefinieerd, hetgeen
zich wreekte bij de aankondiging van het neutronenwapen: het principe daarvan (vermindering van
luchtdruk ten opzichte van stralingseffect) was voor
het kabinet-Den Uyl in 1975 nog iets waartegen
'niet bij voorbaat bezwaar hoeft te worden
gemaakt' 1 3: Vredeling noemde in die tijd een spanning tussen schadebeperking en afschrikking zelfs
smalend 'studentenpraat'. Voorts was er veel te
doen over 'koppeling' (van Europese veiligheid
met Amerikaanse externe kernbewapening): het
verwarrende van die beeldspraak trad aan het licht
schappen, afd . Letterkunde, Nieuwe
Reeks deel 34 - nr. 1 (Amsterdam
197 1), P· 19·
13. b.v. Handelinoen Eerste Kamer
11 juni 1975, blz. 1061.
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toen Van der Stoel in 1981 NRC Handelsblad vertelde ook 'iets minder koppeling' voor lief te willen
nemen (wat hij, bergopwaarts rijdend in een treinwagon, vermoedelijk niet aldus met betrekking tot
de locomotief zou hebben gesteld). En niet in de
laatste plaats was er de jarenlange dooddoener van
het 'terugdringen' van het kernwapen, waarbij
werd verzwegen uit welke rol het moest worden
verdrongen, die van politiek waarschuwingsmiddel
of van militair gevechtsmiddeL En dit hing dan
weer samen met de vraag wat de hoogte van de
zogenaamde 'atoomdrempel' bepaalde 1 4. Door het
hele veiligheidsdebat van die jaren liep trouwens als
een rode draad het misverstand dat praten in termen van kwantitatieve militaire evenwichten tussen Oost en West iets te betekenen had in een
wereld die nu eenmaal zowel geografisch als politiek, en dus strategisch in alle opzichten asymmetrisch was. In het licht van een en ander mag het een
wonder heten dat in het publieke debat over de
kernwapens nog zoveel zinnigs te lezen viel. Dat dit
niet uitmondde in pregnant beleid mag men niet
aan het publieke debat wijten, maar hooguit aan
glibberende politici.
De drie andere thema's van publiek debat - het
Nabije Oosten, Europese eenwording, recht en
humaniteit - hebben gemeen dat duidelijke keuzemomenten voor de Nederlandse politiek zeldzamer
waren. Het ging meestal over iets meer of minder
kritiek op Israël, iets meer of minder parlementaire
democratie vanuit Straatsburg, iets meer of minder
protesten en maatregelen tegen misdadige inbreuken op het volkenrecht. Dit terwijl de invloed van
Nederland op de uitkomst hoe dan ook veelal
gering bleef, mede doordat de Haagse politiek zichzelf, in eerste of laatste instantie, een economisch
primaat pleegt op te leggen, zowel in de verhouding tot Arabische hoofdsteden, als van Europese
partners, als ook van schenders van recht en humaniteit elders ter wereld.
Nabije Oosten
De Palestijnse kwestie is al heel lang een telkens
terugkerend thema in forumdiscussies voor zalen,
radio en tv en ook op de opiniepagina's (dit laatste
14. ziej.G. Siccama, Nederland en de
atoomdrempel, in : Het Woord is aan
Nederland - Thema 's van buitenlands beleid

in de Jaren 1966- 198 3 (S. Rozemond

meer in Trouw, Het Parool en de Volkskrant dan in
NRC Handelsblad). Vóór 1973 werd dit beleidsthema van grote betekenis geacht, niet alleen omdat
hier velen, vooral in AR en PvdA, bang waren dat
ons land andermaal zou blijken onvoldoende voor
de veiligheid van het joodse volk te zijn opgekomen, maar ook omdat Nederland verondersteld
werd invloed op de gemoederen in Israël te kunnen
uitoefenen en verder omdat het nog ruimte zag
voor een eigen lijn binnen Europa tegenover een
meer pro-Arabische houding van Parijs . Het olieembargo maakte aan die autonomie feitelijk een
einde. Helaas had het net aangetreden kabinet-Den
Uyl niet de tijd gekregen zelf spontaan een nieuwe
beleidskoers, meer evenwichtig dan voorheen, uit
te zetten. Nadien berustten opeenvolgende coalities vrij gemakkelijk in de algemene aandrang zich
voortaan maar liever te verschuilen temidden van
overige deelnemers aan de Europese politieke
samenwerking.
Voornaamste uitzondering vormde de kwestie
van al dan niet verplaatsen van de Nederlandse
ambassade uit Jeruzalem, waar ons land als enige
nog een diplomatieke vestiging onderhield toen
Israël in 1979 het oostelijke stadsdeel juridisch
inlijfde. Minister Van der Klaauw verklaarde naar
waarheid dat hij moest zwichten voor Arabische
druk, terwijl zijn opponent Van der Stoel vanuit de
Kamer stelde dat men zoiets nooit in het openbaar
mag toegeven en zich beter kon hullen i_n eerbied
voor een aanbeveling van de Veiligheidsraad der
Verenigde Naties. 1 5 (Hier passen de woorden van
de Groningse polemoloog Nobel, dat hypocrisie
behoort tot de standaarduitrusting van realisten in
de internationale politiek. Daartegenover moeten,
in de woorden van Van Staden, wetenschapsbeoefenaars het tot hun taak rekenen de politicus te ontmaskeren, de kloof tussen woord en daad bloot te
leggen. 1 6 Niet minder ligt hier een taak voor de
serieuze journalistiek.)
Sindsdien is het publieke debat gegaan over de
hoofdschuld voor de geweldsspiraal en over chicanes in het zogeheten vredesproces, een en ander
zonder duidelijke beleidsirnplicaties voor Nederland afzonderlijk. Het debat neemt veelal de vorm
aan van morele kwalificaties in termen van relatieve

red.) Den Haag 1983, p. 126- 160.
15. zie ook Fred Grünfeld, Nederland en
het Midden -Oosten, Instituut voor Internationale Studiën (Leiden 1984), p. 131.

16. resp. Internationale Spectator 22-9-6 2
( 16-15), p. 413 en februari 1997 (51 2),p. 101.
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duifachtigheid. Wat valt hiervan te zeggen aan de
hand van de vijf kwaliteitscriteria? De synchrone
diversiteit heeft dikwijls te lijden onder de mode van
de politieke correctheid, waarbij de havik van gisteren welhaast eenstemmig van de ene op de andere
dag tot duif wordt uitgeroepen. De rationaliteit
schiet nogal eens tekort doordat geen modellen
voor oplossingen aan de orde komen. Van cumulatie
blijkt weinig: bij elke ontwikkeling schijnt het debat
over allerlei elementen opnieuw te beginnen,
waarbij natuurlijk meespeelt in een zo lang slepend
conflict dat elke generatie discussianten de gelegenheid moet krijgen zich opnieuw te verbazen over de
veelheid aan historische, religieuze, casuïstische en
ronduit schijnheilige argumenten die over en weer
opgeld doen. De relevantie van het debat, behalve
wanneer we educatie hoog op de lijst van functies
zetten, is de laatste kwart eeuw gering. En ten tijde
van de Golfoorlog handelde Nederland met zijn
wapenhulp aan Israël als vanouds min of meer in
een reflex. Daar kwam, evenals tijdens eerdere
oorlogen in de regio, geen openbare discussie aan te
pas. Nederland heeft verder bijzonder weinig in te
brengen en voelt daar ook geen behoefte meer toe.
De vijfde kwaliteitsfactor was bearipsbepalina.
Kenmerkend zijn hier de perikelen rond het
Palestijnse Handvest: bepalingen daarin over eliminatie van Israël heetten eerst 'kaduuk' en daarna
'ingetrokken', maar een nieuwe versie is nog nergens beschikbaar, waarbij Arafat zich er niet geheel
zonder reden op beroept dat Israël zelf zijn eigen
grenzen nog niet heeft erkend. Het woord 'zelfbeschikking' kwamen we al als onbruikbaar tegen. En
wat betekent Palestijnse 'autonomie', indien daar
bijvoorbeeld niet de eigen watervoorziening onder
valt? Dat dit alles zijn weerslag heeft op de al behandelde notie van 'vredesproces' behoeft geen
betoog.
Europa

Van een debat in brede kring over Europese integratie is het, zeker tot voor kort, nooit gekomen.
Weliswaar verklaarde minister-president Kok in
april jl. dat er voorheen te veel met stemverheffing
en in zwart-wit over de richting van de Europese
integratie was gediscussieerd 1 7, maar daarbij
mogen we een observatie in gedachten houden van
1 7. uitlating ten overstaan van de buitenlandse pers: zie Europa van Moroen
29 april 1997 .

-

een Franse correspondent alhier: 'De premier
mijdt disputen, debatten en polemieken als de
pest.' 1 8 Een aantal malen in het verleden ging het
even ergens op lijken. Eerst vroegen begin jaren
zestig sommigen zich af of eenwording naar
Gaullistisch model niet toch de voorkeur verdiende
boven politieke stagnatie langs de lijn-Luns. Deze
twijfels verdwenen evenwel zodra de Nederlandse
bewindsman steun wist te verwerven van figuren
als de Belg Spaak en ook de meerderheid van de
Duitse Bondsdag deze zijde koos. Daarna ontspon
zich medio jaren zeventig een discussie tussen degenen, zoals Dankert en Van Mierlo, die Europa in
veiligheidspolitiek opzicht al enigszins wilden laten
anticiperen op een Amerikaanse militaire aftocht
uit het oude continent versus anderen die vreesden
dat zo'n vooruitlopen op de zaken een profetie kon
gaan worden die zichzelf vervult. Vervolgens was
er nog enig debat over de vraag of men de Europese
democratie wel op weg hielp door voortaan rechtstreeks te gaan stemmen voor een gezelschap in
Straatsburg dat de naam parlement nauwelijks verdient. Hiertegenover werden Vondeling en S.
Patijn niet moe te verklaren dat het met die parlementaire zeggenschap op een termijn van zo'n
twintig jaar (lees: anno I 999) zeker in orde zou
komen. En na de Europese Akte van 1 9 8 5 en vooral na het Verdrag van Maastricht grijpt dan de twijfel om zich heen of de politici zich telkens wel voldoende rekenschap geven wat voor processen ten
koste van de nationale soevereiniteit ze direct of
indirect in gang zetten. Erger nog: zijn er geen
staatslieden die dit terdege beseffen, maar hopen de
bevolking voor voldongen feiten te plaatsen? Aan
deze Euroscepsis is in het politieke spectrum, buiten klein links en klein rechts, tegenwoordig de
naam van Bolkestein verbonden.
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De diversiteit, rationaliteit en cumulatie, althans de
meetbaarheid daarvan, hebben te lijden onder de
twijfelachtige relevantie van het debat in hoofdtrekken. Zelden immers zijn critici van de richting die
de Europese eenwording heeft ingeslagen bereid
voor zichzelf een voorwaardenstrategie te ontwikkelen, dat wil zeggen aan te geven welke zaken zij
bereid zijn te blokkeren ter wille van welke concrete doelstellingen. Medio mei jl. presenteerde zich

spraa~

1 8. Sylvain Ephimenco van Libération in
de Groene Amsterdammer 14 mei 1997 .
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een Forum voor Europees debat, dat in elk geval
verklaarde de invoering van de ene Europese munt
te willen uitstellen. Onduidelijk bleef echter a. of
dit juridisch nog mogelijk is zolang de partners hunnerzijds de letter van het verdrag van Maastricht
eerbiedigen en b. onder welke voorwaarden die
invoering alsnog door de ondertekenaars zou worden gesteund.
De relevantie van dit Nederlands debat is voorshands even gering als ten aanzien van het Nabije
Oosten, met dit verschil dat op Europees terrein de
eigen diplomatieke onmacht een zelf gekozene is.
In Europa krijgt Nederland kansen om eisen op tafel
te leggen telkens wanneer de partners onze steun
nodig hebben, dus veelal bij besluiten die eenstemmigheid vereisen. In zulke gevallen is Nederland,
en zeker het ministerie van Algemene Zaken, echter geneigd zich al bij voorbaat bij elke meerderheid
aan te sluiten, zelfs wanneer die indruist tegen fundamentele Nederlandse belangen en waarden van
andere dan financieel-economische aard (zoals toen
Ierland en Frankrijk in 1996 poogden, via een
schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur met
wetgevende implicatie, het Nederlandse volksgezondheidsbeleid op het terrein van drugsverslaving
onderuit te halen).
Door het ondoorzichtige karakter van besluitvorming in de Europese Unie, ook of zelfs met
name waar het gaat om kernstukken van de nationale soevereiniteit, is de relevantie van publiek debat
veelal die van mosterd na een maaltijd waar de
keuze toch al beperkt bleef tot slikken of stikken.
Met de besripsbepalina was het, vooral de afgelopen
jaren sinds Maastricht, ook hierbij droevig gesteld.
In vroeger tijden liepen berichtgeving en debat
veelal over personen met een zeker juridisch benul,
wat een dam hielp opwerpen tegen al te grote
spraakverwarring. Dit is inmiddels veranderd. In
deze kwesties werd, overigens vooral in pretentieuze kranten, een type journalistiek actief dat zich
hoopte te onderscheiden door dure woorden zonder enige logische samenhang. Dit maakte het
publieke debat, met name ook aan de kant van de
passieve deelnemer, vrijwel illusoir. Erg in zwang
raakte in de jaren negentig het woord 'intergouvernementeel', in gezaghebbende handboeken
omschreven als: bij unanimiteit, dus zonder dat een
lidstaat door een verdragsorgaan of meerderheid

kan worden overruled of overstemd. Het ging echter dienen nu eens als tegengestelde van federaal,
dan weer van communautair en her en der vond de
combinatie 'intergouvernementeel bij meerderheid van stemmen' ingang. Zulk rommelig woordgebruik werd, zo lijkt het, sterk gestimuleerd vanuit een Brusselse bureaucratie, waar men wel in de
laatste plaats zit te wachten op transparante discussie. Nu mag iedereen alles definiëren zoals men zelf
wil, behalve a. als men bezig is met beschouwingen
over wat moet uitmonden in tractatenrecht, en b.
wanneer men in gebreke blijft de eigen definitie
expliciet te maken en consequent te hanteren. Met
de term 'communautaire besluitvorming' is het
trouwens niet beter gesteld, want de 'Gemeenschap' kent tal van manieren van besluiten naast
elkaar. En dan laten we grote woorden als 'federalisme', 'subsidiariteit' en 'democratische legitimiteit' er nog maar even buiten. Zoals Dirk-Jan van
Baar schamper opmerkt: ter wille van de koehandel
heeft Europa nu eenmaal behoefte aan 'flexibele'
begrippen. 1 9 Wie deze passage wil zien als taalkundige of juridische letterknechterij hale zich even de
ophef voor ogen wanneer, in de wetenschapskaternen van dagbladen, opeens loodlijnen, zwaartelijnen en bissectrices willekeurig door elkaar werden
gehaald.
Voor ons publiek debat over Europa was het
extra rampzalig dat tweemaal over een verdragsmatig inleveren van nationale soevereiniteit en van
democratische zeggenschap moest worden onderhandeld onder Nederlands voorzitterschap, zodat
alle dilemma's goeddeels teloorgingen in een opgeklopt oranjegevoeL Uit dit oogpunt is het misschien
maar goed dat de top van Amsterdam minder overhoop heeft gehaald dan zich vooraf liet aanzien.
Humaniteit en recht

Ook hier hebben diversiteit, rationaliteit en cumulatie
te lijden onder de omstandigheid dat zelden scherpe
criteria of doelstellingen worden geformuleerd.
Veelal gaat het om al dan geen 'ruimhartigheid' of
om een 'stukje solidariteit': iets meer toelating van
vluchtelingen, iets meer protesten ter zake van
schendingen van mensenrechten, iets meer bereidheid logistieke steun te leveren aan zogeheten vredesoperaties of in multilateraal kader te pleiten
voor andere vormen van sancties, met name voor
halfzachte maatregelen, die dan moeten dienen om

19. Staatscourant, 17 april 1997.
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een pijnlijke keuze voor echt effectieve stappen te
ontlopen. In kabinetsnota's over mensenrechtenbeleid, wapenleveranties, deelname aan militaire
interventie figureren zoveel criteria of aandachtspunten dat deze tezamen een complete vrijbrief
opleveren om geheel volgens opportunistisch
eigenbelang te opereren. Zolang niemand daar een
redenering tegenover durft te plaatsen die aangeeft
hoeveel offers (aan ruimte voor immigranten, aan
gemiste orders bij sancties, aan slachtoffers bij
interventie) Nederland mag riskeren, blijft het
publieke debat in hoge mate incidenteel en schimmig. Rationaliteit en cumulatie moeten het hebben
van althans een begin van een afwegingsproces. Dit
blijft echter meestentijds bij zaken van deze aard
achterwege. (En helemaal penibel wordt het als
goed en kwaad in een kluwen geraken, zoals toen
Mandela een krans ging leggen op het graf van
Khomeini. Zoiets wordt hier te lande maar liever
verzwegen. Positieve discriminatie?) Dat het ten
aanzien van het handhaven van mensenrechten vrijwel nooit komt tot echte afwegingen - mede in termen van precedentwerking - is ook een gevolg van
een gebrek aan eigen relevantie. Nederland kan nog
slechts zelden hopen met gewapend optreden of
economische sancties effect te sorteren, gesteld al
dat het bereid zou zijn de eigen huid te riskeren, die
immers altijd nog nader is dan zowel hemd als rok.
Ook het zelfbewustzijn in de zogeheten Derde
Wereld tegenover verbale vermaningen is trouwens met sprongen gestegen. Om met minister
Van Mierlo te spreken: zelfs als hulpgever krijg je
nu te horen: 'daar is het gat van de deur, donder
maar op'. 20 Hier bood hij intussen wel een unieke
kans mee te luisteren naar de doorgaans stille diplomatie van de kritische dialoog.

rechtsorde. Dit varieert van een stelselmatige voorkeur voor sancties tegen landen die te zwak zijn om
iets terug te doen tot het gewapend handhaven van
bestandslijnen die een erkende lidstaat van de
Verenigde Naties ontmantelen . De verwarring
wordt compleet wanneer degenen die minstgenomen toch de hand willen houden aan de regel dat
formele internationale afspraken moeten worden
nagekomen (pacta sunt servanda) worden beticht van
moralisme, zoals Van Mierlo meermalen deed ten
aanzien van zijn voorganger Kooijmans . 2 I Hooguit
zou hier immers sprake kunnen zijn van legalisme,
al is zelfs dat verwijt misplaatst. Hoe dan ook hoeft
men geen legalist te zijn om te betreuren dat het
begrip rechtsorde van lieverlede alleen nog maar als
voorwendsel dient.

Wat betreft de bearipsbepalina: het hele terrein ligt
bezaaid met onhelder spraakgebruik. Net zoals we
eerder zagen dat elementen van recht en rechtvaardigheid schuil gaan achter het verzamelbegrip 'vredesproces' is dit het geval met 'vredesoperaties'.
Na een eeuw vol zogenaamde pacificatie en appeasement zijn er nog altijd mensen te vinden in en buiten
de politiek die bereid blijken met behulp van het
vredesetiket elke vorm van opportunisme te rangschikken onder bevordering van de internationale

Een aantal factoren onderscheidt het internationale
van andere terreinen van publiek debat. Ongunstig
werkt uit dat nogal wat zogenaamde deskundigen
lijden aan het misverstand dat buitenlandse politiek
voor een (middel)klein land als het onze neerkomt
op de politiek ván het buitenland en daarmee de
bestaansreden van een eigen nationale gezichtshoek
ontkennen. Maar de tijd dat menigeen zijn intellectuele ziel en zaligheid aan een supranationale
instantie of aan één vreemde hoofdstad (Washing-

Conclusie
Over de topkwaliteit van het publiek debat op het
gebied van buitenlands beleid valt in termen van
diversiteit, rationaliteit en cumulatie op zichzelf
weinig te klagen. Er wordt natuurlijk wel veel
onzin gespuid, maar wie wil kan terecht bij een aantal publicisten met wetenschappelijke of journalistieke achtergrond die onafhankelijk van partijpolitieke aspiraties of van belanghebbende geldschieters
voorgaan in de opinievorming en de vergelijking
met evenknieën in het buitenland glansrijk doorstaan. In dit opzicht hebben hier te lande enkele
analisten die zich weten los te maken van moralisme
en sleur - met meer dan veertig jaar J. L. Heldring
voorop - school gemaakt. Wie om de geest te
scherpen ook eens wat anders verlangt dan politieke correctheid kan, als het gaat om buitenlandse
politiek, in Nederland beter terecht dan veelal
elders op het continent.

2o. Aleerneen Daeblad, 9 november I996.
2 I . Onder meer bij de Algemene
Beschouwingen I993 ·
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ton, Parijs, Oost-Berlijn) had verpand, lijkt voorbij, zodat mensen die zelfstandig kunnen denken
zich nu eerder laten prikkelen om, temidden van
alle buitenlandse stemmen, een eigen geografische
en staatkundige positie te betrekken. Er zijn er
natuurlijk ook die vervallen in het andere uiterste
en de buitenlandse politiek gebruiken als uitlaatklep voor intern onbehagen.
Weliswaar zijn aan universiteiten en instituten
de fondsen voor studies waar de buitenlandse politiek haar voordeel mee kan doen, voorzover liggend buiten het financieel-economische deelterrein, sterk gekrompen, doch daar staat tegenover
dat - juist vanwege de beperkte marktwaarde op
korte termijn van niet direct commercieel toepasbare analyse - geen gevaar loert dat de
wetenschapsbeoefenaars zich te koop aanbieden
voor door de waan van de dag bepaalde derde geldstromen.
Waar dan ook de kwaliteit van het publieke
debat over buitenlands beleid te wensen overlaat,
ligt dit aan de beide overige elementen naast de trits
diversiteit, rationaliteit en cumulatie, namelijk aan
de internationale relevantie en de terminologische
helderheid.
Hierover tot slot nog enkele opmerkingen .
Relevantie

Hans Gruyters gaf ooit af op alle haarkloverij 'liefst
over verre buitenlanden, waar men in de eerste
plaats bijna niks van weet en waar men in de tweede
plaats over oordeelt zonder aan dat oordeel enig
effect te kunnen geven'. 2 2 Daar staat tegenover dat
Nederland, al zou het willen, er niet ontkomt zijn
stem te verheffen, om te beginnen in multilateraal
kader. Dat ons publiek debat regelmatig zou uitmonden in een herschikking van de wereld, is intussen wat veel gevraagd. In de inleiding kwamen we
ook minder ambitieuze functies tegen, zoals beïnvloeding van nationaal beleid en van binnenlandse
machtsverdeling.
Ph. van Praag jr. stelt als minimale voorwaarden
voor een geslaagd publiek debat 1. dat het niet vrijblijvend mag zijn, dus wel een duidelijke inzet kent
en zich richt op besluitvorming, en 2. dat het zich

niet toespitst op personen, dus op koppen die moeten rollen. 2 3 De vraag rijst of die twee voorwaarden elkaar wel altijd verdragen, in het bijzonder
met het oog op genoemde interne machtsfactor.
Maar Van Praag zal dat facet wellicht juist zoveel
mogelijk willen ecarteren.
Hij vindt overigens terecht dat een thema niet te
abstract mag zijn, maar vult dit in als 'dat iedereen
weet wie verantwoordelijk is'. Dit komt al dicht in
de buurt van personalisering. Het concrete karakter kan evenwel ook voortvloeien uit de aard van
het besluit, op internationaal terrein b.v. al dan niet
deelname aan militaire operaties in de Golf of in
Bosnië. Ook een referendum geeft aanleiding tot
verhoogd politiek debat, maar het valt op dat het
kabinet-Kok er nu juist toe neigt hoofdbeslissingen
van buitenlands-politieke aard, zoals ratificatie van
verdragen, hiervan uit te sluiten. Terecht schreef
Koen Koch over dit versmade middel ten aanzien
van de herziening van Maastricht dat het niet alleen
de Nederlandse onderhandelingspositie enorm zou
versterken, maar ook Europa dichter bij de burger
zou brengen. 2 4
Een moeilijkheid met de discussie-inzet is wel dat
regeringen zich in hun buitenlandse politiek laten
verleiden zaken 'niet actueel' te noemen totdat ze
gelden als 'gepasseerd station'. Zo ging het met de
uitbreiding van de NA v o (dat station heette al
voorbij nog maanden voordat de namen van kandidaat-leden ter tafel kwamen). Hierover en ook over
de Economische en Monetaire Unie vraagt Bart
Tromp zich vertwijfeld af: 'Maar wanneer had die
discussie dan moeten plaatsvinden?' 2 5 In veel gevallen zou men van de regering mogen verwachten dat
zij harerzijds een debat aansnijdt. Bijvoorbeeld
aleer zij meewerkt aan nieuwe inbreuken op het
parlementair begratingsrecht in de pijlers van
Maastricht.
De binnenlandse relevantie van buitenlandse
politiek is doorgaans relatief gering door haar
beperkte budgettair en electoraal effect. Wel hebben in het naoorlogse verleden afscheidingen van
partijvleugels steeds in verband gestaan met aspecten van buitenlandse politiek (Welter; PPR; DS7o;

22. Haagse Post, 9 augustus 1986.
23. Zienoot4, p. 432.
24. 'Zeggen ze ... ', in: Trouw 26 oktober
1996. Zie ook zijn column aldaar van
31 mei 1997.
25. ' Nut- en noodzaakdiscussie', in:
Het Parool 5 maart 1997.
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Scholten-Dijkman). Doorgaans echter nodigt de
buitenlandse politiek uit tot een zekere vrijmoedigheid om afte wijken van de fractiediscipline (CDAloyalisten rond 19 8 o) of om zich fractiegewijs enig
dualisme te veroorloven ten opzichte van het kabinetsbeleid. In beide gevallen komt in de praktijk de
coalitie niet werkelijk in gevaar. Van Kersbergen &
Pröpper schrijven dat, bij publiek debat teneinde de
eigen positie jegens een coalitie te markeren, het
thema dusdanig dient te worden gekozen dat het
verdedigde standpunt kan worden afgedaan als
ofwel niet actueel, ofwel onuitvoerbaar, ofwel
reeds behorend tot bestaande beleidspraktijk. 2 6 Zij
schreven dit in 1995 kennelijk al met vvo-leider
Bolkestein in het achterhoofd. En het lijkt wel of
deze op zijn beurt, met name op het terrein van de
buitenlandse politiek, zich door hun analyse heeft
laten inspireren om met verdubbelde ijver de trom
te roeren over onder meer de oostgrens van E E en
NA v o, zonder praktische consequenties voor
beleid of voortbestaan van het kabinet. Een nieuwe
vorm dus van loyalisme.

Besripsbepalins
Centraal staan hier niet zozeer gevallen waar het
politici zijn die met verhullend of misleidend taalgebruik hun opponenten buitenspel manoeuvreren .
Een goed voorbeeld daarvan op het gebied van de
buitenlandse politiek was het streven vanuit het veiligheidsestablishment rond 19 8 o om allerlei nieuwe
wapensystemen en -doctrines (neutronengranaat,
nucleaire kruisraket) aan de man te brengen onder
het trefwoord 'modernisering', daarmee degenen
die wezen op gevaren voor de strategische stabiliteit bestempelend als voorstanders van oude rommel. Het is immers de taak van media en publicisten
om zulk taalgebruik door te prikken. Erger wordt
het wanneer, vooral in kwaliteitsbladen, ruimte
wordt geboden om met onnodig dure woorden
verwarring te stichten. Hiervan bood de dagbladpers in de berichtgeving en beschouwingen over
Europa na Maastricht jarenlang illustraties. Zelfs de
beste diplomatiek redacteur kan niet voor helderheid zorgen wanneer hij in andere kolommen
voortdurend door wollig denkende collega's en
gastscribenten wordt tegengewerkt.
Wat zou het niet mooi zijn als de oprichting van
de nieuwe Adviesraad voor internationale vraag-

stukken werd aangegrepen om op dit punt orde op
zaken te stellen. Meer dan met rapporten vol compromissen of voetnoten zou het publieke debat
gebaat zijn bij een soort lexicon met een zodanig
gezag dat op ambtenaren, wetenschapsbeoefenaars
en joumalisten een informele bewijslast komt te
rusten voor het nut van eventueel afwijkende terminologie. Het woord 'bewijslast' is trouwens een
goed voorbeeld. Is dit woord nog wel te begrijpen?
H. W. Sandberg heeft er al jaren geleden in zijn
rubriek in Het Parool op gewezen dat dit nuttige
begrip in rap tempo onbruikbaar werd gemaakt
door degenen die het bezigen als een deftig alternatief voor 'bewijs'. Het heeft niet mogen baten.
Onlangs nog viel kort achtereen in drie landelijke
Nederlandse dagbladen te lezen over processen
tegen Koerden en tegen een Serviër met vrijspraak
vanwege de 'te lichte bewijslast' cq. 'ondanks overtuigende bewijslast'. 2 7 Gebrek aan elementaire
juridische belangstelling spreekt natuurlijk bovenal
uit de losse manier waarop in internationale context over parlementaire democratie en over rechtsorde wordt geschreven, al is hier de politiek wellicht de hoofdschuldige. Wanneer minister van
financiën Kok rond de top van Maastricht de E M u
een toonbeeld noemde van democratische legitimiteit en wanneer bewindslieden als Voorhoeve een
toetsingskader voor gewapende interventie tot de
internationale rechtsorde rekenen, hoewel het de
deur wagenwijd openzet voor baatzuchtig optreden
tegen zwakken naast berusting in de volkenrechtelijk zwaarste criminaliteit, is er voor een ultieme
poging om zulke waardebegrippen voor het publiek
debat te redden alle reden. Wie die grondwettelijke begrippen aanroept, maar niettemin in Europa
parlementen buiten spel zet en in conflictgebieden
gelijke gevallen verschillend bejegent, moet minstens de bewijslast (!) aanvaarden dat hij handelt
onder overmacht.
Wenst het publiek wel debat? Enerzijds speculeren
politici veelal met succes op een diepe behoefte bij
de gemiddelde kiezer met een kluitje in het riet te
worden gestuurd via gevleugelde termen als 'in 's
lands belang' (Schmelzer), 'geen gekissebis'
(Wiegel) en 'wél evenwichtig' (Kok). Anderzijds is
het geen vaste wet dat kiezers de dood in de pot
verlangen. In de jaren zeventig scoorde de PvdA

26. Zie noot 2, p. 2oo.
2 7. N RC Handelsblad 2 1-4 -97; De
Volkskrant 13 -5 -97; HetParool14-5-97·
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vaak het best in gemeenten waar binnen de partij
veel bonje was geweest en in de jaren negentig werden de bijdragen van Bolkestein aan vinnig debat
blijkens peilingen door het electoraat gewaardeerd.
Het publiek aanvaardt in internationale zaken ook
niet altijd krokodillentranen als een gulden middenweg tussen handelen en berusten.
Trouwens, ook al bestond er geen grote vraag
naar debat, dan nog zou dit geen geldige reden zijn
er van af te zien. Al was het maar uit idealisme.
Waarop kan dit slaan? Op het doel: het is mogelijk
een menswaardige wereldsamenleving naderbij te
brengen. Op de middelen: het is mogelijk met
macht om te gaan zonder de menswaardigheid
geheel naar de toekomst te verschuiven. Maar ook
op het proces van besluitvorming: het is mogelijk in
open communicatie met een wijde kring van
betrokkenen rationeel tot afweging van alternatieven te komen.
En wie moeten het voeren? Erik Jurgens heeft
overtuigend aangetoond dat het publiek debat niet
primair van het parlement mag worden verwacht,
al was het maar vanwege de daar heersende fractiediscipline en de hoofdtaak daarbij een regering te
sauveren of onderuit te halen. 28 De Kamer beraadslaagt in het algemeen slechts over regeringsvoorstellen, hetgeen al meteen in de weg staat aan tijdige discussies over aanzetten tot Europese regelgeving. Zelfs van individuele politici, zeker vanuit de
grote partijen, kan men in het huidige bestel zelden
een hoofdrol in publiek debat veronderstellen. Dit
g€ldt wellicht ook voor vergelijkbare landen, maar
des te meer in Nederland met zijn traditie van
plooien en schikken achter de schermen. Het is nu
eenmaallastig om, ten overstaan van de burgers,
tegelijk te vertrouwen op argumenten en te speculeren op apathie.

De rol van meer vrijstaande deelnemers aan het
publiek debat is vluchtig. Wanneer ze iets verkeerd
zeggen weet men zich dat lang nadien feûloos te
herinneren. Komen ze pienter uit de hoek, dan
schrijft een ieder dat over en wordt het al weldra
toegedicht aan degene die het meest vers in het
geheugen ligt. Dat is billijk. Niet alleen is sinds de
grijze oudheid bijna alles wel eens eerder te berde
gebracht. Bovendien is timinB in het publieke debat
de grote kunst. Een week of maand te vroeg of te
laat kan fataal zijn. Dat schept overigens wel een
probleem. Want Nederland krijgt in de internationale politiek hoogst zelden een beslissende stem.
Van belang is dat zo'n kans niet ongebruikt voorbij
gaat omdat niet op tijd publiek debat is gevoerd.
Maar het gevaar dreigt dat op het beslissende
moment dat debat alweer is vergeten.
Heel mal doet het aan wanneer degene die een
debat oprakelt dat door anderen wordt overgenomen zelf vervolgens als late bekeerling wordt
gezien, zoals schrijver dezes overkwam toen hij in
het maartnummer van dit blad werd neergezet als
een Euroscepticus van het laatste uur, ofschoon hij
te zelfder plaatse acht jaar geleden al had geschreven over een Europees huis zonder binnenmuren,
maar ook zonder dak, en vóór de ratificatie van
Maastricht de democratische legitimiteit van de
E M u had betwist. Een heel wat prominenter voorbeeld is Bolkestein, die in de jaren zeventig de
effectiviteit van ontwikkelingshulp, in de jaren
tachtig de multiculturele samenleving en in de
vroege jaren negentig het soevereiniteitsverlies van
kleinere EG -staten in debat had gebracht en nu
door PvdA-collega Wallage keer op keer wordt
beschuldigd van surfen op de openbare mening. 2 9
Dat zou trouwens alleen al deswege niet kunnen
omdat de zeeën van de publieke opinie over buitenlandse politiek daarvoor nooit hoog genoeg gaan.

28 . E.C.M. Jurgens, Het publieke debat in
het parlement: een.fictie, zie noot 2, p. 99v.
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Mini-provincie of
maxi-gemeente?
In s&.P van maart 197 5
tementale overleg waren
LAMBERT J. GIEBELS
schreef ik onder bovende 70 stadsgewesten terugHistoricus, was van 197 3 tot 1977 lid van de
staande titel een artikel,
gebracht tot 44, omdat
Tweede Kamer voor de PvdA
waarvan de openingszin
Binnenlandse Zaken vond
luidde: 'De zich al jaren
dat enkele van de nodale
voortslepende studies en
regio's een te gering draagdiscussies over de gewestvorming lijken thans aanvlak hadden of knooppunten te dicht bij elkaar
beland bij bovenstaande fundamentele vraagstellagen.
In de ingreep van Binnenlandse Zaken tekende
ling.' Nu de redactie van s&.P mij een bijdrage
vraagt over de bestuurlijke reorganisatie kan ik vele zich een tegenstelling af tussen voorstanders van de
studies en discussies later titel en openingszin van mini-provincie, bestuurskundigen vooral, en van
bijna een kwart eeuw geleden herhalen! Weliswaar de maxi-gemeenten, de planologen. De eersten
lijkt met de aangekondigde stadsprovincies voor ging het vooral om overdracht van taken en
Rijnmond en de agglomeratie Eindhoven het pleit bevoegdheden van het rijk aan de provincie; de
beslist ten gunste van de mini-provincie, tegelijkertweeden meenden dat de bestuurlijke problematiek
tijd wordt een gemeentelijk herindelingsbeleid een oplossing vroeg op stadsgewestelijke schaal. Ik
gevoerd dat lijkt aan te koersen op maxi-gemeenzelf behoor tot de laatsten. Ik geloof niet dat de
ten. Het is als met de ezel van de heilige Franciscus bestuurlijke problematiek van Nederland op pro(van Assisië) die van honger omkwam doordat hij
vinciaal niveau kan worden opgelost. Vanafhet ontgeen keuze kon maken uit de twee hooischelven staan van het koninkrijk is de provincie de zwakke
waartussen hij was geplaatst.
schakel geweest in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Beducht voor herleving van federalisme uit de
tijd van de Republiek, is aan de provincie een
Stedelijke knooppunten als knelpunten
Ik schreefhet artikel van 197 5 toen ik voor de PvdA bescheiden taak toebedeeld. De Provinciale wet
in de Tweede Kamer zat en woordvoerder was van Thorbecke, noch de wijzigingen die deze later
voor het ruimtelijk beleid. Aanleiding van het arti- heeft ondergaan, hebben daarin wezenlijk verandekel was de 'concept-structuurschets voor de ring gebracht. De twee bestuurskringen die het
bestuurlijke indeling' die aan de Kamer was voordagelijks leven van de burger beheersen zijn rijk en
gelegd. De structuurschets leek in de toen al jaren- gemeente. Via beide loopt dan ook het leeuwenlange discussie een doorbraak te worden, omdat hij
deel van de overheidsuitgaven; via de provincie nog
een co-productie was van de twee ministers die de geen drie procent.
bestuurlijke reorganisatie aangaan: de minister van
Niet lang geleden heeft een hoofdredactioneel
Binnenlandse Zaken en de minister voor Ruimtecommentaar van NRC-Handelsblad nog eens helder
lijke Ordening. Het voorwerk voor de structuurverwoord waarin de bestuurlijke problematiek van
schets was gedaan door de Rijksplanologische Nederland werkelijk schuilt (2 2-5 1997).
dienst, die op zijn beurt was schoolgegaan bij de
dissertatie Centraliteit en hiè'rarchie van de latere
'Wat was het probleem ook al weer? Een groeiend
hoogleraar sociale geografie Buursink. Buursink had aantal stedelijke knooppunten heeft zich ontwikin Nederland een zeventigtal 'nodale' gebieden keld tot stedelijke knelpunten. De sociaal-econogeïdentificeerd: gebieden rond een stedelijk knoopmische ontwikkelingspatronen storen zich niet aan
punt (nodus). Hij had ze afgebakend op basis van de scheiding tussen centrumstad en randgemeenreikwijdte van het stedelijk centrum en identiteitsten. Vandaar dat Nederland nu al vijftig jaar in de
waarde van het stedelijk gewest. In het interdeparweer is met allerlei vormen van intergemeentelijke
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samenwerking en regionalisering. Maar deze bleken
niet opgewassen tegen de grootstedelijke problemen. Ze hebben bovendien een belangrijk democratisch tekort: directe controle door de kiezer
ontbreekt. Er is kortom een nieuwe volwassen
bestuursvorm nodig voor de stedelijke knooppunten.
Een aemiste kans
Als gezegd waren een zeventigtal 'stedelijke knooppunten' geïdentificeerd, waarvan er in het interdepartementaal overleg 44 waren overgebleven. De
verwachting was dat het treffen van bestuurskundigen en planologen in het Kamerdebat een eindresultaat zou opleveren van
à 6o stadsgewesten.
De concept-structuurschets leek daarmee in 197 5
het momenturn te gaan worden in de toen al lange
weg naar een 'volwassen bestuursvorm voor stedelijke knooppunten'. Het is niet het momenturn
geworden. Voordat de structuurschets, zoals hij bij
de Kamer was ingediend, aan behandeling toe was
deelde minister van Binnenlandse Zaken W.F. de
Gaay Fortman onverhoeds mee dat hij aankoerste
op 2o à 25 mini-provincies. De verklaring werd
met grote instemming begroet door de ruim vertegenwoordigde bestuurskundigen in de Kamer; ook
die van de PvdA. Mijn, misschien wat schuchtere,
planologische tegenwerpingen gingen verloren in
het gejuich van de woordvoerders voor Binnenlandse Zaken Huub Fransen, Jakob Vellenga en Piet
Stoffelen. Mijn zwakke positie van back-bencher
werd ook al niet versterkt door de mede-ondertekenaar van de concept-structuurschets, de minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Hans Gruijters, tot wiens vele talenten zeker niet
die van schuchterheid hoort, liet merkwaardigerwijs geen enkel protest horen tegen de exegese
welke de minister van Binnenlandse Zaken aan hun
beider beleidsstuk gaf.
De Gaay Fortman liet zijn eigenzinnige exegese
spoedig daarna volgen door het 'concept-ontwerp
van wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur', dat
voorzag in grondige herziening van de Provinciewet en 26 mini-provincies presenteerde. De 26
nieuwe provincies zouden naast het provinciale
takenpakket taken en· bevoegdheden overnemen
van het rijk zowel als van de gemeenten. Wat het
concept-ontwerp presenteerde leek op een hybride
van mini-provincie en maxi-gemeente en speelde
aardig in op de Grootste Gemene Deler van de politieke voorkeuren in de Kamer, die hoe dan ook ein-

so

delijk eens een bestuurlijke reorganisatie wilde.
Het wetsontwerp droeg echter de gebreken van de
haast waarin het was ontstaan. De vNGmaakte zich
tot tolk van de in opstand gekomen gemeenten en
liet van het ontwerp weinig heel. Binnen het kabinet-Den Uyl was minister van Financiën Wim
Duisenberg een zware opponent. De invoeringskasten van het voorstel werden geraamd op enkele
miljarden en een ruime verdubbeling van het aantal
provincies bood ook weinig uitzicht op besparing
van bestuurskosten op termijn. Het concept-ontwerp van wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur
ging de weg van zovele concepten en ontwerpen
voor en na hem: het werd bijgezet in het almaar uitdijende archief Reorganisatie Binnenlands Bestuur.
Intermezzo: Rijnmond en Aaalomeratie Eindhoven
Tussen de bedrijven door waren twee regionale
besturen tot leven gekomen: Rijnmond en Agglomeratie Eindhoven. Het heeft zin hier even bij stil
te staan, omdat er lering uit te trekken valt voor
wat er momenteel op tafel ligt: de stadsprovincies
voor deze twee gebieden.
Het Openbaar Lichaam Rijnmond dateerde al
van 1964 en bestreek naast Rotterdam 2 2 omliggende gemeenten. Van stonde af aan werd de ontplooiing van Rijnmond gefrustreerd door de dominante positie van Rotterdam met zijn veel uitgebreidere apparaat en financiële middelen dan het
Openbaar Lichaam en door de onwil van de overige
gemeenten zich naar de overheerser te voegen.
Geconfronteerd met de geringe resultaten heeft
Rijnmond zelf in 1970 een herziening van zijn wettelijk statuut ontworpen - naar de toenmalige
voorzitter Jex-Fibbe geheten. De considerans van
het wetsontwerp gaf aan wat er de bedoeling van
was: (eindelijk eens te komen:) 'tot het stellen van
regelen welke leiden tot bestuurlijke integratie in
de Rotterdamse agglomeratie en tot koördinatie
van het beleid van de gemeentebesturen in deze
agglomeratie.' Het bleef een vrome wens.
De wet Agglomeratie Eindhoven is eveneens het
product van regionale do-it-yourself vlijt. Door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
elkaar verstrengeld geraakt, hadden Eindhoven en
tien van zijn satelliet-gemeenten een wettelijk statuut ontworpen dat ze de naam hadden gegeven
'Agglomeratie Eindhoven'. Het kabinet-Den Uyl
nam het wetsontwerp over en stuurde het in '97 5
de wetgevingsmachine in. Ik was, als zijnde vertegenwoordiger van het Pvda-gewest Oost-Brabant,
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de voor de hand liggende fractiewoordvoerder bij
de behandeling ervan in de Tweede Kamer. Het
wetsontwerp bepaalde onder meer dat de burgemeester van Eindhoven qq voorzitter van het
Agglomeratiebestuur zou zijn . Partijgenoot Jaap
van der Lee, burgemeester van Eindhoven,
bezwoer mij deze personele unie overeind te houden. We leefden evenwel in een tijd waarin de
democratie het karakter had gekregen van een
'democratuur'. Politieke dubbelfuncties golden als
een van de ernstigste vergrijpen tegen de democratuur. De achterban in mijn gewest en de heersende
tijdgeest dwongen mij een amendement op het
wetsontwerp in te dienen teneinde de dubbelfunctie teniet te doen en de fractie achtte mijn amendement niet meer dan vanzelfsprekend. Ik vond er
een enthousiaste mede-ondertekenaar voor in de
VVD-woordvoerder Gijs van Ardenne. Dit had een
waarschuwing moeten zijn. Liberalen zijn nooit
tegenstanders geweest van politieke dubbelfuncties. De verrassende liberale steun aan het amendement, waardoor het ondanks verzet van de CDApartijen een meerderheid kreeg, bleek achteraf een
bron te vinden in wat ik maar zal noemen: de hu man
factor. Van der Lee en Van Ardennekenden elkaar
van Dordrecht. De een was er burgemeester, de
ander wethouder geweest. Uit hun samenwerking
was geen warme vriendschap gegroeid. Integendeel! Niet Jaap van der Lee werd voorzitter van het
Agglomeratiebestuur, maar de Eindhovense Kv Pwethouder Van Elk. Was het anders gegaan, misschien had de Agglomeratie Eindhoven zich ontwikkeld tot een maxi-gemeente, die thans als lichtend voorbeeld had kunnen dienen.
Openbaar Lichaam Rijnmond - waar André van
der Louw het bos werd ingestuurd - en Agglomeratie Eindhoven - waar Jaap van der Lee weldra
een heenkomen zocht naar de Raad van State - zijn
een zachte dood gestorven.
Stadsprovincie rj stadsaewest
Na mijn Kamertijd bleef ik als geïnteresseerde
krantenlezer de frontberichten over de bestuurlijke
reorganisatie volgen. Zo las ik dat van de 26 miniprovincies van De Gaay er uiteindelijk twaalf waren
overgebleven. Daarna was het verscheidene jaren
stû aan het front. Eind jaren tachtig verschenen echter twee adviezen die het proces van de beleidsvorming weer op gang brachten: 'Grote steden, grote
kansen' van de commissie-Montijn en 'Het bestuur
in groot-stedelijke gebieden' van de Raad voor het

binnenlands bestuur. De commissie-Montijn voerde een pleidooi voor maxi-gemeenten, die ze
'agglomeratiegemeenten' noemde; de Raad voor
het binnenlands bestuur bracht het begrip 'stadsprovincie' in beeld. Zetten de twee adviezen de
beleidsvorming weer in gang, ze betekenden ook
het begin van een papierlawine, waarvan het einde
nog niet in zicht is. Na een tussenfase van tweemaal
'Bestuur op niveau' - in ambtelijk jargon 'BoN -1'
en BoN -IJ' - kwam een wet tot stand, die naar
mijn indruk de meeste ingewikkelde is die het
koninkrijk ooit heeft voortgebracht: 'Voorzieningen ter bevordering van de totstandkoming van
regionaal bestuur in daartoe aangewezen gebieden'.
De wet, die algauw de wat handzamere naam
kreeg 'Kaderwet bestuur in verandering', plaatste
naast de hooischelven maxi-gemeente en mini-provincie een derde hooischelf in de politieke arena: de
'regionale gebiedsautoriteit'. De Raad van State
sprak zijn afschuw uit over de verschrikkelijke naam
en een aantal staatsrechtsgeleerden hebben voor
rekening van de Tweede Kamer elkaar in de haren
gezeten over de vraag of de nieuwe rechtsfiguur nu
wel of niet in strijd met de grondwet was. Daarna
werd niets meer gehoord van de regionale gebiedsautoriteit - hij is uit het zicht verdwenen. De kaderwet bevatte een procedurele regeling, die wat weg
had van een tweetrapsraket en waarmee zeven
stadsprovincies zouden worden gelanceerd:
Rijnmond, Haaglanden, Amstelland en regioUtrecht in de randstad; regio-Eindhoven/
Helmond, regio Arnhem/Nijmegen en regio
Twente daarbuiten. Het konden er in principe
meer worden. Op het eind van het kabinet-Lubbers
is hij wet geworden.
Het kabinet-Kok trof de wet met de lange naam
aan in de boedel van zijn voorganger. Een dierbaar
erfstuk is het naar mijn indruk niet. De VVD had van
het begin af aan weinig fiducie getoond in de kaderwet en deze partij kwam in het paarse kabinet mee
aan tafel te zitten. Uit motieven die mij onbekend
zijn - piëteit misschien? - heeft het paarse kabinet
niet meteen de drietraps-mini-provincies van tafel
geveegd. Het heeft daarnaast echter in september
1995 een beleidsnotitie laten uitgaan 'De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie', die de optie
van maxi-gemeenten weer volop in beeld bracht.
We zijn dus inderdaad terug bij: maxi-gemeente of
mini-provincie? Een regering, die geen keuze kan
maken, noemt zijn beleid graag 'tweesporenbeleid'. Tweesporenbeleid bezit echter een verhoogd
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risico te ontsporen. Dit is wat naar mijn indruk het
kabinet-Kok is overkomen met zijn beleid ten aanzien van de weerbarstige bestuurlijke reorganisatie.
Eind maart van dit jaar had het kabinet zich zover
door de papierberg heengeworsteld dat het de
beleidsnotitie 'Kabinetsstandpunt eindperspectief
kaderwetgebieden' aan de Tweede Kamer kon
voorleggen. Nieuwe kabinetten verschijnen, ambtenaren blijven. Gebleven waren het verhullend
taalgebruik en de ondoorgrondelijke begripsvorming, die sedert de jaren zeventig het jargon van
bestuurskundigen en planologen zijn gaan beheersen. Hoe moet men de wollige zin begrijpen, die
kernachtig het kabinetsstandpunt wil weergeven:
'De bestuurslagen moeten zo worden ingericht dat
autonomie en integraal bestuur maximaal materieel
inhoud kunnen krijgen.' En wat te zeggen van
begrippen als 'Vinex-lokatie' en 'Vinex-contract'?
In het ambtelijk circuit weet men dat Vinex de
afkorting is van 'Vierde Nota Extra' - al zullen niet
velen weten wat de voorgaande drie nota's over de
ruimtelijke ordening inhielden. Maar de arme burger? - hem moet Vinex klinken als een nieuw soort
wasmiddel of linoleum!
Het al even weinig besluitvaardig als helder
kabinetsstuk van maart 1997 noemde Rijnmond en
Haaglanden als mogelijke stadsprovincies; Twente,
Arnhem/Nijmegen en Eindhoven/Helmond konden het beter zoeken in gemeentelijke herindeling
en over Amstelland en Utrecht waagde het kabinet
niet een standpunt in te nemen. Uit deze tombola
heeft de Kamer, of althans het Kleinste Gemene
Veelvoud daarvan, gekozen voor twee miniprovincies: Rijnmond en Eindhoven/Helmond .
Het kabinet heeft zich daarbij maar neergelegd. Is
het wegens gebrek aan historisch besef dat de
Kamer uit de grabbelton nu juist die twee gebieden
heeft uitverkoren voor de status stadsprovincie,
waar eerdere pogingen tot regionalisatie van het
bestuur zo jammerlijk zijn mislukt? Op bezwerende
toon verklaart de kabinetsnotitie dat er 'niet meer
dan twee provincies zullen komen, traditionele en
stadsprovincies'. Wat is het perspectief van de twee
stadsprovincies? Een burgemeester van Rotterdam,
respectievelijk Eindhoven naast een commissaris
van de koningin van Rotterdam respectievelijk
Eindhoven; de een met een gemeentelijk, de ander
met een provinciaal apparaat, beide geneigd dezelfde akker te bewerken. De reacties uit de gebieden
zelf op wat de Kamer over hen heeft afgeroepen zijn
niet hoopgevend . Rotterdam wil een andere stads-

provincie dan de overige gemeenten en uit de
gemeenten van de stadsprovincie Eindhoven klinken geluiden die men in het idioom van de streek
kan omschrijven als: geen-polonaise-aan-mijn-lijf.
Wat moet dat worden met de stadsprovincies
Rotterdam en Eindhoven? - wij denken dat het
(weer) niks wordt.
Het moment nadert dat als bestuurlijk model voor
de bestuurlijke reorganisatie van het land de maxigemeente zal worden gekozen. Het betekent in
feite een consequent voortgaan met het gemeentelijk herindelingsbeleid. Al vanaf de Gemeentewet
van Thorbecke, die rond 1 soo gemeenten schiep,
zijn gemeenten heringedeeld. Gemeentelijk herindeling komt voort uit twee motieven: 1. vergroting
van het draagvlak van te kleine gemeenten; 2. verruiming van het grondgebied van stedelijke centra.
Het eerste leidt tot samenvoeging, het tweede tot
annexatie. Onnodig te zeggen dat het tweede doel
evenzeer het eerste dient. Het komt dan ook meer
en meer voor dat kleinere gemeenten die eerder
zijn samengevoegd, in een tweede ronde door de
centrumgemeente worden opgeslokt. Van de rond
8 so gemeenten die er in 197 5 nog waren zullen
eind dit jaar nog circa 55o over zijn. Er zit enige
versnelling in de gemeentelijke herindeling.
Tijdens de drie kabinetten-Lubbers verminderde
het aantal gemeenten met 2oo; in de vier jaren van
het huidige kabinet zullen er 90 verdwijnen.
Gemiddeld worden er per jaar ruim twintig opgeheven . Als men in dit tempo voortgaat zal omstreeks het gouden jubileum van de 'concept-structuurschets voor de bestuurlijke indeling' het doel
zijn bereikt dat daarmee aanvankelijk werd beoogd.
We zijn dan wel een kwart eeuw verder. Een
doeltreffender aanpak zou zijn, dat het eerstvolgend kabinet de oorspronkelijke doelstelling van de
structuurschets tot de zijne maakt, een programma
ontwerpt voor het gemeentelijk herindelingsbeleid
en binnen de termijn van één à twee kabinetsperioden de so à 6o maxi-gemeenten realiseert.
Een volwassen bestuursvorm
Wat zouden de bestuurlijke effecten zijn van so à
6o stadsgewesten - zoals we de maxi-gemeenten
verder zullen noemen? In de eerste plaats blijft de
eenheid van bestuur behouden: er zullen geen twee
soorten provincies ontstaan. Er is meer. Bij een
regionale schaalvergroting van het lokale bestuur
als voorgesteld worden de stadsgewesten zulke

r

s &.o 7/8 r 997

322
sterke partners van het rijk in het complementair
bestuur dat provincies geheel overbodig worden.
Een verlies lijkt mij dat niet. De burger zal er nauwelijks notie van hebben, indien de provincie als
bestuurslaag verdwijnt. De affectieve waarde van
enkele provincies behoeft niet verloren te gaan. De
affectieve waarde van landschappen en cultuurgebieden als de Achterhoek, Zuid-Limburg, de
Veluwe berustevenmin op bestuurlijke kaders. Het
wegvallen van de provincie als bestuurslaag heeft
consequenties die ik hier tenslotte onder ogen wil
zien.
De provincie vormt de counterpart en het doorgeefluik van de gedeconcentreerde rijksdiensten,
die veelal in de provinciale hoofdstad hun standplaats hebben. Ik doel op inspecteurs, consulenten,
H 1 o's en hoe vertegenwoordigers van departementen in de provincie mogen heten. De taken die zij
ten opzichte van de gemeenten vervullen behouden
zij goeddeels ten opzichte van de stadsgewesten.
Waar hen onder te brengen, wanneer de provincies
.verdwenen zijn? Al eerder is de gedachte ontstaan
om voor de gedeconcentreerde rijksdiensten in
plaats van de twaalf provincies vijf landsdelen als
schaal te kiezen. Het is geen toeval dat de
Rijksplanologische dienst daarin is voorgegaan.
Toen zij in 1965 inspecties voor de ruimtelijke
ordening in het leven riep, werden deze gevestigd
in de vijf landsdelen Noord, Noord- West, ZuidWest, Zuid en Oost. Bundeling van gedeconcentreerde rijksdiensten in de hoofdsteden van de vijf
landsdelen zal ongetwijfeld winst opleveren, in
efficiency, kosten en mankracht.
Bij het wegvallen van de provincies zal een
oplossing moeten worden gezocht voor het toezicht
dat de provincie thans uitoefent op de gemeenten.
Dit toezicht stamt deels uit een tijd dat gemeenten
vaak zo klein waren dat provinciale bevoogding
onontbeerlijk werd geacht. De bestuursvorm die in
verschiet ligt bij so à 6o stadsgewesten zal de
behoefte aan provinciale bevoogding temperen.
Deregulering is, althans ten dele, de oplossing. Het
zou evenwel irreëel zijn te verwachten dat de
behoefte aan controle, toetsing, onderzoek geheel
zou vervallen. Het ligt voor de hand de minister van
Binnenlandse Zaken naast zijn toezicht vanwege de
Kroon de toezichthoudende taak van de provincie
te laten overnemen - tezamen een flink pakket.
Toen Gruijters nog adept was van de maxi-gemeente - en de provincie wilde laten verdwijnen - heeft

hij een gedachte laten vallen, die als een trouvaille
kan worden beschouwd: benoem per landsdeel een
staatssecretaris! Op het eerste oog lijken vijf staatssecretariaten een dure, bureaucratische moloch;
daartegenover staat evenwel het verdwijnen van
twaalf provincies met hun griffies en diensten. Het
saldo is ongetwijfeld positief.
Vallen de provincies weg dan vallen ook de
Provinciale Staten weg en daarmee het kiezerssubstraat van de Eerste Kamer. Ik schaar mij niet bij
degenen die de senaat willen afschaffen. De Eerste
Kamer heeft zich, soms tegen de verdrukking in,
weten te handhaven, doordat hij steeds weer
opnieuw zijn nut wist te bewijzen. Bij het wegvallen van de Provinciale Staten zou de Eerste Kamer
er een zinvolle taak bij kunnen krijgen: de politieke
controle van de vijf landsdeel-staatssecretarissen.
Het zou een verlichting betekenen van de Tweede
Kamer. De stadsgewesten bieden het voor de hand
liggende kiezerssubstraat voor de verkiezing van de
Eerste Kamer, niet getrapt zoals nu nog de senaat
door de staten wordt gekozen, maar via directe verkiezingen, zoals bij een volwassen democratie past .
In de plaats van de vierjaarlijkse statenverkiezing
treedt dus de vierjaarlijkse verkiezing van de senaat.
Een allang levende wens kan worden ingelost door
van de so à 6o stadsgewesten even zovele kiesdistricten te maken. Een nog creatievere stap zou zijn
om naar het voorbeeld van de Amerikaanse senaat
ieder stadsgewest twee senatoren te laten afvaardigen. Beide voorstellen tezamen, districtenstelsel en
twee senatoren per stadsgewest, zouden de status
van de Eerste Kamer danig opkrikken en de kiezer
doen inzien waarom hij naast een Tweede ook nog
een Eerste Kamer te kiezen heeft.
Een bezwaar van de lezer is wellicht dat bij een
lokaal bestuur van so à 6o stadsgewesten de afstand
bestuur-bestuurde te groot wordt. Meerdere stadsgemeenten zijn thans al heel wat groter dan het
gemiddelde stadsgewest dat mij voor ogen staat. In
Amsterdam heeft men de afstand bestuur-bestuurde trachten te verkleinen door de instelling van
'deelgemeenteraden' - een (laat) product van de
democratuur, waarover ik eerder sprak. Wat ik als
krantenlezer van deelgemeenteraden oppik, is dat
daarin het particularisme hoogtij viert. De ene wijk
probeert ten koste van de andere een zo groot
mogelijk deel van de gemeenschappelijk ruif te
bemachtigen en ieder van hen probeert voor zich
privileges te verwerven. Ik ben geen voorstander
van binnengewestelijke decentralisatie, omdat de
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handel en wandel van naar autonomie neigende wijken en kernen zich gemakkelijk onttrekt aan controle en afweging door de volksvertegenwoordiging van het gewest. Er is een andere manier om de
afstand bestuur-bestuurde te verkorten: binnengewestelijke deconcentratie. Dit houdt simpelweg in
dat het gewestbestuur in wijken en kernen dependances onderhoudt voor servicediensten als
Bijstand, Bouw- en Woningtoezicht, Burgerlijke
stand, dat het ambtelijk apparaat wijk en kern informeert en dat de inwoners ervan door gewestelijke
bestuurders gelegenheid wordt geboden zich over
beleidsvoornemens die hun aangaan uit te spreken.

De participerende buraer en de deleoerende consument
Als eenvoud het kenmerk der waarheid is, dan bezit
mijn schets van een bestuurlijke reorganisatie een
hoog waarheidsgehalte. Voor rond 55o gemeenten
komen so à 6o stadsgewesten in de plaats en de drie
bestuurslagen rijk-provincie-gemeente worden er
twee: rijk en stadsgewest. De lezer kan zelf de verhoging van efficiency, vermindering van bureaucratie en besparing van kosten inschatten.
En de burger?- wordt die niet het kind van de
rekening?
In de tijd dat ik in de Kamer zat koesterden wij
de illusie dat de burger, door spreiding van kennis,
inkomen en macht eenmaal mondig gemaakt, zijn
lust en leven zou zoeken in meedenken, meepraten
en meebeslissen met zijn bestuurders. Thans, één
generatie verder, weten we dat de spreiding van
kennis, inkomen en macht meer calculerende consumenten dan participerende burgers heeft opgele-

verd. Het ledenbestand van politieke partijen loopt
gestaag terug. Nog maar weinigen bevolken de publieke tribunes van provinciale staten en gemeenteraad, bekommeren zich om de deelgemeente of
bezoeken de afdelingsvergadering van hun partij.
Zelfs de gang naar de stembus is velen te veel en de
opkomst bij referenda is zo gering dat ze soms niet
eens de drempel halen. We moeten zuinig zijn op
de participanten onder onze medeburgers. Mijn
voorstel komt daaraan tegemoet. Zij zullen hun
krachten geheel kunnen wijden aan de twee
bestuurslagen, waar het beleid tot stand komt: rijk
en stadsgewest.
En de overige burgers? De Fransman Alexis de
Tocqueville heeft begin vorige eeuw, toen hij de
ontluikende Amerikaanse democratie bestudeerde,
met vooruitziende blik voorspeld dat in een tot
wasdom gekomen democratie de burger in plaats
van te willen participeren, zijn dagelijkse zorgen
in hoge mat..e zal delegeren aan het machtige
overheidsapparaat, dat door de democratie in het
leven zou worden geroepen. De Oostenrijker
Schumpeter, die een eeuw na De Tocqueville de
Amerikaanse democratie in volle wasdom meemaakte, bevestigde wat deze had voorzien. Politieke kwesties liggen bij de gemiddelde burger,
constateert Schumpeter, op het niveau van vrijetijdsbesteding die tot hobbyisme is uitgegroeid.
Maar als het erop aankomt heeft hij meer belangstelling voor de studie van zijn bridgesys.t eem. Het
is een beeld dat de lezer wellicht bekend zal voorkomen.
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Politieke
campagnes na
Clinton en Blair
De politieke verschillen
wikkelen van deze campagtussen politieke partijen
nes en leerden van eerdere
nemen af. De zwevende
ervaringen elders. GevleuJACQUES MONASCH
kiezer is in opkomst. Mogelde campagnekreten uit
derne politieke campagnes
de Clinton campagne van
Tot voor kort directeur Beleid, Onderzoek en
worden meer en meer een
1992 als 'it's the economy
Campanne van de PvdA.
professionele
zoektocht
stupid' (de kiezer is alleen
naar de kiezer. Campagnein de economie - lees eigen
voeren is een vak geworden
portemonnee - geïnteresen reclamemakers, adviseurs en onderzoekers zijn seerd) en 'what makes him tick' (niet het politieke
naast politici vaste krachten bij het bepalen en uitprogramma, maar de persoonlijke motieven van de
voeren van politieke campagnes. Er bestaat een lijsttrekker vinden kiezers interessant) vonden hun
internationaal circuit waar ervaringen worden uitweg naar menige Nederlandse campagnestrategie
gewisseld en er is een vocabulaire van 'warrooms',
in '994·2
'spindoctors', 'getting out the message' en 'soundWat kan ons in Nederland in het verkiezingsjaar
bites' komen overwaaien. 1 'Get out the message',
1998 te wachten staan? Hoe zullen de campagnes
'rapid response' en 'het repeteer-geweer' moeten
van Clinton en Blair onze verkiezingscampagnes
van dag tot dag de dynamiek van de campagne bepa- gaan beïnvloeden? In dit artikel een overzicht van
len. De dagelijkse 'tracking-polls ' geven aan of de
de belangrijkste bouwstenen voor de campagneboodschap overkomt, danwel of de campagnestrategieën, de kansen en problemen voor de camboodschap aangepast moet worden.
pagnes van de verschillende politieke partijen en de
De invloed van de politieke campagnes in het mogelijke gevolgen van moderne politieke campagnes voor onze 'preutse' democratie en de rol van
buitenland lijkt haar uitwerking op andere verkiezingscampagnes niet te gaan missen. Nederland
politieke partijen.
kent haar eigen calvinistische cultuur en haar meerpartijen-democratie. In de kern zijn dat slechts
De strijd om het midden
lokale omstandigheden waar elke verkiezingscam'We are the radical centre now' proclameerde
pagne rekening mee moet houden. De methodes Tony Blair een jaar geleden. Bill Clinton ging volvoor het campagnevoeren kennen geen wezenlijke gens velen nog verder. Met campagne-adviseur
Dick Morris nam hij rechtse Republikeinse standculturele grenzen meer. De 'balloondrops' op de
Democratische en Republikeinse conventies zijn
punten over en stelde zo zijn herverkiezing als pretypisch Amerikaans. Wie vergeet verder te kijken sident van de Verenigde Staten zeker. 3 Dat werd
en geen vergelijkingen trekt tussen de inrichting twee jaar daarvoor, 1n 1994, na een voor de Demovan onze politieke campagnes en die in het buiten- craten desastreuse nederlaag tijdens de Congresland mist veel. Het AN c koos in 1994 voor de leus verkiezingen, bijna voor onmogelijk gehouden. De
'A better life for all', de Zweedse sociaal-democraRepubliekeinen hadden met hun 'Contract with
ten voor 'Sverige da bättre' ('Zweden kan het beter America' een politieke aardverschuiving teweeg
doen') en Labour in Engeland koos voor 'Britain gebracht en de toon van het politieke debat
deserves better '. Drie centrale leuzesin campagnes bepaald. Maar Clinton bewees zijn reputatie van
van linkse partijen die de zittende regeringen ten
'the come-back kid'.
val moesten brengen. De sterke overeenkomsten
Clinton en Blair, adepten van een nieuwe natussen de leuzes zijn geen toeval. Campagne advioorlogse generatie politici, versloegen zittende
seurs uit diverse landen werkten mee aan het ontregeringen. Beiden zijn aan de macht gekomen
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door uitgekiende campagnestrategieën, mogelijk
gemaakt door een overvloed aan onderzoek, slim
mediagebruik, door op te schuiven naar het politieke centrum en door !eentje buur te spelen bij issues
van de tegenstander. In het artikel 'Why our game
plan worked' beschrijven Penn en Schoen, onderzoekers uit het Clinton kamp, dat hun onderzoek
'showed conclusively that three basic values unified
the American people'. 4 Die drie basiswaarden,
'community', 'responsibility' en 'equality', vormden de basis voor de herpositionering van Clinton
door een campagne die 'non-divisive' van karakter
moest zijn en een 'centrist approach' voor de
Democraten moest opleveren. Het resultaat is
bekend, maar de uitslag zou verdergaande partijpolitieke gevolgen kunnen hebben. Bij de eerste
ontmoeting als regeringsleiders verklaardden Blair
en Clinton de traditionele links-rechts verhouding
als achterhaald, hun derde weg was de nieuwe
koers voor de politiek. Het tweetal suggereert en
proclameert een nieuwe politieke indeling. Een
indeling die voortkomt uit de geprofessionaliseerde
zoektocht naar de kiezer.
Er zullen nog weinigen zijn die bestrijden dat
ook in Nederland de politiek naar het midden is
opgeschoven. Uit onderzoek blijkt daar in Nederland overigens geen directe electorale aanleiding
voor aanwezig te zijn.5 Anders dan in een twee-partijendemocratie is onze kiezersmarkt niet in twee
delen op te splitsen. De belangrijkste reden in
Nederland voor het opschuiven naar het midden
wordt veroorzaakt door politieke partijen die regeringsfàhig willen zijn. Politieke partijen die zich te
ver van het centrum hebben gepositioneerd sluiten
coalities uit. En dat staat in contrast met de huidige
politieke situatie waarin bijna elke combinatie
mogelijk lijkt en open wordt gehouden. Hoe anders
was de politieke situatie nog in 1994. Het Des Indes
beraad was een gezelschapsspel waarover in de top
van de partijen smalend werd gesproken, als er al
aandacht voor was. De mogelijkheid van een Paars
kabinet was in de aanloop naar de verkiezingen in
1994 niet meer dan een schijnbeweging om het
CDA onzeker te maken.
1. Zie o.a.: Jones, N., Spindoctors and
soundbites- How politicions manipulate the
media - and vice versa, London, 1995 en

Matalin,M ., and Carville, J ., with Peter
Knobler, A li's Fair - Love, war, and run ninofor president, New York, 1994.
2. Voor een overzicht van de campagnes
in 1994 zie: Brants, K., en Praag, van,
P. (red.), Verkoop van de Politiek -
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Met de politieke trek naar het midden zullen onze
campagnes er waarschijnlijk niet aan kunnen ontkomen om een aantal van dezelfde instrumenten en
methodes als in twee partijen-democratieën over te
nemen. Met die strijd om het politieke midden kan
de Nederlandse politiek meegezogen worden in
een verdere veramerikanisering van de politieke
campagnes. De zucht naar het midden, het Haagse
verlangen naar elkaar, lijdt tot verdere ont-ideologisering van de politiek. Daardoor worden personen belangrijker, doen verkiezingsprogramma's
minder ter zake, neemt de politieke partij verder in
belang af en neemt elke stem van de individuele kiezer in belang toe. De vraag is wat die kiezer vindt?
Met moderne technieken wisten de Zweedse sociaal-democraten in 1994 te bepalen welke groepen
bereikt moesten worden om mogelijkerwijs extra
procenten te kunnen stijgen in de peilingen . Wie
moet ik met welke boodschap bereiken om 3 procent groei in de peilingen te realiseren? Het wordt
tijd voor de campagnestrategiën.
De identiteit van een campaane

De strijd om de kiezer wordt heviger. Kiezers zweven, voorkeuren veranderen per verkiezing, partij loyaliteit kalft verder af. Politieke partijen heroriënteren zich op hun positie. Met minder dan een
jaar te gaan staan de partijen er zeer wisselend voor.
Het zijn die posities die de komende maanden achter de schermen mede op basis van uitgebreid
onderzoek zullen bepalen wat de campagnestrategieën en de doelstellingen van de verschillende partijen zullen zijn. Op basis van de uiteenlopende
electorale posities die hier terloops als illustratie
aan bod komen en de politieke trek naar het midden
kan een doorkijk gemaakt worden naar de politieke
campagnes van volgend jaar.
Een politieke campagne van een politieke partij
bestaat in ieder geval uit drie onderdelen. Een lijsttrekker, een selectie en concentratie op één of
enkele issues en een overkoepelende boodschap (of
waarden). Deze drie onderdelen vormen gezamelijk de identiteit van een campagne. De lijsttrekker
en de overkoepelende boodschap zijn betrekkelijk

de verkiezinoscampaones van 1994,
Amsterdam, 1995- Een goed voorbeeld

van 'what makes rum tick' in Nederland
was de campagnevideo met Wim Kok
voor de 'Kies Kok' campagne.
3. Morris, D., Behind the Oval qjficewinninB the presidency in the nineties, New
York, 1997·

4· Penn, M., J., and Schoen, D., E.,
Why our game plan worked, Time fall
1996, p. 795. Deth, van J., De stabiliteit van oude
en nieuwe politieke oriëntaties, blz.
126, in: Holsteyn, van J.J.M. en
Niemöller, B., Het Nederlands Kiezers
Onderzoek, nswo Press, Leiden, 1995. V
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statisch en (intern) lang van te voren bekend. Wat
in Nederland van belang is, is dat dit keer twee van
de vier grote partijen met nieuwe lijsttrekkers opereren. En dat kan tot de nodige onzekerheid leiden.
Het is niet bekend hoe Borst en de Hoop Scheffer in
een campagne zullen opereren en aanslaan bij het
brede publiek. ·
Het is vooral het benadrukken van issues, het
derde onderdeel van de campagne-identiteit, die de
campagneperiode van dag tot dag dynamiek kunnen
geven. Met issues kunnen de campagnestrategen
dagelijks de agenda van de campagne veranderen en
bepalen. Hier wordt kort stilgestaan bij de drie
afzonderlijke onderdelen.
De lijsttrekker
Personen worden in de politiek steeds belangrijker
en dus is de lijsttrekker in campagnes van doorslaggevende betekenis geworden. ln het laatste lijsttrekkersdebat onder leiding van Witteman en
Mingelen in 1994 kwam de beoordeling van het
optreden van de lijsttrekkers door de TV kijker
nagenoeg overeen met het algemeen rapportcijfer
dat aan diezelfde personen in electoraal onderzoek
voor de uitzending al naar voren kwam. De perceptie van de kiezer werd in het lijsttrekkersdebat
bevestigd. In die perceptie is de vraag van doorslaggevend belang welke lijsttrekker vertrouwd wordt
om het land te besturen. Dat is de cruciale vraag bij
verkiezingen geworden en die bepalend is voor
winst of verlies.
Als lijsttrekker is Kok en daarmee de PvdA
torenhoog favoriet. Alleen Wijers had Kok kunnen
evenaren. Borst hoeft van de partij 'slechts' de 24
zetels van van Mierlo te evenaren. In het licht van
de mogelijkheid van Wijers is Borst een zwaktebod.
Met Wijers had D66 waarschijnlijk mee kunnen
dingen in de strijd om de grootste partij. Er is na
Kok geen politicus zo populair als Wijers die net als
Clinton en Blair onderdeel van een nieuwe na-oorlogse generatie politieke leiders had kunnen worden.
Op dit moment zijn alle andere (kandidaat)lijsttrekkers te onbekend of onvoldoende'betrouwbaar' om Kok 'person to person' te verslaan in een
race om het premierschap. De alternatieve strategieën zullen er dus op gericht zijn om de rol van 'de
persoon' (Kok) te bagatelliseren of van zijn glans te
ontdoen. Het kan bijna niet anders of bij de VVD
breken alle campagnehoofden zich over de vraag
hoe de premierbonus van Kok 'kalt zu stellen' is.

Dat kan door nog sterker een neo-nationalistische
koers uit te stippelen en/ of door met een serieuze
eigen premier-kandidaat te komen. Dat is de
komende tijd meer en meer van belang. De electorale groei lijkt er bij de VVD uit te zijn. Er zal een
extra dimensie aan de campagne toegevoegd moeten worden wil de v v D het toch al hoge niveau in de
peilingen vast kunnen houden of verder uitbouwen.
Dat de VVD campagnemachine al werkt, bewees de
week van de informele Eurotop in Noordwijk. In
deze week lanceerde Bolkenstem drie media-initiatieven. De politieke week werd in Buitenhrif niet
afgesloten door de gastheer van alle Europese leiders, maar door zijn grootste electorale concurrent. De 'rapid response' en het 'mediapluggen'
draaide bij de VVD die week op volle toeren.
De vraag is of de lijsttrekker van Groen Links in
de campagne een kans krijgt op het campagne platform van de grote vier. Die aandacht is voor Groen
Links van groot belang om niet verder terug te vallen tussen de kleintjes. De partij was in 1994 de
zesde partij en ging terug van zes naar vijf zetels. En
het gaat nog steeds niet echt goed in de peilingen.
De populariteit van de lijsttrekker van Groen links,
bij met name de parlementaire pers, verblindt kennelijk al geruime tijd de rest van de partij om in te
zien welke electoraal doodlopende koers er gevaren wordt. De partij staat er niet veel beter voor
dan onder Brouwer en Rabbae. De positie van
Groen Links staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Groenen onder leiding van Joshka Fisher
in Duitsland. Die toont aan dat een succesvollere
koers tot de mogelijkheden behoort. Een levendige
parlementaire oppositie siert Rosenmuller, maar
wat als de kiezer er geen koers in kan ontdekken?
De issues
Er lijkt een internationale trend te zijn ontstaan in
het benadrukken van een select aantal campagnethema's. Thema's die ook internationaal steeds
vaker inwisselbaar lijken. Clinton had in 1996 zijn
campagne 'mantra' met Education, Environment,
Medicare en Medicaid als centrale issues. Blair had
zijn 'vijf beloften', met onder andere gezondheidszorg en onderwijs. 6 Ook in Nederland lijkt er
een moordende politieke concurrentie te zijn ontstaan op de issues onderwijs en gezondheidszorg.
Politieke onderwerpen als de E M u, het verdrag van
Amsterdam, infrastructuur en de uitbreiding van de
NAvozijn volstrekt oninteressant als losse campagnethema's, maar staan naast het thema 'werk' een-
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traal in het regeringsbeleid. Paars kan alleen haar
voordeel met dergelijke thema's doen door ze te
koppelen ('framing') aan noties als: 'goed voor ons
land', 'in het belang van onze economie', kortom
het beeld van de degelijke en betrouwbare bestuurder die voor het land zorgt. Alleen de VVD lijkt in
deze fase de 'buitenlandse issues' te bespelen door
ze vanuit een neo-nationalistische invalshoek
offensief te agenderen. Dat is een probleem voor de
overige regeringspartijen.
De grote slag die rond 'de issues' geleverd moet
worden is welke partij een select aantal van haar
issues (issue-ownership) zo goed mogelijk onder
het voetlicht kan krijgen en het debat kan bepalen.
Politieke campagnes moeten gaan over jouw issues
('priming') dan heeft de rest het nakijken, zo weet
Bolkenstem nog uit de Statenverkiezingen in I 99 5.7
In België stonden in de laatste gemeenteraadsverkiezingen vragen rond de aanwezigheid en integratie van de allochtonen centraal. Agalev (Groen
Links) en het Vlaams Blok hadden het meest uitgesproken standpunt en wonnen beiden de verkiezingen. Een paar maanden later stond in het voorjaar
van I 995 in de landelijke Belgische verkiezingen de
toekomst van de sociale zekerheid centraal. Nu
waren het de socialisten en de klassieke rechtse partijen die de degens kruisten. De socialisten kwamen
ondanks de Agusta-affaire verrassend goed uit de
stembusstrijd. 8
Het accentueren van bepaalde issues is het meest
dynamische onderdeel van een campagne. Het
bjedt tevens de mogelijkheid om als partij een breder profiel op te bouwen. D66 is in dit pre-campagnejaar, zo blijkt uit haar partijdocumenten, bezig
haar sociale profiel te versterken. Op de aantrekkingskracht van het post-modernistische imago uit
I 994 wordt kennelijk onvoldoende vertrouwd. De
vraag is of een jaar voor de verkiezingen niet te laat
is. De organisatorische en politieke voorbereidingen van de campagnes beginnen steeds vroeger. In
Zweden begonnen de sociaal-democraten drie jaar
voor de volgende verkiezingen aan hun campagneplan te werken. Het ANC in Zuid-Afrika is in de
aanloop naar de verkiezingen van mei I 999 al in
maart I 997 gestart met strategiediscussies op het
hoogste niveau. En deze discussies worden nu reeds
vertaalt in strategische workshops met het kader
door het hele land. De partij die haar positie wil bij6. Meer dan vijfbeloftes kan niemand
onthouden, zo was uit onderzoek
gebleken.

stellen en geloofwaardig wil zijn in de verkiezingscampagne moet lang voor de verkiezingen met de
bijstelling van haar koers begonnen zijn. In campagnetijd is het daar te laat voor.
Het is de campagnekunst van de achterblijvers in
de peilingen om nieuwe, eigen, campagne-issues te
introduceren en de tot dan toe dominante issues
van het politieke toneel te verdrijven. In Tsjechië
leek de positie van de centrum-rechtse premier
Klaus aan de vooravond van de verkiezingen in
I 996 onaantastbaar. De economie groeide voorspoedig, de welvaart nam toe. Tsjechië was een
voorbeeld voor de rest van Oost-Europa. De
Tsjechische sociaal-democraten zagen op tegen een
grote, demotiverende, achterstand in de peilingen.
Electoraal onderzoek wees uit dat de Tsjechen zich
ondanks hun algemene positieve oordeel over de
regering en de economie ook zorgen maakten. Die
zorgen werden opgespeeld en inzet van de campagne gemaakt. Ze verdreven deels de aandacht voor
de succesvolle economie en de minister-president.
De sociaal-democraten boekten een ongekend
grote overwinning. Dit offensief verschuiven van de
campagnethema's is in Nederland mogelijk met
thema's rond het neo-nationalisme van de VVD of
het normen en waarden debat van het CDA.
Daar zit een dreiging voor de PvdA campagne.
Na de 'alles of niets' campagne van I 994 wacht dit
keer een herverkiezingscampagne. De PvdA is
gestaag aan het groeien in de peilingen, een stomer
die vanafhet afgelopen najaar op gang is·gekomen.
En de premierbonus moet nog tot volle wasdom
komen. Het is de vraag of de PvdA haar groei weet
vast te houden en verder weet te ontwikkelen.
Afgaande op de huidige cijfers hadden de verkiezingen niet een week mogen worden vervroegd zoals
onlangs door de VVD en het CDA is voorgesteld,
maar een jaar naar voren moeten worden gehaald.
Over de huidige kracht en de positie een jaar later
weten Sirnon Peres en George Bush nog mee te praten. Niets is zeker meer. Zelfs de Ierse premier
Houghton van de centrum-linkse coalitie met een
minstens zo succesvolle economie als in Nederland
verloor in mei de verkiezingen.
Een van de gevaren voor Kok is dat het succes
verhaal over het poldermodel volgend jaar uitgewerkt kan zijn of en dat is zeer waarschijnlijk tot
een non-issue is geworden (- iedereen is het er over

7· Kramer, N., (e.a.) Politieke morketinawinst '![verlies? Den Haag, 1996

8. Dijk, van F., Aausta-overleven met een
<iffaire, Leuven 1995.
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eens-). Dat biedt de ruimte voor nieuwe campagnethema's die plotseling ter linker- of rechterzijde
kunnen opduiken. Er loopt vast nog wel ergens een
bisschop Muskens met een oorverdovend links
thema. Dat zal een zekere druk leggen op de inhoud
van het nieuwe verkiezingsprogramma van de
PvdA. De vraag is of de PvdA het aandurft om enig
zout in het verkiezingsprogramma te stoppen of dat
puur defensief de 'Kok-kaart' wordt uitgespeeld en
het huidige beleid louter gecontinueerd wordt.

De boodschap
Het derde onderdeel van een politieke campagne is
de noodzaak van een overkoepelende boodschap en
richting. Begrippen als; 'de toekomst', 'Agenda
2 ooo', 'sociale rechtvaardigheid', 'solidariteit',
'zelf kunnen kiezen', 'ons land', 'samen', 'building
a bridge', 'tijd voor verandering', ze blijken keer
op keer te 'scoren ' onder de kiezers. Ze illustreren
het profiel van een partij. De overkoepelende
boodschap, vaak vertaald in een leuze, is dikwijls
een afgeleide van de bekende politiek-filosofische
begrippen als rechtvaardigheid en solidariteit
(PvdA), vrijheid (vvD) of de verantwoordelijke
samenleving (CDA).
Ook linkse partijen zijn steeds vaker bereid
campagneleuzes te associëren met de toekomst van
'het land', daarmee inspelend op nationale sentimenten. In Zweden kozen de sociaal-democraten
voor de leus 'Zweden kan beter'. Een leus die door
Blair gekopieerd is, 'Britain deserves better'.
Jospin in Frankrijk koos met de Parti Socialiste
voor: Changeons de l'avenir. Nos engagements
pour la France! Het schermen met deze leuzen en
begrippen lijkt obligaat, maar onderzoek wijst keer
op keer uit, zeker in de laatste fase van de campagne
als de kiezer een keuze moet maken, dat deze termen zeer goed communiceren.
Vanwege het grote belang van de boodschap
wordt voor het formuleren van die boodschap een
nul-meting of beneh-mark onderzoek gedaan. 'De
aldus vergaarde informatie dient als basis voor de
besluiten waarop de campagne wordt ingericht, in
het bijzonder de formulering van de boodschap die
in de campagne centraal komt te staan'. 9
9· Anker, H., Voorbij 'Berlusconi
Voorbij'- methoden en technieken van
politiek marktonderzoek, blz 2 1 5.
In: jaarboek Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen 199 t;,
Groningen, 1996.
1 o. J.S. Monasch, 'Op naar degelijk

Geloojwaardiaheid
Met deze drie onderdelen, lijsttrekker, issues,
boodschap, komt de identiteit van de campagne tot
stand en kan gewerkt worden aan de implementatie. Voor de identiteit van de campagne zijn twee
factoren van doorslaggevend belang geworden.
Heeft de lijsttrekker en de partij een betrouwbaar
imago, is het een eenheid, en heeft de partij een
solide programma op sociaal-economisch gebied
waar de lijsttrekker op een geloofwaardige manier
vorm aan geeft (-wie vertrouw ik het land toe?-). 1 0
Wie niet aan deze criteria voldoet, heeft grote problemen om de zwevende kiezer bij de landelijke
verkiezingen aan zich te binden.
Het lijkt de moeilijkste opgave voor de c DAcampagne om aan deze eisen in zo korte tijd te voldoen. Het CDA zal de komende maanden zeer
intensief moeten werken aan haar programmatische
aantrekkingskracht en de profilering van haar lijsttrekker. Een te geforceerde poging wordt al snel
doorzichtig. Het lijkt te laat voor het CDA om in
I 998 op tijd haar campagne op orde te hebben. Het
is wellicht verstandiger om te wachten op de
natuurlijke vermoeidheid van een tweede kabinet
van gelijke samenstelling en dan toe te slaan.
De economische en politieke geloofwaardigheid
is met het oog op de emancipatie van het electoraat
cruciaal geworden. Zowel Blair als Clinton moesten de middle-class kiezers aan zich weten te binden,
danwel zien los te weken van de oppositie. ' ' In
Engeland staat de 'Basildon man' model voor de
goed opgeleide kiezer met eigen bezit in een vriendelijke voorstad van Londen (Basildon) die de swinB
van de Conservatives naar Labour moest realiseren. 12 Wat Kinnock niet lukte in I 99 2, lukte Blair
wel in I 997. Uit onderzoek van de PvdA onder kiezers in de groeigemeenten blijkt dat de PvdA daar
veel te weinig steun heeft. Het boek Middle Class
dreams van Clinton 's polier in I 99 2, Stanley
Greenberg, is verplichte literatuur voor de campagnestrijd rond de Nederlandse middenklasse en
de zwijgende meerderheid. '3
Om economisch en politiek geloofwaardig te
kunnen operen moet een politieke partij een eenduidige boodschap hebben en als een eenheid ope-

imago' In: Het Parool, 5 december 1989.
1 1. P. van Praag geeft in 'Van polarisatie
naar consensus' een zeer inzichtelijke
beschouwing over het belang van de
middengroepen voor de PvdA.
(Socialisme en Democratie, jrg 49, 1992,
nr. 3, blz. 1o5ev.

12.]. Monasch, 'The Basildon man',
In: Lokaal Bestuur, juni 1992 .
1 3. S. B. Green berg, Middle class dreamsthe politics and power <fthe new American
majority, NewYork, 1995.
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reren. De 'Euro-verdeeldheid' van de Engelse conservatieven of de onduidelijke leiding in de top van
de sPo is een garantie voor verkiezingsnederlagen.
Het is die verdeeldheid die veelal linkse politieke
partijen parten speelt. Een verdeeldheid die voortkomt uit een pluralistische traditie en die grote
waarde hecht aan een open en transparante debatcultuur. Als dat debat de overtuigingskracht van
de campagneboodschap aantast, brengt elke partij
zichzelf in de problemen. Zonder overtuigingskracht win je geen verkiezingen.
Media-campasnes

Het is de verkoop en presentatie van de lijsttrekker,
de issues en de overkoepelende boodschap die het
hart van de politieke campagne zullen bepalen.
Voor het volgende jaar zullen de campagnes gericht
zijn op deze drie onderdelen. Consistent en alsmaar
repeterend zullen deze zaken naar u gecommuniceerd worden. Hoe komt de campagnestrategie tot
u? Hoe wordt de campagnestrategie omgezet in
herkenbare activiteit~n, speeches en optredens die
vooral voor de media interessant zijn. Het is vervelend om voor een halfvolle zaal te spreken, maar het
gaat er uiteindelijk om dat de kijker en de lezer
bereikt worden en dus zijn de media een essentiële
schakel. Politieke campagnes zijn in hoge mate
(Tv)mediacampagnes geworden. o 66-fractievoorzitter W olffensperger gaf onlangs in Elsevier
terecht aan dat publiciteit en media tot de essentie
van de politiek zijn geworden. '4
• In het overbrengen van de campagneboodschap
is het van groot belang om de juiste doelgroepen te
bereiken die bepalend zijn voor de uitslag. De vraag
is op welke wijze er met het campagnebudget een
maximaal aantal 'bereikbare' kiezers te overtuigen
is. In electoraal onderzoek wordt daarvoor onderscheid gemaakt in potentiëlen die verdeeld worden
in afzonderlijke groepen. 1 5
In het buitenland is, zeker bij de laatste Labourcampagne, de grassroot-campagne (van deur tot
deur mensen persoonlijk aanspreken met een geoliede lokale campagne staf) weer in ere hersteld.
De één op één benadering is zeker in een districtenstelsel effectiever dan in Nederland. Het gericht
benaderen van groepen kiezers in bepaalde districten is in deze kiesstelsels effectief. De marginale
14. ZieE/sevier 10-5- 1997 p. 13 ev.
1

5. Zie het aangehaalde werk in noot 9,

p. 218.

waarde van de stem van kiezers ligt in bepaalde districten en staten hoger omdat die bepalend zijn
voor de uitslag en door het principe dat in een dergelijk kiesstelsel de winnaar alle stemmen krijgt.
Ook door vormen van kiezersregistratie (onder
andere in de Verenigde Staten) weet men op de dag
zelf hoeveel kiezers van de eigen partij zijn gaan
stemmen. Zo wordt in de Verenigde Staten ook op
de verkiezingsdag achter de eigen kiezers aangebeld. Men heeft permanent contact met de stembureaus en weet hoeveel van de geregistreerde kiezers
zijn opgekomen en of de tarnets voor de overwinning gehaald worden. 'Getting out the vote'
( GOTV) behoort tot de kernoperaties van dergelijke
campagnes. In Engeland had Labour een schaduwregistratie aangelegd om zoveel mogelijk kiezers in
kaart te brengen en af te wegen wie 'persoonlijk'
benaderd zouden worden.
In Nederland wordt deze GOTv-methodes met
succes door de s P al ruim voor de verkiezingsstrijd
ingezet. De andere politieke partijen lijken daar
geen infrastructuur meer voor te hebben. Door de
evenredige vertegenwoordiging en het ontbreken
van een band tussen kiezer en gekozenen kennen
wij in Nederland geen persoons-geïndentificeerde
strategieën. Wellicht dat dit gebeurd nu de drempel voor het aantal Voorkeursstemmen voor een
kamerzetel verder verlaagd is. Door het ontbreken
van een regionale of districts-binding is er in
Nederland hooguit sprake van een sterkere of
zwakkere vertegenwoordiging van partijen in
bepaalde regio's, steden of groeigemeenten. Op
basis waarvan partijen enigszins hun campagnestrategie kunnen aanpassen. Maar elke kiezer is overal
gelijk. 16
In Nederland zal de dominantie van de rol van
de media verder toenemen. Er zijn beduidend meer
mediastations dan in 1994 die onder meer leiden
tot een verdunning van de kijkcijfers per TV uitzending. De versnippering van het media-aanbod,
zowel nationaal, regionaal en lokaal, zal grote eisen
stellen aan de media-strategie van de campagnes.
De kijker zapt en de kiezer zweeft. Wie weet de
kijker het beste te bereiken en dan vooral die kiezer
die nog overtuigd moet worden? De Amerikaanse
kijker zapt binnen acht seconden weg van een politicus, de Nederlandse kiezer gunt een politicus nog
16. H. Anker en P. Depla, 'De streken
van een partij', in: Socialisme en Demo-

cratie,jrg. 51, 1994, nr. 9,p. 409 ev.
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zo'n 2 7 seconden. I 7 Wie weet de campagnestrategie om te zetten in 'leuke plaatjes' voor het nieuws,
maar ook voor het 'huis aan huis-blad'. Voor het
organiseren van deze 'free-publicity' wordt met
name het belang van de regionale en lokale media
steeds meer onderkent. Een groeimarkt zonder het
intermediaire cynisme dat Haagse journalisten vaak
wordt verweten. Clinton's campagne heeft, maanden lang voordat de officiële campagne zou beginnen, lange tijd een stille campagne in deze regionale media gevoerd. Doordat steden als New York,
Washington en Los Angelos zorgvuldig werden
gemeden, werd deze campagne niet opgemerkt
door de gevestigde journalistiek. De onzichtbare
campagne werd de Stealth-campagne genoemd. De
campagne werd pas ontdekt toen een landelijke
journalist op bezoek was bij familie op het platteland.
Dreinende commercialiserinB
Met het enorme belang van de media dreigt ook het
gevaar van de commercialisering van de campagnes. Lokaal en regionaal adverteren landelijke politieke partijen al met betaalde commercials op TV. We
mogen verwachten dat de landelijke commerciële
TV
stations politieke reclameboodschappen,
natuurlijk onder voorwaarden, in 1998 zullen gaan
accepteren. Een politieke partij die deze kans laat
lopen, staat op voorhand op achterstand. Deze vormen van 'paid-publicity' zullen steeds meer campagnebudget gaan opslokken en het karakter van de
campagne wezenlijk kunnen gaan veranderen. De
budgetten lopen terug door afnemende ledenaantallen en bij enkele partijen door minder bestuurders die kunnen bijdragen aan de partijkas. Dat zal
een druk geven om op creatieve wijze andere fondsen aan te gaan boren voor dure (advertentie-) campagnes.
In de Verenigde Staten gaat het merendeel van de
kosten op aan commercials, niemand wil het maar
iedereen doet het. Het !Jburg referendum in
Amsterdam heeft geleid tot de eerste campagne in
Nederland met een overvloed aan politieke commercials. Commercials met een, na veel opinie-onderzoek, uitgedokterde boodschap van de gemeente.
I 7. J.S. Monasch, 'Klem tussen de
zwevende kiezer en de zappende kijker',
in: de Volkskrant, 9 december 1996.
Hierin wordt een overzicht gegeven van
de tendens tot lokalisering en regionalisering en de invloed daarvan op media-

Een politiek project werd teruggebracht tot een
primaire levensbehoefte, wonen. Die primaire
behoefte werd gekoppeld aan een primaire emotie,
(stads-)chauvinisme: 'Amsterdammers willen in
Amsterdam wonen'. De commercials waren een
grote aanslag op de campagnebudgetten. Het referendum werd via de media uitgevochten. De
Amsterdamse politiek en de verantwoordelijk wethouder waren daarin opvallend afwezig. Dure politieke commercials met alledaagse burgers die voor
!Jburg waren. Het afnemende vertrouwen in politici wordt gecompenseerd door 'politieke uitspraken' van gewone mensen. De neergeschoten politieman is tegen vrij wapenbezit, de burger die met
zijn wapen zijn leven wist te redden is voor. En zo
worden echtgenotes, invaliden, collega's en
woningzoekenden in politieke commercials opgevoerd om de politiek en de politicus 'aaibaar' te
maken.
Poll-driven politics
De andere kostenpost naast betaalde publiciteit is in
menig campagnebudget het electorale onderzoek:
wat vinden de kiezers en wat moet de kiezers op
welke wijze verteld worden?I 8 In de strijd om de
zwevende kiezer is het cruciaal om te weten wat bij
die kiezer de uiteindelijke doorslag zal geven, 30
procent van het electoraat weet nu nog niet wat zij
gaat stemmen en in acht jaar tijd is het aantal stemmers dat in de laatste weken pas besloot op welke
partij te stemmen toegenomen van 2 2 procent naar
43 procent. I9 Het 'Waterloo van de peilingen' 20
dreigt telkens weer, vooral omdat landelijke opiniepeilingen minder goed inzicht bieden in de electorale processen rond bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen. Het strategisch stemgedrag van kiezers is in veel westerse democratieën aan het toenemen. De gemeenteraadsverkiezingen in maart
1998, twee maanden voor de landelijke, kunnen
een heel ander beeld opleveren dan uit de peilingen
blijkt. Deze sub-nationale verkiezingen staan
bekend als second-order verkiezingen. 2 ' Een lagere
opkomst en andere stemmotieven leiden tot verrassende uitkomsten en vormen steeds vaker een
bedreiging voor gevestigde partijen. 22

ontwikkelingen en de politiek.
18. Voor het belang van onderzoek voor
de PvdA zie: F. Rotten berg, 'Sleutelrol
voor Kiezersonderzoek', in: Politieke
Marketina: winst'![ verlies? p. 77 ev.
19. H. Anker, Peilingsuitslagen als

verkiezingsprognoses: mogelijkheden
ter verbetering van de kwaliteit van uit
opiniepeilingen afgeleide voorspellingen
van verkiezingsuitslagen, Acta Politica,
I995, nr.4, P· 451.
2o. !bid p. 429.
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Het toenemend belang van onderzoek, wie weet
nog wat de kiezer denkt, herbergt het gevaar van
poll-driven polities. Dit staat in tegenstelling tot content-driven polities. Clinton deed geen stap tijdens de
afgelopen presidentsverkiezingen zonder meerdere
focusgroepen te laten organiseren. Daarnaast houden 'tracking polls' uw en mijn mening dagelijks bij
en als na zo'n drie dagen de boodschap nog niet
overkomt, wordt er aan de boodschap gesleuteld.
Voor het lanceren of formuleren van politieke
voorstellen wordt meer en meer vertrouwd op het
vooraf testen van de argumentatie en de plannen.
Het meest bekende en geslaagde voorbeeld is de
frontale aanval van de Republikeinen geweest op de
plannen voor de verandering van de gezondheidszorg onder leiding van Hillary Clinton. Die aanval
was vooraf volledig uitgetest.
Het gevaar van al het onderzoek is dat poll-driven
politics ook in Nederland dreigt, vooral als de trends
naar verdere ont-ideologisering en personalisering
en de trek naar het midden verder doorzetten. De
belangen zijn groot als de fluctuaties in verkiezingsuitslagen steeds verder toenemen. De nooduitgang
en de hoofdingang zijn vervaarlijk dicht bij elkaar
komen te liggen. In die onzekerheid kan onderzoek
nieuw houvast bieden. Daarvoor moeten partijen
wel voldoende deskundigheid in huis hebben om
het eigen onderzoek kritisch te analyseren en te
moderniseren. Een mogelijk noodzakelijke verschuiving van tamelijk oppervlakkige focusgroepen
naar meer duurdere kwantitatieve diepte onderzoeken is om financiële redenen in Nederland
beperkt. Toch werd het volgensPennen Schoen in
de voorbereiding op Clinton herverkiezingscampagne als een noodzakelijke verschuiving in het
strategisch onderzoek gezien. 2 3
Ge volsen voor de democratie

Het is de verwachting dat deze moderne politieke
campagnes steeds vaker onderwerp van het politieke debat zullen gaan worden. Nederland staat nog
maar aan het begin van een ontwikkeling waarbij
2 I . K H. Reifen H. Schmitt, 'Nine
second order elections. A conceptual
approach for the analysis of European
election results ' , in: Europeon joumal if
Politica! Research, I 980, pp. 3-44.
22. J .S. Monasch, Nieuwe Rozen,
Amsterdam, I997, p. I9 ev. 23.
Presentatie door Penn en Schoen
Associates tijdenstA PC Election Visitors

moderne politieke campagnes door hun professionalisering, personalisering en de invloed van de
media de plaats van de politiek en van politieke partijen verregaand kunnen beïnvloeden.
Die ontwikkeling wordt versterkt doordat de
positie van politieke partijen om andere redenen
evenzeer onder druk staat. De intermediaire positie
van politieke partijen is de afgelopen tijd verzwakt.
Het ledental en de representativiteit lopen terug,
nieuwe politieke actoren komen op. De erosie van
de politieke partij als bepalende instantie voor de
parlementaire en politieke koers is in Nederland
tamelijk snel gegaan. Het zijn de politieke leiders
die tamelijk los van de partij-achterban de koers zijn
gaan bepalen. Met twee uitersten. Kok die een
bestuurlijke koers voert waarbij de achterban nagenoeg alles accepteert. Bolkenstem die het besturen
aan partijgenoten overlaat en het politieke discours
in Nederland bepaalt, zonder het een met het ander
te verbinden. Zolang ze beiden succes hebben, kunnen ze, zonder partij-inmenging, hun gang gaan. In
een onderzoek naar de ontwikkeling van politieke
partijen concludeert Krauwel dat alle grote partijen
en met name het co A en de PvdA zich in de richting
van catch-all partijen ontwikkelen. 2 4 De tendens
naar dit meer Amerikaans-achtige type politieke
partij wordt versterkt door de opzet, het onderzoek
en de wijze van communicatie van moderne politieke campagnes. Daarin is de betekenis en het belang
van de traditionele partij en de rol van haar vrijwilligers voor de einduitslag beperkt. Het belang van
personen ondersteunt door professionals komt
daarvoor in de plaats en lijkt alleen maar verder toe
te nemen. Kalma stelt dat de overwinning van
Jos pin' s Parti Socialiste 'de mythe ontzenuwd dat je
als politicus, om electoraal succes te boeken, zoveel
mogelijk bij het programma van je tegenstander
moet aansluiten; dat je je partij-organisatie door
campagne- en mediaspecialisten moet laten overnemen; en dat je je haar moet laten föhnen'. 2 5
Hoezeer men het met Kalma eens kan zijn, het lijkt
nog te vroeg voor deze conclusie op basis van de

Program, Washington, 30-3 1 oktober
I996.
24. Zie voor het verschil tussen het type
partijen: R. Koole, De opkomst van de
moderne kaderpartij, Utrecht 1992 en
A. Krouwel, 'Partijverandering in
Nederland. De teloorgang van de tradi tionele politieke partij?' in: G . Voerman
(red.),jaarboek Documentatiecentrum

Nederlandse Politieke Partijen 199r;, p. t68
ev. Krouwel gaat in op de ontwikkelingen richting 'catch all' partijen naar het
model van Kirchheimer.
25. P. Kalma, 'Zijn de sociaal-democraten te modern?', de Volkskrant,
I4juni 1997, p. I9 .
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niet teruggebracht wordt tot herkenbare en tameFranse situatie. Sinds het begin van de vijfde
Republiek in I 958 heeft nog nooit een zittende lijk kleine issues. Dit in tegenstelling tot geïntegreerde politieke visies op de inrichting van de
regering tussentijdse verkiezingen gewonnen.
Nader onderzoek zal tevens duidelijk moeten samenleving.
maken in hoeverre zaken als de hoge mate van corIn dit artikel is ingegaan op de ontwikkeling dat
ruptie en schandalen onder de regering Juppé en onderzoek steeds meer de strategie zal kunnen gaan
het tactisch gebruik van vervroegde verkiezingen
bepalen. Er is bepleit dat politieke partijen meer
door Chirac, danwel het alternatief van Jospin openheid moeten betrachten over hun onderzoeksdoorslaggevend waren voor de uitslag. Maar Kalma activiteiten, de zogenaamde private polls. 26 Een
voorstel dat weinig kans van slagen heeft. Politieke
heeft in één opzicht op voorhand gelijk. Op geföhnpartijen zullen daar nooit toe overgaan. De opende plastic politici zitten weinig kiezers te wachten.
Ook na het scheren van het baardje van Scharping baarheid van het onderzoek is binnen de eigen politiek partij al zeer beperkt. Het is daarom van groot
op TV bleef electoraal succes voor des PD uit.
In politieke campagnes is niet alleen de 'eigen belang om te weten wie binnen een politieke partij
toegang tot de resultaten van het onderzoek heeft.
partij' van afnemend belang, als competitief eleDe resultaten van onderzoek zijn een machtsbron
ment in de campagnes ontbreken ze evenzeer. Blair
bracht Old Labour naar de schroothoop en verwees die dikwijls een overtuigende kracht in discussies
naar een virtueel project, New Labour, dat weinig kunnen hebben. In een gecentraliseerde partij zonmet de partij en alles met een ander programma van der duidelijke achterbannen en regionale bindingen
doen heeft. Clinton stelde zich zozeer boven de met kiezers valt het zwaar om onderzoeksresultapartijen op, typisch voor een 'herverkiezings- en ten terzijde te schuiven.
Om onderzoeksresultaten voor een breder
staatsmancampagne', dat het woord 'Democrats'
publiek inzichtelijk te maken zouden in Nederland
of 'Republicans' bijna niet in zijn toespraken voorkwam en aanvallen op de tegenstander kwamen de media en andere publieke instellingen zelf dergelijk frequent onderzoek moeten laten verrichten
evenmin vaak voor. Mensen houden niet van gekift,
dus mijdt de politicus het conflict. De boodschap en de resultaten openbaar maken. Tevens zou er
wordt gerepeteerd, risico's worden vermeden,
door deze instellingen voor een breder publiek
elke zin door onderzoek gewogen. Daarmee dreigt inzicht kunnen worden gegeven over de effecten
van campagnes op de voorkeuren van kiezers. Wat
de vierjaarlijkse confrontatie met de kiezer teruggebracht te worden tot een uitgekiende politieke voor middelen, methoden en technieken, zijn er
gedurende een campagne ingezet? De kennis over
marketingoperatie.
Op het gebied van politieke communicatie zul- · het campagnevoeren moet voor een breder publiek
len vragen die tot voor kort voor de Nederlandse worden vergroot, omdat de moderne zoektocht
politiek tamelijk theoretisch waren aan actualiteit naar de kiezer niet zonder risico's is.
De mogelijke gevolgen van moderne politieke
winnen. Het belang van (betaalde-) media zal toenemen, zeker voor wat betreft de TV. Daardoor campagnes op onze politieke democratie zijn talzullen campagnes duurder worden. Zijn er grenzen rijk. Ze worden in toenemende mate actueel. Het
politieke debat zal meer openbaarheid en transpaaan de campagnebudgetten? Kunnen daadkrachtige
rantie moeten verschaffen over de wijze waarop
campaianers verkiezingen via betaalde media winnen
of eigenlijk 'kopen'? Daarnaast dreigt het gevaar meningsvorming in onze democratie tijdens campagnes tot stand komt. De toenemende invloed van
dat door concentratie op een beperkt aantal issues
het brede politieke debat in een campagne tot een moderne politieke campagnes op onze politieke
democratie is een cruciaal thema voor de toekomst
aantal haalbare beleidspunten wordt teruggebracht.
van die democratie en de ontwikkeling van politieke
Dat kan in campagnes verdedigbaar zijn, het is de
vraag is of uiteindelijk ook de dagelijkse politiek partijen.
26 . H. Anker, De campagnestrategie:
ontwikkeling, implementatie en
effectiviteit, In: Politieke marketina: winst
'![verlies? , p. 1 oo .
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Is de mens een
lemming?
Enige bespiegelingen
De meeste weldenkende
burger heeft het recht op
burgers beseffen in stilte
gebruik van roesmiddelen
naar eigen keuze.' In
wel dat het verbod op drugs
eigenlijk niet door de beutegenstelling tot vele andegel kan. Hier is immers
re landen kent ons land
sprake van een evidente
overigens geen direct verschending van de indivibod op het gebruik van
duele vrijheid. Een van de
drugs. Orwelliaanse vergrondslagen
van
onze
schrikkingen zoals in ZweERIK VAN REE
den, waar burgers kunnen
samenleving, het zogenaamde
'schadebeginsel'
worden gedwongen urine
Sociolooa, als universitair docent verbonden aan
van John Stuart Mill - de
af te leveren om vervolgens
de Universiteit van Amsterdam
te worden bestraft indien
burger is alles toegestaan
daar kwalijke stoffen in
wat zijn medeburgers geen
schade doet - , is hier buiten
worden aangetroffen, zijn
werking gesteld. Maar er heeft zich een consensus
in Nederland daarom uitgesloten. Maar aangezien
gevormd, dat dit helaas onvermijdelijk is. En deze bezit, handel en productie van drugs in ons land wel
consensus is zo drukkend dat een betoog voor het strafbaar zijn, is het recht op gebruik ervan fictief.
recht op zelf gekozen roes in het algemeen nauweMen kan niet gebruiken wat niet geproduceerd of
lijks meer serieus genomen wordt. Recht op heroïgekocht mag worden. En gebruik is in de praktijk
ne? Kom nou! Echter, een verbod op de productie bovendien toch strafbaar, aangezien men ook niet
van alcoholische dranken en het criminaliseren van kan gebruiken zonder althans even te bezi~ten.
producenten en gebruikers daarvan zou in brede
krrng nog wel degelijk als onaanvaardbaar worden Nu zijn er uiteraard wel enige argumenten in te
ervaren. Zelfs de meest oppassende burgers zouden brengen tegen de soevereiniteit van het individu,
het recht van de burger om zelf te bepalen welke
in de verleiding komen een dergelijke stuitende
risico's hij of zij wenst te nemen, als het om drugs
wet aan hun laars te lappen.
gaat. Deze argumenten draaien hier om, dat drugsWelnu, zo zijn er toch ook oppassende burgers die gebruik wel degelijk schade toebrengt, en wel aan
het als onverdraaglijk en zelfs als schokkend ervaren de gemeenschap, de medeburgers en de gebruiker
dat de samenleving het zich aanmatigt hen te verzelf. Om te beginnen zou dat deel der gebruikers
bieden van amfetaminen of LSD te genieten . Naar dat medische problemen krijgt daarmee de
mijn overtuiging dient het regeringsbeleid niet op gemeenschap op kosten jagen. Daarnaast zou de
bestrijding van drugsgebruik doch uitsluitend op
drugsgebruiker met zijn gebruik zijn medeburgers
voorkoming van drugsmisbruik te worden gericht.
op zichzelf dan wel geen schade doen, maar soms
Het recht van burgers op het gebruik van roesmidtoch. Wie verslaafd raakt doet zijn of haar partner
delen naar eigen keuze dient uitgangspunt te zijn.
verdriet. De paranoïde speecifreak zou eens een mes
Het betreft hier immers het beschikkingsrecht van kunnen trekken. En leidt drugsgebruik niet vaak tot
criminaliteit en overlast? Er bestaan trouwens
de burger over eigen lichaam en geest. Het natuurlijk eindpunt van de strijd voor vrijheid van drugs genoeg verboden van handelingen die op zichzelf
zou zelfs kunnen worden gevormd door een uitniet schadelijk zijn, doch waarvan de risico's voor
breiding van de Internationale Veridaring van de de medeburgers te groot worden geacht. Zo mag
Rechten van de Mens met een artikel 3 1 : 'Iedere men geen honderd kilometer per uur binnen de

over een twintigste
eeuwse waan
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bebouwde kom rijden. Wij verhinderen individueel wapenbezit. En tot slot: er zijn toch ook talloze
andere patemalistische verboden, die we ook
gelijlemoedig aanvaarden? De overheid neemt de
burger veel vaker tegen zichzelf in bescherming.
Denk aan de brommerhelm of het verbod op hormonen in vlees.
Drosredenen voor een druasverbod

Doch deze argumenten mogen dan op het eerste
gezicht redelijk klinken, op het tweede gezicht zijn
ze bijzonder zwak. Ze zijn er als het ware met de
haren bijgesleept, achterafbedacht om een bestaand
verbod te legitimeren. Het eerste argument van de
gemeenschapskosten is ten principale al dubieus
omdat men kosten boven vrijheid stelt. Maar afgezien daarvan: de redenatie van de gemeenschapskosten wordt lang niet altijd toegepast. Wat te
denken van sportblessures en auto-ongevallen?
Bovendien zijn de kosten van instandhouding van
het verbod inmiddels zo astronomisch dat ze de
medische doen verbleken. En als klap op de vuurpijl: in een illegale situatie zijn die medische kosten
er ook, want drugs worden toch op grote schaal
gebruikt. Wat betreft het tweede argument: onze
samenleving heeft een keurige vorm ontwikkeld
om om te gaan met gedragingen die op zichzelf voor
anderen niet schadelijk zijn, doch wel het risico van
schade aan anderen in zich dragen. Zulke handelingen verbieden wij niet, doch leggen wij aan banden.
Zo is het de burger niet verboden een wapen te
hebben. Met een vergunning mag dat wel degelijk,
en er bestaan schietclubs. Autorijden mag, ook in
de bebouwde kom, alleen niet met hoge snelheid.
Men mag alcoholische dranken drinken, maar niet
achter het stuur. Het gebruik van drugs (met voor
Nederland de bijzondere aantekening: althans van
'harddrugs') is echter als zodanig verboden, en dat
moet een vorm van uitzonderlijk bestuurlijk extremisme worden genoemd. Er wordt de drugsliefhebber immers geen enkele uitweg geboden. Het
mag gewoon niet- hier niet, daar niet, nergens en
nooit niet, punt uit!
Dat drugsgebruik verboden zou moeten worden
wegens de criminaliteit en de overlast kan overigens alleen maar een smakeloze grap worden
genoemd, aangezien deze grotendeels door het verbod zelf worden veroorzaakt. En wat betreft het
derde en laatste argument, dat is al evenmin erg
sterk. Inderdaad, een zeker patemalisme aanvaarden wij wel, zoals de plicht een brommerhelm te

dragen. Maar hierbij gaat het om een verbod van
handelingen, in casu het rijden zonder helm, die
door het individu niet worden ervaren als een ernstige ingreep in de vormgeving van zijn of haar
leven. Laat ik het eens omgekeerd formuleren:
indien een aanzienlijk deel van de bevolking uit
overtuiging jaar in jaar uit, tientallen jaren achtereen, zou weigeren de brommerhelm te dragen
omdat dit als een aanslag op het eigen gevoel van
vrijheid zou worden ervaren, wanneer op een zeker
moment het hele gevangeniswezen vol zou zitten
met helm-weigeraars, wanneer de politie dagelijks
jacht moest maken op mensen die zonder helm
alleen zichzelf in gevaar brengen- dan zou een verstandige overheid op een zeker moment ook het
roer omgooien, en de plicht de helm te dragen in
een advies veranderen.
Het verbod op drugs levert de samenleving
kortom toenemende onvrijheid, criminaliteit en
overlast op, zonder dat het op principiële gronden
gerechtvaardigd zou kunnen worden. Er bestaat
echter een stilzwijgende afspraak dergelijke overwegingen als nauwelijks ter zake doende te beschouwen. Eén en slechts één invalshoek wordt hier
namelijk relevant geacht: drugs vormen, zoals dat
heet in het officiële jargon van de nieuwe heksenjagers, een 'onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid'. Dat het halve justitieapparaat en gevangeniswezen zich inmiddels met drugs bezig houdt,
en dat de rechtstaat zienderogen wordt aangevreten- we aanvaarden maar. We hebben immers geen
keus? Maar wat zijn dan die 'onaanvaardbare' risico's waarvoor we deze hoge prijs bereidwillig betalen? Zodra we ons hierin gaan verdiepen wordt het
allengs onduidelijker waarop de regering eigenlijk
doelt.
Zeker, de risico's bestaan - van een mogelijk
vergrote kans op longkanker door blowen tot harten vaataandoeningen bij cocaïne; van de dodelijke
overdosis bij stimulantia of opiaten tot de, overigens buitengewoon sporadische psychosen bij cannabis of hallucinogenen. Voor een enkele stof als
ecstasy zijn de lange-termijneffecten zelfs nog niet
bekend, al gaat het hier om een amfetamine en is
het dus uiterst onwaarschijnlijk dat er zich wezenlijk andere effecten bij zouden voordoen dan bij
deze categorie stoffen in het algemeen . Maar men
kan nooit ongedifferentieerd van het 'gevaar' van
een roesmiddel spreken. Ziekten en klachten openbaren zich afhankelijk van het gebruikspatroon-van
frequentie, dosering, setting en verwachtingen.
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Het vergeten van deze simpele waarheid vormt de
basis van vrijwel alle schetterende televisieprogramma's en krantenberichten die waarschuwen
tegen de zoveelste 'levensgevaarlijke drug'. De
betreffende sensationele verhalen hebben vrijwel
altijd betrekking op onverantwoordelijke gebruikspatronen of op problemen die indirect uit de illegaliteit voortkomen. Jongeren die overlijden met
twintig pillen op, na tien uur dansen in een zinderend hete ruimte; heroïnegebruikers die sterven
aan een overdosis omdat hun poeder onverwachts
aanzienlijk meer werkzame stof bevatte dan normaal; toeristen die een portie paddestoelen consumeren in de verwachting wat kleurtjes te zullen
zien, en dan door wilde paniek worden bevangen
als zij een ongekend gevoel van vervreemding van
hun eigen lichaam en geest voelen opkomen.
Wie spreekt over de gevaren van drugs zou er
goed aan doen zich te realiseren dat de meeste
ervan ooit als medicijn op de markt zijn geweest.
Ook de drugs die thans als roesmiddel worden
geconsumeerd zouden bij legale verkoop een nette
bijsluiter kunnen krijgen, waarin men effecten en
bijwerkingen mag vernemen, evenals de veilige
dosering en wie beslist niet moet gebruiken.
Hartpatiënten wordt cocaïnegebruik sterk ontraden. Als u allergisch bent voor ecstasy kan zelfs een
normale dosis dodelijk zijn, zoals dat overigens ook
voor penicilline geldt. Alles bij elkaar genomen is
het merkwaardige dat, voor het blok gezet, geen
enkele medicus zal willen ontkennen, dat de
gezondheidsrisico's van alle thans bestaande illegale
drugs binnen de marges blijven van die welke de
consumptie van de legale drugs alcohol en tabak
opleveren. Sterker nog, voor alle bestaande illegale
drugs geldt dat een verstandig en gematigd gebruik
slechts minimale risico's oplevert, zoals dat voor
tabak en alcohol trouwens ook geldt. In haar nota
van I 995 verklaarde de regering tegen ]egalisering
van drugs te zijn omdat dit 'door jongeren als een
signaal zal worden opgevat dat het met de schadelijkheid ervan meevalt.' Welnu, dat is precies het
signaal dat gegeven moet worden: bij verstandig
gebruik valt het wel mee met die schadelijkheid.
Maar waarom dan toch dat 'onaanvaardbare'
risico? Welke hemelse instantie heeft dit gedefinieerd? En zouden wij de maatstaf voor dit besluit
wellicht ooit nog mogen vernemen? Waarom mag
iedereen zich een delirium drinken en net zo vet
eten als hij of zij wenst en mogen drugs niet worden
genoten? Het zijn vragen waarop geen antwoord

komt, en ook nooit een redelijk antwoord zal
komen, want er is hier sprake van een buitengewoon kwalijk verschijnsel, waar de Nederlandse
taal een mooi woord voor heeft: wij noemen het
willekeur. Het is alsof de nieuwe sport skate-boarden
wordt verboden, niet omdat hij gevaarlijker is dan
andere, doch omdat we met de andere sporten als
maatschappij al wel genoeg te stellen hebben .
Waarmee ik overigens niet wil beweren dat drugs
die grotere risico's in zich zouden dragen dan alcohol, croquetten of tabak wel verboden zouden
moeten worden. Maar dat terzijde. Ik vraag mij
vaak af: willen we onszelf soms graag bang maken?
Is het verspreiden van redeloze angst dan soms
redelijk beleid? Het probleem is echter dat de
dames Borst en S'orgdrager en de heer Kok uiteraard net zo goed weten als de auteur van het artikel
dat u thans lezende bent, dat de risico's van de illegale drugs niet groter zijn dan die van de legale . Dit
doet er alleen niets toe. De regering sluit er willens
en wetens de ogen voor, en gaat door de bevolking
te misleiden door weinig gespecificeerde mythologie de wereld in te zenden.
Zijn alle druaaebruikers verslacifd?
Doch zijn de verschrikkelijke drugs dan niet zodanig verslavend dat een verstandig gebruikspatroon
nauwelijks haalbaar is? Want is er geen sprake van
een onvermijdelijk optredende afhankelijkheid, die
de gebruikers als vanzelf een onveilig gebruikspatroon insleurt? Maar hoe onvermijdelijk is het
optreden van afhankelijkheid bij drugsgebruik
eigenlijk? Welk gedeelte van de gebruikers van bijvoorbeeld cannabis of cocaïne mag als recreatief
consument worden beschouwd en welk als probleemgebruiker? Wie deze vraag beantwoord wil
zien doet opnieuw een verbijsterende ontdekking:
er is nog nooit één onderzoek gedaan naar het
drugsgebruik onder de Nederlandse bevolking als
geheel. Regering na regering - allemaal hebben ze
de mond vol gehad van de 'risico's voor de volksgezondheid', maar er is er niet één geweest die ooit
de vraag beantwoord heeft willen zien hoeveel consumenten van heroïne of LSD Nederland eigenlijk
kent. De cijfers van politie en hulpverlening over
de categorie van probleemgebruikers zijn kennelijk
wel voldoende. De blindheid voor het bestaan van
recreatief 'harddrugs' -gebruik is zelfs zo volkomen
dat in de drugsnota van I 99 5 de termen 'harddruggebruiker' en 'harddrugverslaafde' zonder blikken
of blozen door elkaar worden gebruikt. Harddrug-
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gebruikers worden in Nederland, zo wordt hier
moederlijk gemeld, 'eerder als patiënt dan als crimineel beschouwd.' Als patiënt?
Het enige onderzoek ooit in Nederland verricht
naar de algehele drugsconsumptie in een bepaalde
regio is dat van het Instituut voor Sociale Geografie
van de Universiteit van Amsterdam. De stad
Amsterdam werd hiervoor een aantal malen doorgelicht. Men bekeek ondermeer hoeveel procent
van hen die ooit in hun leven een bepaalde stofhadden genuttigd dat ook de maand voorafgaand aan
het interview hadden gedaan. Dat percentage lag in
I994 als volgt: cannabis (23), hallucinogenen (3),
cocaïne (I I), amfetamine (6), ecstasy (2o ), heroïne
(5). 1 Onder scholieren tussen I 2 en I 8 jaar was, in
1992 en voor Nederland als geheel, dit percentage:
cannabis (48), cocaïne (27), ecstasy (29), heroïne
(3o ). 2 Deze cijfers illustreren wat eigenlijk ook wel
bekend is: de grote meerderheid van hen die ooit
gebruikten werden geen regelmatige gebruikers.
Anders gezegd: de grote meerderheid van alle ooitdrugsgebruikers zijn recreatieve gebruikers geweest. Uiteraard wordt hier slechts een bestaand
gebruikspatroon geregistreerd en geen wetmatigheid. Doch één ding tonen deze cijfers keihard aan:
dat één maal gebruiken, ook van stoffen als heroïne,
een onstuitbaar proces in werking zou zetten een
onhoudbare stelling is. Het idee dat men na één
keertje amfetamine te hebben gesnoven een gevoel
van zucht ervaart waartegen men zich zou moeten
wapenen, kan alleen maar belachelijk worden
1. J.P. Sandwijk et al., Licit and i//icit
drug use in Amsterdam 11. Report '?fa househo/d survey in 1994 on the prevalenee '?f
drug use among the popu/ation '?fl 2 years
and over, Amsterdam 1995, p. 1o.
2. Zie W.M. de Zwart, 'Epidemiologie
van drugsgebruik in Nederland', in:
Handboek Verslaving, Utrecht 1996, p. 19
3. De eerste schatting is als volgt tot
stand gekomen: ik nam het percentage
'laatste maand' -gebruikers onder de
Amsterdamse bevolking van twaalf jaar
en ouder in 1994 (Sandwijk et al. p. 1o ),
en heb dit percentage toegepast op de
bevolking van twaalf jaar en ouder van
geheel Nederland in dat jaar, zoals gegeven door cos-cijfers. Deze uitkomst
vermenigvuldigde ik met o,81. De
overweging bij dit laatste was de volgende: in 1992 was het 'laatste maand' -cannabisgebruik onder de schoolgaande
jeugd in Nederland als geheel gemiddeld
o,81 van dat in de grote steden.

genoemd. Eén of twee keer heroïne of crack roken
is, zo weet ik uit ervaring, even verslavend als het
nuttigen van een bord cornflakes.
Men zou echter kunnen opmerken dat de zaak
toch anders komt te liggen wanneer van regelmatig
gebruik sprake is. Drugs zouden zich in elk geval
niet lenen voor frequent recreatief gebruik. Helaas
bestaan er, zoals gezegd, geen betrouwbare cijfers
over de totale drugsconsumptie in Nederland. Ik
heb uitgaande van de meting van het 'laatste
maand' -gebruik in Amsterdam in 1994 twee aangepaste schattingen voor dat jaar gemaakt voor ons
land als geheel. De volgende tabel geeft deze schattingen, en voegt daar de hulpvraag bij de ambulante
zorg, eveneens voor 1994, aan toe.
Geschat 'laatste maand'-druasaebruik in Nederland,

19943

cannabis

eerste

tweede

schatting

schatting

ambulante
zorg

722.000

429.000

2. 157

hallucinogenen

11.000

cocaïne

74-000

3 2.000

3 .026

amfetamine

32.ooo

139-000

588

ecstasy
heroïne

64.000

37·000

29

J I .000

12.000

17-572

De schattingen voor heroïne kunnen niet correct
zijn. Het aantal regelmatige gebruikers dient op zijn
minst gelijk te zijn aan dat der hulpzoekenden. Een
verklaring is mogelijk dat bij de betreffende

(Zie S.B.M. Kuipers, C. Mensink,
W .M. de Zwart, jeugd en riskant gedrag;
roken, drinken, druggebruik en gokken onder
scholieren van'?ftien jaar. Utrecht 1993,
p. 2 6) Mijn vooronderstellingen voor de
schatting waren dus dat de verhouding
voor Nederland en de grote steden voor
andere stoffen en leeftijdsgroepen net zo
lag (en dat 1994 en 199 2 in dit verband
geen belangrijk verschil maakte).
De tweede schatting is als volgt
gemaakt. Op basis van het percentage
'laatste maand' -gebruikers voor
Amsterdam berekende ik een geschat
totaal aantal 'laatste maand' -gebruikers
in die stad. Vervolgens berekende ik
voor elke stofhet quotiënt van de landelijk en in Amsterdam geregistreerde
cliënten bij de ambulante verslavingszorg. De landelijke cijfers betreffen de
zogenaamde 'Ladis' -gegevens. De
Amsterdamse werden mij door de
Jellinek-kliniek verstrekt. Het geschatte

aantal Amsterdamse 'laatste maand'gebruikers van verschillende drugs vermenigvuldigde ik telkens met het
betreffende quotiënt. Mijn vooronderstelling hier was dat in Amsterdam en
landelijk een zelfde percentage der
regelmatige drugsgebruikers zich tot de
ambulante zorg zou hebben gewend.
Een hallucinogenen-schatting is zo niet
te maken aangezien het Amsterdamse
cijfer hier nul was.
De derde kolom betreft genoemde
'Ladis' -cijfers. Als we het gemiddelde
nemen van mijn twee schattingen krijgen we getallen die, behalve voor heroïne, in dezelfde grootte-orde ligt als de
schatting die in 1994 werd gemaakt
door de Werkgroep Drugsbeheersing
door legalisatie. (ZieR. Dufour et al.,
Drugsbeheersing door legalisatie. Een plan
voor regulering van het drugsprobleem.
Utrecht/ Heemstede 1994. p. 17,
44-47·
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Amsterdamse 'household survey' alleen geregistreerde inwoners van de stad betrokken waren.
Straatbewoners waren uitgesloten. Dit tast mijn
conclusies echter niet aan. Integendeel, wanneer
deze categorie van de bevolking wel meegenomen
was zou de schatting van het totale aantal regelmatige gebruikers er dus alleen maar groter op geworden zijn. Het zijn maar ruwe gissingen, maar welke
conclusies kunnen uit bovenstaande cijfers worden
getrokken? Allereerst nog dit over de cijfers van de
hulpvraag. Volgens de zogenaamde 'Ladis' -gegevens waaruit ik deze putte moet hier nog een ruim
2o procent extra voor cliënten uit de klinische zorg
aan worden toegevoegd. Omgekeerd echter moet
er ook weer een ruim 1 o procent van afgetrokken
worden omdat het deels dubbeltellingen betreft.
Verder wordt er van uitgegaan dat de zorg in
Nederland gemiddeld ongeveer 6o procent van de
opiaatverslaafden bereikt. 4 Als we al met al het aantal hulpzoekenden verdubbelen komen we dus vermoedelijk een heel eind in de richting. We hebben
dan uiteraard niet alle 'probleemgebruikers' te
pakken. Dat is een wijd uitdijende categorie waarvan de omvang ook bijvoorbeeld voor alcohol
extreem varieert naar gelang de criteria die worden
gesteld. Wel hebben we de groep die naar eigen
idee zodanig in problemen is geraakt door drugsgebruik dat hulpverlening in beeld zou kunnen
komen.
De conclusie is onontkoombaar dat voor cannabis, hallucinogenen, amfetaminen en ecstasy het
aalldeel gebruikers met serieuze problemen buitengewoon klein is. Voor coke ligt het wat hoger, maar
ook hier betreft het een betrekkelijk kleine minderheid: afhankelijk van de schatting van het totaalgebruik een getal tussen de 8 en de 19 procent.
Gelukkig is er juist naar cocaïne-gebruik meer
onderzoek gedaan. Een onderzoek uit 1992 naar 74
niet aan opiaten verslaafde cocaïne-gebruikers te
Rotterdam wees uit dat 1 1 procent van hen gedurende een bepaalde periode ernstige problemen
met hun gebruik had gehad en I 4 procent te eniger
tijd contact met drugs-hulpverleningsinstanties had
gezocht. 5 In 1991 was een soortgelijk onderzoek
gedaan in Amsterdam onder 64 mensen die vier jaar
4· De Zwart op. cit., p . 1 3.
5- B.E. Bieleman, E. de Bie, Between the
/i nes. A study rif the nature and extent rif
cocaine use in Rotterdam . Groningen/
Rotterdam 1992. p. 7 3.

eerder nog regelmatig gebruikten. Van hen was
inmiddels de helft gestopt. Van de nog altijd gebruikenden had I 2 procent ooit overwogen zich tot de
hulpverlening te wenden. Slechts één persoon zette
deze stap daadwerkelijk. 6 Kortom, gegeven het
huidige gebruikspatroon in Nederland ervaart van
de regelmatige cocaïne-consumenten vermoedelijk
een ruime tien procent gedurende een bepaalde
periode ernstige problemen.
Heroïne: een uitzonderinn?

Het is al met al duidelijk dat de overgrote meerderheid der 'harddrug' -consumenten (heroïne even
daargelaten) recreatief gebruikt. Ik heb hier een
doodgezwegen deel van de realiteit op tafel gelegd.
'De praktijk', waarover ongeruste ministers,
regenteske stadsbestuurders en strenge politiefunctionarissen zo gaarne en met zo veel kennis van
zaken oreren, is dat de overgrote meerderheid der
gebruikers hun gebruik in normale banen weet te
leiden. De overgrote meerderheid van de door hen
zo ernstig gewaarschuwde en getreiterde jongeren
gebruiken hun speed, coke en ecstasy, hun joints en
hun paddestoelen, om hun weekend mee op te luisteren en nergens anders voor. In Nederland worden kortom geen criminelen vervolgd, zelfs geen
'patiënten', maar eenvoudige consumenten.
Het is echter de heroïne die traditioneel de
meeste emoties opwekt . Vermoedelijk zijn er naast
de geschatte 2 8 duizend 'junkies' relatief weinig
frequent-recreatieve gebruikers. Ironisch -genoeg is
het echter bij uitstek deze heroïne die de ongegrondheid van de angst voor een ongecontroleerde
verslavingsgolf bij !egalisering aantoont. Immers,
heroïne kent al jaren heel weinig nieuwe regelmatige consumenten. Waarom zou dat het geval zijn?
Beslist niet omdat de handel door de overheid harder wordt aangepakt dan bijvoorbeeld die in cocaïne. De verklaring is eenvoudig deze: een slechte
naam. Men ziet een stof waar de meeste frequente
gebruikers kennelijk niet mee om weten te gaan, en
al spoedig trekt de samenleving er zelf een kring
van angst om heen. Ook 'onze kinderen', de door
het bange deel der natie nauwelijks toerekeningsvatbaar geachte jongeren, houden zich er meestal
6. Peter Cohen, Arjan Sas, Ten Years of
Cocaine. A follow-up study of 64
cocaine users in Amsterdam. Amsterdam
'993· pp. 13-15, 5o-51.

s &..o 7/8 '997

verre van. Het effect op de heroïne-consumptie van
een !egalisering is daarom niet moeilijk te voorspellen. De junkies zouden uit het straatbeeld verdwijnen, en daarmee zou na enige tijd ook een deel van
de angst wegvallen. Er zouden ongetwijfeld nieuwe
gebruikers komen. Maar dan zou ook spoedig blijken of het problematische karakter van het gebruik
van deze stof gevolg is geweest van met de illegaüteit samenhangende specifieke omstandigheden, of
dat een frequent-recreatief gebruikspatroon ook in
de nieuwe situatie niet goed mogeüjk blijkt. In het
eerste geval zal de heroïne-consumptie zich vermoedeüjk uitbreiden. Doch dat zou dan ook niet
hoeven te worden betreurd. In het tweede geval
zou de kring van afkeer zich echter snel herstellen.
Wat zou eigenlijk het te verwachten effect zijn
van !egalisering op de totale consumptie van drugs?
Zoals bij alles geldt ook hier dat smaken en behoeften verschillen. Het meest nuchtere scenario lijkt
mij in de volgende richting te gaan: het gebruik van
veel 'moeilijke' of oninteressante stoffen zou nauwelijks toenemen. Om plezier te hebben van de
hallucinogenen met hun verrassende maar ook grillige en soms angstaanjagende werking is bijvoorbeeld een zeker lef nodig. Ik kan mij niet voorstellen dat LSD ooit een brede populariteit zou gaan
genieten. Ook de door opiaten als heroïne geboden
roes- een lome vergetelheid op bestelling- is slechts
voor een specifieke groep mensen aantrekkelijk,
grosso modo voor hen die veel te vergeten hebben.
Daarentegen zou de consumptie van een klein aantal, voor een breed publiek interessante middelen
inderdaad wel eens sterk kunnen gaan stijgen.
Stimulantia zoals cocaïne en amfetamine bieden een
opwindende, communicatieve roes die zich qua
sociale werking enigszins met die van alcohol laat
vergelijken. Met name de familiedrug ecstasy gaat
mijns inziens op termijn een grote toekomst tegemoet in het CDA-gezinsleven. Voor de open haard
ingenomen biedt hij zijn consumenten vooral een
gevoel van sterke saamhorigheid. Maar daar waar
van een drastische uitbreiding van gebruik sprake
zou zijn, zou ongetwijfeld ook een vervangingseffect gaan optreden, namelijk ten opzichte van
thans legale drugs als alcohol die een vergelijkbare
functie vervullen. Waardoor het nog maar de vraag
is of het gebruik van alle middelen tezamen uiteindelijk veel zou toenemen .
Maar we blijven bang voor de grote epidemie
van verslaving die zou losbarsten bij vrijgave, voor
een nieuwe zondvloed. Nederland zou vast lopen

doordat we met honderdduizenden of zelfs miljoenen junkies te maken zouden krijgen in plaats van
met de enkele tienduizenden die wij nu kennen.
Deze angst wordt trouwens bevorderd door berichten over de reusachtige omvang die de verslavingsproblematiek rond thans legale drugs zoals alcohol,
tabak en tranquillizers aangenomen zou hebben. Het
'probleemgebruik' van deze stoffen kan in de tientallen procenten worden gerekend. Welnu, wat
voorspelt dat dan voor een wereld van vrije drugs?
Ik meen echter dat er ook in de berichtgeving over
'legaal drugsmisbruik' van een merkwaardige verkleuring sprake is, al gaat het dan niet zozeer om de
feiten als wel om de interpretatie daarvan. Immers,
de harde kern van treurige gevallen, mensen die
inderdaad bezig zijn hun dagelijks bestaan of zelfs
hun leven voor de haaien te gooien, betreft slechts
enkele procenten der gebruikers. Wie echter een
nuchter kijkje neemt in de veel bredere kring der
beperkte 'probleemgebruikers' treft hier ook
slechts beperkte problemen aan. Men treft er mensen aan die een afweging maken. Gebruikers die
hun afhankelijkheid als het kleinere kwaad aanvaarden- omdat het probleem waarvoor zij het
betreffende medicijn gebruiken vooralsnog onoplosbaar is. Of genieters die hun ongezonde gewoonte eenvoudig te lekker vinden om te laten. Verslavingen die te weinig problemen opleveren om
het de moeite waard te maken ze te overwinnen.
Paniek over verslavinB

De angst voor verslaving begint zo langzamerhand
panische vormen aan te nemen. Verslaving wordt
voorgesteld als een per definitie hels lot, in plaats
van als een verschijnsel dat als alle andere haar gradaties kent. Maar horen dwangmatigheden en
afhankelijkheden dan niet tot op zekere hoogte bij
het bestaan? Onderdeel van de overdreven verslavingsangst is ook een immense uitvergroting van de
onmiddellijke risico's van het optreden van verslaving. Vergeten wordt vaak dat een gebruiker een
aantal 'sluizen' door moet voor zich een afhankelijkheidspatroon kan vormen. Men moet om te
beginnen de betreffende roes al bijzonder aangenaam vinden. Vervolgens moet men intensief gaan
gebruiken. En tot slot moet men de optredende
onthoudingsverschijnselen, die een tot stand komende afhankelijkheid onvermijdelijk begeleiden,
niet als aansporing opvatten om het betreffende
middel toch maar van zich af te schuiven doch daarentegen als aansporing om door te gaan. Die laatste
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keuze is bepaald niet vanzelfsprekend. Het is niet
zo, dat wie met onthoudingsverschijnselen wordt
geconfronteerd alleen maar terugverlangt naar de
roes. Deze verschijnselen vormen immers evenzeer
een waarschuwingssignaal tegen verder gebruik als
een aansporing daartoe. Paradoxaal genoeg zijn de
meest verslavende stoffen, de stoffen met de sterkste onthoudingsverschijnselen, als het ware tegelijk
ook de meest afstotende. En terwijl de ene gebruiker de hoofdpijn dan ook als aanleiding zal opvatten
om opnieuw naar de fles te grijpen, zal dezelfde pijn
voor de andere juist de reden vormen om deze te
laten staan.
Het is afhankelijk van de individuele gebruiker
of deze zich in een spiraal van verslaving zou laten
wegzakken of niet. En hiermee ben ik gekomen op
de kwestie waar de zaak naar mijn mening uiteindelijk om draait, en waaraan ik in de titel van mijn
artikel refereer. De hele angst voor een apocalyptische verslavingsepidemie die de huidige verboden
zou rechtvaardigen is een dwaas schrikbeeld, dat
berust op een miskenning van de verstandigheid en
nuchterheid van de modale burger. In verreweg de
meeste gevallen schrikt deze modale burger maar al
te snel terug voor een verslaving met ontwrichtende gevolgen voor zijn leven- en wel zodra zulke
problemen ook maar enigszins in zicht beginnen te
komen. Hij zal zijn gebruik niet snel uit de hand
laten lopen- en niet omdat deze gemiddelde burger
over psychische of andere titanenvermogens
beschikt, doch simpelweg uit een instinct van zelfb,ehoud. De overgrote meerderheid van de bevolking, jong zowel als oud, waardeert een zekere
orde en regelmaat van leven en is bevreesd voor
verstoring daarvan. Het is deze alledaagse tuttigheid van de gemiddelde mens met zijn gezonde
afkeer van desintegratie, die iedere noodlottige
verslavingsgolf zou indammen nog voor deze goed
en wel op gang was gekomen. Dit geldt overigens
des te nadrukkelijker in welvarende en stabiele
maatschappijen als de Nederlandse. Kortom, de
samenleving kent op het gebied van drugs een
mechanisme van zelfregulering, vanwege het eenvoudige gegeven dat de meeste mensen, jong of
oud, er niet de psychologie van de lemming op na
houden.
Al met al is, ook wanneer we uitsluitend in
medische zin spreken en alle andere overwegingen
vergeten, het verbod op drugs willekeurig en overbodig. Bovendien weet iedereen dat het verbod
niet werkt. Een simpele economische wet leert

immers dat wie veel gevraagde goederen rantsoeneert of verbiedt onvermijdelijk een zwarte markt
creëert. En dat deze de interessante eigenschap
kent steeds vitaler te worden naarmate repressie de
prijzen verder opdrijft. Het is dus niet zo, dat de
verhandeling van drugs weliswaar niet geheel kan
worden voorkomen, doch dat deze toch wel sterk
kan worden teruggedrongen. Ook dat laatste is
onhaalbaar. In dit verband is het aardig ons te realiseren dat, ironisch genoeg, het verbod op drugs de
aard van deze stoffen als genotmiddelen eigenlijk
miskent, en daarmee de vraag ernaar structureel
onderschat. De war on drugs lijkt deze aard als
genotmiddelen juist tot uitgangspunt te nemen, en
wel in een gedemoniseerde vorm: het feit dat drugs
objecten van verslaving zijn . Doch in feite miskent
deze hele oorlog dit nu precies. Vreemd genoeg
onderschatten de nieuwe kruisvaarders met hun
verboden de 'verslavende werking' van drugs juist
ook. Deze middelen zijn namelijk zodanig 'verslavend', zodanig lekker en interessant, dat ook de
recreatieve consument het eenvoudig niet accepteert dat zij door welke overheid dan ook worden
afgenomen. In de Verenigde Staten waar de gekte
inmiddels de proporties van razernij heeft aangenomen, en men tientallen jaren gevangenis riskeert,
wordt nog veel meer gebruikt dan bij ons.
Al deze overwegingen zijn echter aan dovemansoren gericht. Want de bizarre angst voor poedertjes en pilletjes die nu zelfs het meest nuchtere
deel van de samenleving onverbiddelijk in zijn
greep heeft gekregen is helemaal niet ingegeven
door medische overwegingen. Cijfers en statistieken- ze kunnen uitwijzen wat ze willen, het doet er
allemaal niets toe. We hebben hier te maken met
niets minder dan een klassieke 'paniek' die zichzelf
voedt. Vermoedelijk wortelt deze deels in de verbijstering over de snelle ontwikkeling van een
samenleving die slechts over enkele drugs beschikte
naar een polydrugs-maatschappij. Het moderne
internationale verkeer van personen en goederen
voegde in korte tijd de drugs van de andere culturen aan ons arsenaal toe, en onze eigen chemische
industrie deed er nog een flinke schep bovenop.
Het is een ontwikkeling die niet te stuiten is, en ook
beslist gunstig genoemd mag worden. Geestveranderende middelen horen thuis in de categorie
sport, godsdienst, kunst, seks en andere bezigheden
die het overigens ordelijke en rationele dagelijks
leven opfleuren. Hoe meer variatie aan drugs een
cultuur kent, hoe rijker deze dan ook is. De waarde
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van pluriformiteit geldt ook hier. Doch het is voor
velen kennelijk te veel geweest om het op te brengen deze verrijking van ons leven te verwelkomen,
en de bijkomende risico's op een normale,
beschaafde wijze tegemoet te treden in plaats van er
leger, marechaussee en politie tegen te laten uitrukken. De angst voor het onbekende is te sterk gebleken om redelijk beleid mogelijk te maken.
Een tweede factor in de verklaring van de angst
voor drugs zou kunnen bestaan in het feit dat de
preoccupatie met ziekten in het algemeen steeds
excessiever wordt. Het is de afgelopen tientallen
jaren duidelijk geworden, dat de technologische
vooruitgang bepaald niet die wereld van cleane zuiverheid, die utopie van stalen perfectie, heeft
geschapen waarop we ooit mochten hopen. De
milieu-problematiek heeft de angst voor vuil en gif
diep in ons dagelijks bewustzijn gegrift. En waar in
vroeger tijden ziekte en verval bedreigender waren
dan thans, werd de illusie dat deze ooit uitgebannen
zouden kunnen worden ten minste niet gewekt. De
moderne technologie en geneeskunde doen ons
echter dromen van een wereld waarin vrijwel alle
ernstige ziekten tot het verleden behoren- alleen
komt die wereld maar niet. De nieuwe wereld
blijkt die van de valse belofte te zijn. In dit licht is
het misschien niet verrassend dat de burgerij zich
teleurgesteld en verontwaardigd keert tegen juist
de drugs. Zij maken het vuil en het gif dat ons alom
bedreigt opeens zichtbaar, proefbaar en tastbaar.
En trouwens, de associatie met gif verklaart ook de
razernij waarmee drugs tegemoet worden getreden. Zij zijn aanbrengers van de dood, en zij die
deze middelen verspreiden zijn daarmee eigenlijk
dus zelf ook de dood waardig. Producenten van
drugs zijn gifmengers, moordenaars dus. Zij zijn in
de volle zin van het woord de nieuwe heksen. De
angst voor drugs boort dezelfde primitieve vrezen
aan, als die welke in de middeleeuwen naar de
brandstapels hebben gevoerd.
Wie echter goed luistert naar de eindeloze jammerklachten over de 'onontkoombaar verslavende
werking van drugs' bespeurt nog een derde motief.
Vaak beschouwt men deze middelen eigenlijk niet
eens als de echte oorzaak van de ellende. Zij zijn
slechts de katalysator. Zij brengen aan het licht wat
anders verborgen zou blijven: het feit dat de mens

zichzelf niet kan beteugelen, en maar de geringste
aanleiding nodig heeft om zich in de afgrond te storten. De meerderheid van ons mensen is irrationeel
en niet oordeelsbekwaam . Onder geen voorwaarde
mag men de vrije hand gelaten worden. Zonder
controle vervalt de mens tot primitieve wildheid en
alleen de stok en de kooi kunnen hem tegen zichzelf
in bescherming nemen. Het is naar mijn mening
nog het meest deze angst voor controleverlies, voor
de losgeslagen mens, voor de mens als lemming,
die aan de basis ligt van de huidige paniek. En daarmee ben ik gekomen op wat naar mijn overtuiging
de kern van de hele problematiek is. De angst voor
drugs is een elitaire waan. Alleen een elite zou de
drugs de baas kunnen, de massa valt er echter
onherroepelijk ten slachtoffer aan. We hebben hier
te maken met een revival van het naargeestige
paternalisme van weleer dat al verdwenen leek. De
argumenten tegen vrijheid van roesmiddelen klinken als een echo van die welke eeuwenlang door
gezagsdragers zijn gebruikt wanneer zij werden
geconfronteerd met alweer een eis voor verdergaande ontvoogding. Altijd weer horen we dan een
variatie op diezelfde melodie : dit kunnen zij niet
aan! Dit mogen we hun niet toevertrouwen!
De 'oorlog tegen de drugs' is een nieuwe episode in de al eeuwen durende strijd tussen individuele
zelfbeschikking en autoritair obscurantisme. De
strijd voor de legaliteit van deze middelen draait
immers uiteindelijk om de individuele soevereiniteit, en hij is daarmee in alle opzichten te vergelijken met die voor het algemeen kiesrecht, voor de
vrijheid van meningsuiting of van seksuele geaardheid. Vrijheid van drugs zou een nieuwe stap in de
emancipatie van burgers zijn. De tragedie van de
huidige situatie schuilt echter niet alleen hierin dat
de rechten van burgers hier met voeten worden
getreden, doch vooral ook in het feit dat de
beschaafde goegemeente dit in het geheel niet
onderkend. Het normbesef is hier schokkend laag
en de onverschilligheid groot. Vermoedelijk zal er
eerst een krachtige beweging van drugsconsumenten moeten ontstaan, een beweging die de klassieke
weg van belangenbehartiging gaat, voor men zal
luisteren. Wellicht is dit moment dichterbij dan
men denkt.
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De toekomst van
het Parool en de
Volkskrant
Wouter Gortzak schrijft naar
aanleiding van:
Gerard Mulder & Paul Koedijk. Léés die
krant! Geschiedenis van het naoorloase
Parool. Amsterdam: Meulenhoff 1996.

Frank van Vree. De metamoifose van een
daablad. Een journalistieke aeschiedenis van
de Volkskrant. Amsterdam: Meulenhoff
•996 .

Gerard Mulder. Wim van Narden. Portret
van een courantier. Amsterdam:

Meulenhoff 1997.

INHOUD

Parool en Volkskrant
Duitsland
Politieke marketing

Een soort Fleet Street is de
Amsterdamse Wibautstraat niet
geworden. Toch zetelen er twee
belangrijke dagbladen. Aan de
even zijde de Volkskrant, aan de
overkant Het Parool. De een
floreert, de ander lijdt nood.
Samen vormen ze Perscombinatie, na de fusie met Meulenhoff
onderdeel van Pc M. Ook Trouw is
er, Parools' bovenbuurman. 'Bekijk het ook eens van de andere
k(r)ant' zeggen ze bij Trouw en
ze hebben gelijk; Trouw valt weinig op maar is goed. Toch doet
Trouw niet helemaal mee. Geen
harde concurrent van Parool of
Volkskrant, geen winst, geen
verlies. Volkskrant en Parool,
daar gaat het om. De winst bij de
een stopt de gaten bij de ander.
Heel vroeger was 't omgekeerd.
Toen maakte 'het wijwatervat
aan de overkant goede sier van
onze centen'. Al jarenlang
stroomt het geld in tegengestelde
richting. 'Dat biertje van jou heb
ik betaald', kan de Parool-

redacteur in de kroeg te horen
krijgen van zijn Volkskrant collega. Animositeit over en weer.
Misschien iets minder de laatste
jaren, maar nog niet verdwenen.
De Volkskrant heeft een (betrekkelijk) nieuwe hoofdredacteur, Pieter Broertjes. Onder zijn
leiding slaat de krant nieuwe
wegen in. De groei stagneerde en
moest impulsen krijgen. De
zuurgraad omlaag. Onlangs haalde de Volkskrant chefsport Poul
Annema van de overkant. Een
Paroolman en voetballiefhebber
baas van de Volkskrant-sportredactie. Jarenlang de plek van
voetbalhater Ben de Graaf. Zo
doe je dat. Wat je niet hebtkun je
halen. Als je winst maakt, tenminste.
Nog kakelverser dan Broertjes
is de nieuwe Parool hoofdredac~
teur. Matthijs van Nieuwkerk,
35 jaar jong, tintelt van optimisme. Het gaat gebeuren. Het
Parool een echt-Amsterdamse
krant met stijl en allure. Geen
Amsterdams sufferdje, slap noch
oubollig. Een nieuwe vorm, een
verrassende inhoud. Hopelijk
lukt het. Het Parool kan niet zonder Amsterdam, wie in Amsterdam geïnteresseerd is moet niet
om Het Parool heen kunnen .
Amsterdam is een unique sellinB
point, het enige waarmee Het
Parool de concurrentie de baas
kan. Schiphol, haven, kunst en
cultuur, wetenschap, geldhandel, Ajax, tienduizenden nieuwe
Amsterdammers, de FNV, het
PvdA-bestuur. Van Nieuwkerks
voorganger, Sytze van der Zee,
probeerde het anders. Hij maakte
een interessant Parool, de krant
redde het niet. 'Wat ik ook
deed', zei ex-hoofdredacteur
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Sandberg, een paar jaar voor Van
der Zee, 'aan het eind van het jaar
hadden we minder lezers dan het
jaar daarvoor'.
Sleutelen aan de krant

Er is vaak en veel gesleuteld aan
Het Parool. Na 1970 althans.
Daarvoor was er geen aanleiding.
Een aantal redacteuren was
voortreffelijk, menig medewerker interessant. Een toonaangevend landelijk dagblad met het
zwaartepunt in de hoofdstad. In
Amsterdam concurreerde Het
Parool eind jaren zestig het
Alsemeen Handelsblad naar een
fusie met de NRC. De nieuwe
concurrent, begin jaren zeventig,
heette Nieuws van de Das. Zoals
eerder in de concurrentieslag met
het Handelsblad ging het gevecht
om de Amsterdamse markt.
Elders was Het Parool niet sterk
genoeg om echt te kunnen concurreren, het blad (onafh.soc.)
ging voor te rood door om echtliberale lezers te kunnen lokken.
Om een dam op te werpen tegen
Het Nieuws van de Dag werden
'verstrooiende elementen' aan de
krant toegevoegd. Een popular
qualitypaper heette Het Parool
toen. Veel redacteuren haalden
er de neus voor op, hoofdredacteur Sandberg eigenlijk ook. 1
NRC Handelsblad werd, vonden
ze, 'de betere krant' . En al lag het
zwaartepunt in Amsterdam, er
werd niet ondubbelzinnig voor
de hoofdstad gekozen. Behalve
dan door wijlen Knap, Dasboekanier, wiens 'eikenloof met
rupsen' door de meeste redacteuren niet erg serieus werd genomen . De Amsterdamse scene
moest even weinig weten van
Knap als van ander divertisse-

E K E N

ment. Zij lazen, zeiden ze, Het
Parool uitsluitend nog uit nostalgie en vanwege Carmiggelt en
Peter van Straaten. Voor nieuws,
achtergrond en analyse hadden ze
een andere krant. Radicaliserende jongeren verlegden de blik
naar elders omdat Het Parool
pro-Amerikaans bleef toen zij
Johnson, moordenaar! riepen. Of
molenaar want een bevriend
staatshoofd mocht niet beledigd
worden.
En toen was er de uittocht uit
Amsterdam. Vroeger forensden
uitsluitend de hogere standen, in
de jaren zeventig ('overloop')
begon de pendel van het gewone
volk. Eenmaal verhuisd werden
zij Het Parool ontrouw. In hun
plaats kwamen 'nieuwe Amsterdammers'. Ze waren welkom
maar lazen geen Nederlandse
dagbladen. De Parool oplage
daalde.
Hoofdredacteur Sandberg verdween in de VUT, ik kwam. Van
dat popular quality-gedoe wilde
ik af. Het Parool moest een prikkelende krant worden voor
gewone en andere Amsterdammers. En voor iedereen elders
met belangstelling voor Amsterdam . Ik was de weg naar de hel
ingeslagen. De hoofddirectie
dwong me tot drastisch bezuinigen, elke keus voor Amsterdam
betekende schrappen elders, er
was geen geld voor nieuwe redacteuren, een deel van de zittende
redactie saboteerde. Voor hen
was vrijwel niets des Parools. De
fotografen Toussaint en Van der
Elsken niet, columnist Jan
Vrijman niet, de jongerenpagina
Goochem niet en ik al helemaal
niet. Als Paroolredacteur kun je
ook zonder talent arrogant zijn .

Het resultaat was ernaar. Het
Parool schoot tekort als landelijke krant en een interessante krant
voor iedereen met belangstelling
voor Amsterdam werd 't niet. De
oplagedaling zette zich versneld
door. Zeven jaar heeft m'n
gemodder geduurd, toen verdween ik en in 1988 kwam Van
der Zee.
Met Van der Zee kwam een
nieuwe wending. Niks Amsterdamse krant voor gewone en
andere mensen, het vizier werd
nu gericht op een in Amsterdam
gevestigde, landelijk verkrijgbare
kwaliteitskrant. De hoofddirectie
gaf hem de financiële injectie
die bij mij was wegbezuinigd .
De buitenlandcorrespondenten
kwamen terug, de parlementaire
redactie werd versterkt. Van der
Zee 'hergaf de Paroolredactie
haar waardigheid' en Het Parool
een nieuw journalistiek prestige.
Maar de extra investeringen werden niet terugverdiend. En in
1996 verdween Van der Zee en
kwam Van Nieuwkerk.
Een nieuwe hoofdredacteur,
een nieuwe wending. Van
Nieuwkerk richt zich weer op
Amsterdam, Het Parool wordt
een Amsterdamse quality paper.
De Parool redactie mag haar herwonnen waardigheid niet opnieuw verliezen en de krant moet
het journalistieke prestige behouden. Van Nieuwkerk moet ook
bezuinigen, als ik vijftien jaar eerder. Hij is niettemin optimistisch
over de afloop. Ik niet.
Kansen

Van Nieuwkerks ' perspectieven
zijn somber. Het klimaat waarin
Het Parool opereert is harder dan
voorheen, zijn startpositie moei-
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!ijker dan die van zijn voorgangers. Omstreeks 198 3 stipuleerde de hoofddirectie van
Perscombinatie dat elke titel, op
termijn, moest bijdragen aan de
winst van de onderneming. Het
Parool heeft nooit aan die eis voldaan. Inmiddels heeft PCM de
No u overgenomen en zijn Volkskrant, Parool, Trouw, NRC
Handelsblad en Algemeen Dagblad in een hand. De hoofddirectie staat verder van de dagbladen,
de rendementseis wordt eerder
verscherpt dan gerelativeerd. 2
Het maakt de positie van Het
Parool er niet eenvoudiger op.
Volkskrant, Parool en N Rc
Handelsblad zijn concurrenten
op de Amsterdamse markt, het
A o en Trouw zijn er niet erg
belangrijk. Tussen Volkskrant en
Parool zijn de verhoudingen
beter dan voorheen, al was het
maar omdat beide in Amsterdam
gestationeerde kranten een gezamenlijke Rotterdamse vijand
hebben. Maar op de Amsterdamse markt blijven Volkskrant
en Parool elkaars concurrent.
Nog moeilijker is de verhouding
tussen Parool en N Rc Handelsblad.
Van N R c Handelsblad heeft
Het Parool niets te verwachten.
Al ten tijde van het Handelsblad
hadden beide redacties weinig
contact, het is er na de overname
van de No u niet beter op geworden. De N RC Handelsbladleiding begon onmiddellijk te
mekkeren over de Paroolverliezen. NRC Handelsblad heeft
dan ook geen enkel belang bij een
herlevend Parool. Dat zou de
Rotterdamse krant in Amsterdam lezers kosten .
De concernleiding heeft Het

Parool nog 'een aantal jaren'
gegeven. De kans dat de krant in
die periode uit de rode cijfers
komt is gering. Geen moeilijker
markt dan de Amsterdamse, waar
de concurrenten (ook Telegraaf\
Nieuws van de Dag) over elkaar
buitelen. Ook het tijdstip van
verschijnen is ongunstig . 'Al
maak je de beste krant van Nederland', somberde de Parooluitgever in r 9 8 5, 'je redt het niet
op de avondmarkt'. Hij presenteerde een duur plan voor een
all-daypaper dat de hoofddirectie-PC, na twee jaar aarzelen,
naar de prullenmand verwees. Er
is sindsdien niet meer over
gesproken.
Nog een paar (vier?) jaar en de
concernleiding neemt een beslissing. Draait de krant quitte of
maakt zij winst dan blijft Het
Parool bestaan. Blijft de krant
verliesgevend dan lijkt opheffing
onvermijdelijk. Er is een argument tegen . Bij verdwijnen van
Het Parool lijdt de concernleiding prestigeverlies. De voormalige verzetskrant heeft misschien
te weinig lezers, de aoodwill bleef
groot. Het opheffen van de titel
zal met veel ruis gepaard gaan .
Het emotionele argument zal
het afleggen tegen financieeleconomische overwegingen. De
concernleiding moet schulden
aflossen, gemaakt bij de peperdure overname van de NOU. De
keus lijkt niet moeilijk. Versneld
aflossen ligt meer voor de hand
dan blijvend geld storten in de
Amsterdamse slokop. Dan is er
de kwestie van de perscapaciteit.
Het Parool maakt er overdag
gebruik van. Sinds de overname
door PCM van de NOU is Het
Parool als dag-drukorder echter

niet meer nodig. De dagcapaciteit
van de nieuw te bouwen pers kan
dan gebruikt worden voor de
Amsterdamse editie van N R c
Handelsblad, die nu nog buiten
het concern gedrukt wordt. Het
derde argument voor opheffing is
enigszins speculatief. Vermoed
wordt dat de meeste Paroollezers, als hun krant verdwijnt,
hun heil niet zoeken bij
Telegraaf\Nieuws van de Dag
maar bij Volkskrant of N Rc
Handelsblad . De lezers blijven
dan onder de hoede van Pc M. Dat
is goed voor de winstmarges van
die dagbladen en dus voor het
concern.
De voortekenen voor Het
Parool waren gunstiger geweest
als in alle rust, dus zonder drastische bezuinigingen, gewerkt had
kunnen worden aan de formule WlJZlgmg. Onder de huidige
omstandigheden zal hoofdredacteur Matthijs van Nieuwkerk, om
met zijn Parool te overleven, niet
genoeg hebben aan optimisme en
originaliteit. Een forse dosis
geluk is onontbeerlijk.
Volkskrantaroei verklaard
De Volkskrant is de successtory
van Perscombinatie. De krant
had 't moeilijk, toen PC in 1968
ontstond, sinds het begin van de
jaren zeventig is haar positie
alleen maar beter geworden.
Jaarlijks groeit de oplage, nog
steeds lijkt het plafond niet
bereikt. Terecht mag worden
gesproken van het 'mirakel van
de Wibautstraat'. Het had mij
althans niet verbaasd als de katholieke Volkskrant de deconfessionalisering niet had overleefd en,
met De Tijd en De Maasbode, ten
onder was gegaan.
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In Socialisme &. Democratie is
onlangs een verklaring3 voor het
Volkskrant-succes aangedragen.
'ln plaats van verzuiling', schrijft
de auteur, 'kwamen de politieke
en culturele modes'. Omdat 'de
Volkskrant daarin nog commercieel succesvol werd ook' kwam
bij hem 'het akelige vermoeden
op dat voor een succesvolle journalistiek een zekere "hoerigheid"
jegens maatschappelijke modes
blijkbaar onvermijdelijk is.' De
auteur, 'die de journalistiek liefheeft' vond dat 'geen prettige
conclusie'. Zo is 't maar net. Of
toch niet? Mij lijken overwegingen en conclusie eerder malicieus
dan juist. De ingewikkelde relatie
tussen sociaal-maatschappelijke
ontwikkelingen ('politieke en
culturele modes'), de neerslag
ervan in kranten en commercieel
succes, is te lapidair afgedaan om
overtuigend te zijn. Behalve wellicht bij een verouderend Paroolgezelschap+ waar schimpscheuten richting de Volkskrant er nog
steeds ingaan als Gods woord in
de ouderling.
Dat het allemaal wat gecompliceerder is gegaan toont Frank
van Vree in zijn 'journalistieke
geschiedenis van de Volkskrant'
overtuigend aan.
Inderdaad
weerspiegelde de Volkskrant in
de jaren zestig de religieuze en
politieke ontwikkelingen in
katholieke kring ('volgde de
mode'). Maar dat de redactie
daarin overtuigend was kwam
doordat deze processen zich ook
afspeelden bij gezichtsbepalende
redacteuren en medewerkers
zelf. Nederlandse katholieken
maakten zich los van paus en
KVP,
katholieke Volkskrant-

redacteuren verloren hun geloof
en wendden zich tot PPR en
PvdA. De Volkskrantredactie
was volger en leider, spreekbuis
en woordvoerder.
De omslag resulteerde bij de
Volkskrantredactie tot bijna
extreem-democratische verhoudingen. De katholieke redacteur
van de Volkskrant was, in dubbele zin, aan straf-hierarchische
verhoudingen
ondergeschikt
geweest. De Kerk van Rome
stond haar dienaren in zaken des
geloofs weinig bewegingsvrijheid
toe, hoofdredacteur Lücker
regeerde zijn krant niet alleen
met een voortreffelijk-journalistiek Fingerspitzengifühl, maar ook
met harde hand. De redacteuren,
die met Rome gebroken hadden
en Lücker hadden weggewerkt,
waren niet bepaald genegen zich
in nieuwe hiërarchische verhoudingen te schikken. Hun nieuwe
hoofdredacteur, de diplomatieke
en beminnelijke Jan van der
Pluijm, gaf zijn redactie daarbij
niet alleen alle ruimte, hij verdedigde de 'nieuwe' Volkskrant
hartstochtelijk tegen een Pcdirectie die, zeker aanvankelijk,
weinig sympathiek stond tegenover wat zij zag als redactionele
fratsen. Ook in dit opzicht was de
Volkskrantredactie niet slechts
volger van processen in een
democratiserende buitenwereld,
maar schiep zij onderlinge verhoudingen die bij de neo-democraten op sympathie konden
rekenen.
Zo werd de identiteisverandering5 van De Volkskrant een
springplank voor nieuwe groei, al
heeft de redactie daarbij het
geluk, dat essentieel is voor suc-

ces, aan haar kant gehad. Als een
krant verandert gaat dat altijd
met lezersverlies gepaard. De
aanwas van nieuwe lezers biedt
daarvoor niet steeds meteen voldoende compensatie. Het Volkskrant-geluk was dat haar traditioneel-katholieke lezers weinig uitwijkmogelijkheden hadden. Met
De Tijd en de Maasbode hadden
ze op intellectuele en/ of geloofsgronden betrekkelijk weinig verwantschap, terwijl die kranten
nog aan de rand van de ondergang
stonden ook. Bovendien zou de
veranderende Volkskrant niet
alleen interessant blijken voor
(ex)katholieke jongeren. De radicalisering kreeg omstreeks de
jaren zeventig vooral veel studenten in haar greep. Zij herkenden
zich meer in de veranderende
Volkskrant dan in Het Vrije Volk
of Het Parool.
Een aantrekkelijk (en commercieel belangrijk) neveneffect
was dat de Volkskrant zich
ontwikkelde tot marktleider in
de sector personeelsadvertenties
voor overheid en zachte sector.
Bij veel jong-radicale hoger opgeleiden was het bedrijfsleven uit,
en waren functies bij overheid en
zachte sector in de mode. Was
dat een reden om personeelsadvertenties in die sectoren in de
Volkskrant te plaatsen, de
omstandigheid dat die advertenties in De Volkskrant stonden
maakte voor sollicitanten in die
sector het kopen van de Volkskrant bijna een verplichting. De
zaterdagkrant van de Volkskrant
zou daar het meest van profiteren. De omvang ervan steeg
bijna even snel als het aantal
verkochte exemplaren.
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De martelsans van Het Parool
Biedt Van Vree's studie een helder inzicht in de geslaagde metamoifose van de Volkskrant, de
schitterende, veel omvangrijker
studie van Gerard Mulder & Paul
Koedijk over het naoorlogse
Parool benadrukt veeleer het
onvermogen van Het Parool om,
indien noodzakelijk, te veranderen. 6 Naast elkaar gelezen bieden
beide boeken een voortreffelijk
inzicht in de naoorlogse persen politieke geschiedenis. Het
Parool, hoewel formeel en feitelijk onafhankelijk, stond decennia
lang voldoende dicht bij de PvdA
om te garanderen dat haar historie nauw met die van de naoorlogse sociaal-democratie verknoopt is.
KVP-fractieleider
Romroe fungeerde overigens
jarenlang als politiek horfdredacteur
van de Volkskrant. Pas toen de
katholieke arbeidersbeweging in
conflict kwam met de KVP ontstond de ruimte waarin de identiteitsverandering van de Volkskrantmogelijk werd.
Aanvankelijk hoopten Mulder
& Koedijk, die hun studie in
opdracht van de Stichting Het
Parool verrichtten, de hele periode na de Tweede Wereldoorlog
voor hun rekening te nemen .
Daarmee zou de Paroolhistoriografie (Madelon de Keizer schreef
over Het Parool in de oorlog) voltooid zijn. Helaas stopt hun
relaas, afgezien van een samenvattende epiloog over de laatste
periode, bij de totstandkoming
van de Perscombinatie. Dat is op
zichzelf zo erg niet, een nog dikker boek was onhanteerbaar
geworden, ware het niet dat
gevreesd moet worden dat het

vervolg nooit zal verschijnen.
Zulke
diepgravende
studies
komen niet tot stand zonder
ruimhartige financiële steun en
de Stichting Het Parool lijkt
(alleszins begrijpelijk overigens)
van oordeel inmiddels meer dan
genoeg te hebben bijgedragen.
Hoogstens zijn daarom nog (kleinere) monografieën te verwachten, zoals Mulders portret van
Wim van Norden, geschreven ter
gelegenheid van diens tachtigste
verjaardag. Van Nordens' verdiensten rechtvaardigen zo'n
publicatie en niemand kan die
beter schrijven dan Gerard
Mulder . Toch vind ik het jammer
dat hij zich eraan bezondigd heeft.
Wie
een
verjaardagscadeau
schrijft, hoe integer bedoeld ook,
legt zichzelf natuurlijkerwijs
beperkingen op en kan de verleiding tot retouche niet altijd weerstaan. Van Nordens' portret is
geen hagiografie geworden, maar
Mulders' kritische understatements
hadden hier en daar wel wat steviger mogen worden aangezet.
Teloorgang van lokale edities
Doordat Mulder & Koedijks'
Paroolboek een onvoltooide
symfonie blijft ontbreekt de
mogelijkheid de oorzaken van
Paroolstagnatie en- achteruitgang
en Volkskrant-bloei met elkaar te
vergelijken. De daling van het
aantal Paroolabonnees voor 1970
is makkelijk te verklaren. Lokale
Parool-edities (onder andere
Haagsch Dagblad en Dagblad voor
Amerifoort) werden afgestoten of
leidden een kwijnend bestaan; ze
moesten het afleggen tegen de
'echte' regionale concurrenten.
Ook zou de 'uitruil' van Parool-

en Vrije Volkabonnees7 op een
mislukking uitlopen. Tot zover
geen probleem. Een verklaring
voor de achteruitgang in de volgende periode is echter veel
moeilijker. Van den Bergs ' suggestie, hij zoekt het (zij het voorzichtig) in de 'bijna hardnekkige
en antimodieuze houding van Het
Parool' 8 , valt niet overeind te
houden. Want al was Het Parool
door de jaren heen inderdaad
consequent anti-communistisch
en pro-Amerikaans, de leiding
van het blad heeft na 1 9 7 o te vaak
geprobeerd de identiteit van de
krant te veranderen om haar
ervan te verdenken niet wendbaar te willen zijn.
Een aantal van de oorzaken
voor de Parool-misère heb ik
hierboven al gegeven. Nergens in
Nederland is de concurrentie
moordender dan in Amsterdam,
de concurrentiestrijd in Amsterdam is een permanente tweefrontenoorlog (tegen popu/ars als
Telegraaf/Nieuws 'Van de Dag en
tegen qualitypapers als Volkskrant
en N R c Handelsblad). Leunt Het
Parool in de ene richting dan verliest het lezers in de andere richting, leunt de krant de andere
kant op dan vliegen lezers de ene
kant de deur uit. Het verschijningstijdstip is voor een krant als
Het Parool ongunstig. Het Parool
verloor duizenden lezers aan de
overloop, terwijl de nieuwe
Amsterdammers wel wat anders
te doen hadden dan zich op Het
Parool te abonneren .
Deze en dergelijke verklaringen laten zich moeiteloos uit de
mouw schudden. Beslissend lijkt
mij echter dat veel Paroolredacteuren sinds 1970 niet echt
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in hun eigen krant geloofd hebben. Gedeeltelijk uit een overschatting van 'Het Parool van
toen' dat nooit meer te overtreffen zou zijn, voor een deel
ook uit zelfoverschatting. Maar
vaker omdat zij eigenlijk evenmin
bij een popular, een quality pop ular
als bij een echt-Amsterdamse
krant wilden werken. Behalve in
de periode Van der Zee, die de
Paroolredactie haar waardigheid
hergaf door haar de illusie te verschaffen dat Het Parool als landelijke kwaliteitskrant nog kansen
maakte, waren veel Paroolredacteuren diep-ongelukkig over de
wendingen richting Amsterdam
die steeds gepaard gingen met
pogingen tot popularisatie. En
met Sombermansen valt oorlog
noch concurrentieslag te winnen.
WOUTER GORTZAK

Oud hoifdredacteur van Het Parool
(1981-1988)

Ons belangrijkste
buurland
Ger Verrips bespreekt:
Frits Boterman & Willem Melching:
De Duitse Phoenix. De geschiedenis van
Duitsland in de twintigste eeuw.

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker,
1996.

Duitsland herrijst bij herhaling als
dominerende mogendheid op het
Europese continent. De inleiding
van Boterman en Melching suggereert, evenals de Phoenix in de
titel van dit boek, dat hun a~
dacht vooral zou uitgaan naar de

Het Parool. 'Een Parool dat niet meewaait met de waan van de dag', zei hij me
omstreeks 1983, 'zal soms succesvol zijn
maar meestal financieel marginaal opere-

de
ri{

Noten
1. 'Mijn krant had naar mijn smaak een
te laag soortelijk gewicht', zei Sandberg
me, toen hij me, adequaat, hoffelijk en
geestig, bij Het Parool inwerkte.
2. De overname vandeN oudoor PCM
ziet Gerard Mulder in Wim van Narden,
Portret van een courantier als Van Nordens'
magnum opus: ' de creatie van een dagbladuitgeverij die niet het maken van een
zo groot mogelijke winst als einddoel
heeft, maar het voortbestaan van zoveel
mogelijk verschillende kranten' . (t.a.p.
blz. 14). Ook het boek over Het Parool
sluiten Mulder& Koedijk in die geest af.
'De hoge idealen zijn overgegaan op()
PCM Holding. ' (t.a.p. blz. 528) Dat
Mulder daarmee Van Nordens' ideaal
omschrijft wil ik best geloven. Maar dat
de uitkomst zo ondubbelzinnig is betwijfel ik. De overname was waarschijnlijk
onvermijdelijk om het overleven van
afzonderlijke dagbladtitels, dankzij
synergie-voordelen, op langer termijn te
garanderen. Maar ook al is Pc M geen
Elsevier, dat inderdaad naar hoger winstcijfers streeft dan bij dagbladen te realiseren zijn, sinds zij bijna alle landelijke
bladen in handen heeft, zal zij de rendementseisen aan de afonderlijke titels
ongetwijfeld opschroeven. Wijlen Jan
Meijer, een van de oprichters van Het
Parool, zag zelfs in een bescheiden rendementseis de doodsteek voor

3- J.Th.J. van den Berg. Overle'!fi de
journalistiek de nieuwe media? s &..o, 54,
nr. 5- 1997. Blz.195\ 6.
4· Van den Bergs' tekst was de bewerking van een lezing, uitgesproken bij het
afscheid van prof. dr. H. Daalder als lid
van van het bestuur van de Stichting Het
Parool.
5. In een door de Pc -directie (overigens
om andere redenen) betwiste identiteitsverklaring staat dat De Volkskrant ' is
voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging. Mede daarom wil zij
vooruitstrevend zijn en vooral opkomen
voor verdrukten en ontrechten. ()In het
bijzonder beoogt zij ontwikkelingen te
bevorderen die een belofte inhouden
voor een menswaardiger samenleving.'
Van Vree, blz. 149 .
6. J.Th. J. van den Berg spreekt in dit
verband over 'de bijna hardnekkige en
antimodieuze houding van Het Parool.
s &..o, t.a .p. blz 195
7. Omdat Het Vrije Volk zich in 1970 op
Rotterdam terugtrok en het Rotterdams
Parool was opgeheven werd besloten tot
uitruil van abonneebestanden. Mulder &
Koedijk, blz.52o
S.s&..o. T .a.p. blz. 195.

va

factoren die dit mogelijk maakten
en naar de vraag 'hoe deze
gebeurtenissen in Duitsland werden gezien en ervaren'. Dit is
echter niet het geval maar daar
staat tegenover dat aan de minstens zo dringende behoefte om
de beschikking te krijgen over
'een handzaam overzicht van de
meest opmerkelijke gebeurtenissen in Duitsland in deze eeuw' op
uitstekende wijze tegemoet is
gekomen.
Het onderwerp is volop actueel. In de korte tijd na het voltooien van dit boek vonden brede
en felle discussies over het Duitse
verleden plaats naar aanleiding

van het onderzoek van de Amerikaanse politicoloog Goldhagen
over de verantwoordelijkheid
van de rassenvervolging en kwamen, nog recenter, schokkende
onthullingen over de Zwitserse
steun aan Hitier-Duitsland - het
aandeel van de Zwitserse industrie in de wapenvoorziening van
het oorlogvoerende Duitsland en
het aandeel van de Zwitserse banken in de kredietverlening aan de
economie van het Derde Rijk, de
beroving van de Europese joden
en de financiering van het na-oorlogse Wirtschaftswunder in de
Bondsrepubliek. Maar omdat
Boterman en Melching zich aan
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de hoofdlijnen in de Duitse historie hebben gehouden zal dit waarschijnlijk nog enige tijd weinig af
kunnen doen aan de actualiteit
van het boek.
Slechts enkele kritische opmerkingen lijken me gerechtvaardigd . Hoewel de auteurs
zowel van de zware geboorteweeën als van de hevige stervensnood van de republiek van
Weimar (1919- 1933) - amper
veertien jaar tussen het keizerrijk
en nazirijk -een scherp en levendig beeld geven lijkt mij hun kritiek op de voornaamste stichter
en de eerste president, de sociaaldemocraat Friedrich Ebert al te
stellig geformuleerd. Deze is
mogelijk wat te gemakkelijk
overgenomen van de Duitse historici en retorici die tijdens het
academische nakaarten tot dusver
het antwoord schuldig bleven op
vragen naar concrete alternatieven voor de politieke en militaire
gezagsdragers die daadwerkelijke .
bestuurlijke verantwoordelijkheid droegen en zich niet konden
verbergen achter sluiers van algemeenheden. Maar de voornaamste factor in de de lotgevallen van
deze republiek - de eerste
Westerse democratische staatsvorm die Duitsland kende wordt duidelijk en terecht, zonder dubbelzinnige uitleggingen
en reserves, aangewezen: de conservatieve politieke elite, 'die
nooit gewend was in democratische zin problemen op te lossen
en compromissen te sluiten'.
Deze oude kaste van staatsambtenaren en Pruisische grootgrondbezitters die met de grote bankiers en industriële bewindvoerders 'dacht met de populistische
nazi-beweging haar positie veilig

te stellen. Het waren vooral deze
conservatieve tegenstanders van
Weimar die uit domheid, onderschatting van het nazisme, misplaatste eigenwaan, zelfoverschatting, angst en eigenbelang
de democratie hadden ondermijnd.'
Er is in de schets van de ondergang van Weimar dunkt me wel
erg weinig aandacht besteed aan
de sociale en de politieke uitwerking van de economische crisis op
de grote massa van de Duitse
arbeidersklasse en op de middengroepen vergeleken met de
belangstelling voor de opstelling
van intellectuelen die voor de
loop der gebeurtenissen van marginale betekenis zijn geweest.
Maar op de slotconclusie van
Boterman en Melching bij dit
belangrijke hoofdstuk in de
Duitse historie is nauwelijks iets
af te dingen: 'De Weimar-republiek ging ten slotte te gronde aan
een overbelasting op allerlei
gebied die de natie hopeloos verdeelde: economische crisis, een
slecht functionerend politiek systeem dat legitimiteit miste, de
last van een verloren oorlog en
van 'Versailles', maar vooral aan
de onderschatting van Hitier, die
wijselijk zijn belangrijkste plannen nog achter had gehouden.'
Het Derde Rijk
Dat heel het Duitse bedrijfsleven,
de openbare ordediensten en de
strijdkrachten tot zeer kort voor
het einde van de oorlog nog goed
bleven functioneren was vooral
te danken aan de kwaliteit en de
inzet van de traditionele Duitse
staatsbureaucratie en een zeer
groot deel van de maatschappelijke elite alsmede van de algemene

meegaandheid van de bevolking
in een racistische politiestaat als
het Derde Rijk.
Ook met betrekking tot het
Derde Rijk dat de nationaalsocialisten stichtten na de ondergang van de republiek van
Wei mar en de catastrofe van de
Tweede Wereldoorlog geven
Boterman en Melching een bondig, overtuigend beeld. Naar
mijn inzicht wordt Adolf Hitier
door hen echter te veel gezien als
een 'man die wist wat hij wilde'
en slechts 'op de mogelijkheid
van de uitvoering van zijn plannen wachtte' (p 1 13) en te weinig
als de door volstrekt irrationele
obsessies gedreven agitator en
terrorist, die in de ruimte die
hem toentertijd werd gelaten,
eerst op het politieke toneel in
Duitsland en vervolgens in het
vooroorlogse Europa, vóór alles
een roekeloos opportunist en
improvisator bleek te zijn.
Bij de poging het rabiate antisemitisme van Hitier persoonlijk
te verklaren blijft diens provinciale Oostenrijkse achtergrond
buiten beeld, waardoor de
nadruk dunkt mij al te eenzijdig
valt op de revanchistische politieke agitatie tegen zogeheten
'joods-bolsjewistische' complotten die verantwoordelijk werden
gesteld voor de Duitse capitulatie
in 1 9 1 8, welke na de Eerste
Wereldoorlog niet alleen door
zijn kop spookte. Ik miste op de
literatuurlijst van Botermans en
Melching de op dit punt verhelderende studie van Eugene
Davidson: The MakinB if Ado!f
Hitier ( 1 977).
De opbouw van de inmiddels
veertig jaar oude Bondsrepubliek
wordt eveneens overzichtelijk

-
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in beeld gebracht, al hebben
geschiedschrijvers hier weinig
resultaten beschikbaar van ·historisch onderzoek naar enkele
belangrijke maar nog altijd enigszins in het schemerduister gebleven momenten - bijvoorbeeld
met betrekking tot het beleid van
de verschillende bezettings-autoriteiten vanaf 1945, de ontbrekende denazificatie van het justitieapparaat, het snelle herstel van
de grote banken en industriële
ondernemingen en de opbouw
van de democratische partijen.
Een enkele keer wordt het
betoog ontsierd door slordige
formuleringen. Zo wordt in de
slotalinea gezegd: 'Behalve twee
wereldoorlogen is op Duitse
bodem ook nog eens tweemaal
een dictatuur ontstaan: het nationaal-socialisme en het neestalinisme van de ooR.' In werkelijkheid ontstond , zoals in voorgaande hoofdstukken werd aangegeven, alleen de Tweede Wereldoorlog 'op Duitse bodem' en
kan alleen van het nationaalsocialisme worden gezegd dat het
op Duitse bodem is 'ontstaan' de ooR werd er ingericht door de
Sovjet-Unie.
De zowel in de binnenlandse
als in de buitenlandse politiek bij-

zonder ingewikkelde periode,
waarin Heirnut Schmidt als kanselier moest opereren is helder en
kernachtig weergegeven. Al
wordt het door de auteurs niet
met zo veel woorden gezegd, het
zal de lezer niet ontgaan, dat zich
in die tijd een interessant historisch keerpunt aftekende: onder
leiding van een sociaal-democraat
bleef Duitsland een trouw en
onwrikbaar partner in het NA vabondgenootschap. Tegelijkertijd
nam de regering Schmidt het
voortouw bij de zeer kritische
opstelling van West-Europa
tegenover de politiek van de
Verenigde Staten. Dit was een
vervolg op de Ostpolitik die de
eerste
sociaal-democratische
kanselier, Willy Brandt, had
ingezet. Deze periode is totnutoe
de enige succesvolle in heel het
bestaan van de sPo geweest; voor
het eerst bleek de sociaal-democratie opgewassen tegen de grote
problemen waarvoor zij in de
buitenlandse politiek van Duitsland werd gesteld .
Gezien de beoogde opzet van
het boek, is het begrijpelijk dat er
geen aandacht werd gewijd aan de
historische, culturele en politieke
verscheidenheid van diverse
deelstaten van de federale

Bondsrepubliek. Gezien de betekenis die de auteurs hechten aan
goed begrip van de plaats van
Duitsland in Europa blijft het
jammer dat er ook geen ruimte
kon worden gevonden voor de
bijzondere betrekkingen tussen
Duitsland en de landen en streken
die tot het Duitse taalgebied
behoren of anderszins tot de
invloedssfeer van Duitsland in
Europa kunnen worden ge~e
kend.
Men leze mijn opmerkingen
echter meer als aanvullend
bedoelde kanttekeningen dan als
zwaarwegende kritiek. In De
Duitse Phoenix bieden Boterman
en Melching in kort bestek een
voortreffelijke, vlot leesbare
samenvatting van één van de
allerbelangrijkste en meest complexe hoofdstukken in de
geschiedenis van Europa in de
twintigste eeuw. Het is een evenwichtig verhaal geworden dat
nergens nodeloos gecompliceerd
wordt gemaakt maar ook nergens
in oppervlakkigheid vervalt. Het
verdient, hopelijk vooral ook via
het onderwijs, een groot lezerspubliek.
GER VERRIPS

Schrijver en redacteurs &.P
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Niet boos, wel een
beetje verdrietig
Joop van Holsteyn bespreekt:
N.P.G.W.M. Kramer e.a. (red.),
Politieke marketing: winst '!f verlies?, Den
Haag: sou Uitgevers, 1996.

De opdracht van vorige keer was
Politieke marketins: winst

tf verlies?

Ik heb al jullie opstellen gelezen
en zal aangeven wat ik ervan
vond. Maar ik moet wel alvast
zeggen: het viel me niet echt
mee. Dat zal zo dadelijk duidelijk
worden. Een algemene opmerking vooraf. Waarom denken jullie nou eigenlijk dat ik een bepaalde opdracht geef? Het is de
bedoeling dat het opstel daar dan
ook over gaat! Dus over politieke
marketing en wat dat inhoudt en
betekent, en als het even kan ook
nog over de vraag of de eventuele
(op )komst van zoiets als politieke
marketing positief of negatief
beoordeeld moet worden.
Laat ik beginnen met een heel
redelijk opstel. Scholten, jij hebt
een aardig en informatief stuk
geschreven. Je gaat in op het
begrip politieke marketing, ziet
daarvan als kern 'het centraal
stellen van de markt, niet van het
product' (p. 23), en mede naar
aanleiding van ontwikkelingen in
Amerika (in het bijzonder de verkiezingscampagne van Clinton
van I992) wordt ingegaan op de
relevantie en implicaties ervan
voor Nederland. In zijn The
Marketins
marketins

tf the President: Politica/
as

campaisn

strateBY

(London, 1 994) heeft Newman
de onvermijdelijke en wereldwijde opkomst van de marktgerichte

benadering op politiek terrein
geschetst. En jij gaat na of de uiteenlopende argumenten die hij
hiervoor aanvoert op Nederland
van toepassing zijn, nu of in de
nabije toekomst. Bij die argumenten gaat het onder meer om
de ineenstorting van het communisme in Europa, de permanente
beschikbaarheid van allerhande
informatie en snelle groei van
informatie- en communicatietechnologie, en de afwachtende
of zelfs wantrouwige houding van
het electoraat ten aanzien van
partijen en politici. Bij de behandeling van de vraag of sprake is
van een onvermijdelijke opmars
van de politieke marketing
besteed je uiteraard aandacht aan
de zogenaamde elektronische
snelweg en de (on)mogelijkheid
van zoiets als een teledemocratie.
De afronding van het verhaal
bevat een in algemene termen
niet zo gedurfde voorspelling,
waarin N ewman in voorzichtige
bewoordingen wordt bijgevallen: 'Politieke marketing en de
elektronische snelweg zullen de
komende jaren politieke besluitvormingsprocessen in het algemeen en verkiezingen in het bijzonder een gedaantewisseling
doen ondergaan. ' (p. 3o) De
euforie die deze voorspelling bij
een enkeling zou kunnen veroorzaken wordt echter direct gerelativeerd . Werd immers niet ooit
verwacht dat met de komst van
radio en televisie de gouden eeuw
van de democratie aanstaande was?
Kramer, Van Nuijsenberg en
De Vries, jullie verdienen een
standje. Drie opstelletjes over
politieke communicatie (in het
buitenland) - is dat hetzelfde als
politieke marketing? nee toch

zeker! - maar wees eerlijk, wat
heb ik ervan opgestoken? Niet zo
veel. Van Kramer iets over de
weinig heuglijke wittebroodsweken van Clinton begin I993, de
electorale
tikken
die
de
Democraten in I 994 kregen en
de daaropvolgende wederopstanding van Clinton. Van Van
Nuijsenberg iets over de Duitse
verkiezingen van I 9 94 en de campagne die 'vermoedelijk meer
dan ooit om de 'persoonlijkheden" (p.43) draaide. En van De
Vries iets over politiek in België
en de campagne en verkiezingen
van I 9 9 5. Maar geen van drieën
gaan jullie serieus in op de stand
van zaken met betrekking tot
politieke communicatie, laat
staan politieke marketing, laat
staan de beoordeling van die
stand van zaken in de beschreven
landen. Volgende keer graag
meer diepgang, en vooral ook een
verhaal over het opgegeven
onderwerp.
Provinciale politiek

Inderdaad, Tiddens en Kauer, je
mag spreken van het verdriet van
de provincie als je ziet hoe krachtig de verkiezingen voor de
Provinciale Staten door nationale
factoren en actoren worden
gedomineerd. Jullie schets van de
rol die politieke communicatie
(!) kan spelen bij het verkleinen
van de afstand tussen de provinciale politiek en de kiezers is niet
onaardig. Er zou moeten worden
begonnen 'met het positioneren
van de provincie bij de kiezer'
(p .62), terwijl de verkiezingscampagne moet worden verbeterd (meest concrete suggestie:
volplakken van de verkiezingsborden). De selectie van provin-
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ciale bestuurders moet worden
(her)bezien, terwijl nationale
politici een bescheidener of in
ieder geval andere rol dienen te
spelen, en de massamedia op
eigen wijze aan de Statenverkiezingen aandacht moeten besteden. Zoals jullie in de conclusie
opmerken: 'Om de provincie
juist meer gezicht te geven, moet
de oplossing worden gezocht in
de communicatie rondom de
provinciale politiek. Provinciale
politici moeten aan de slag met
een intensief integraal communicatieplan.' (p.65) Ik zou zeggen,
werk dit algemene idee uit in een
praktisch en uitvoerbaar plan. En
wees een beetje voorzichtig met
al dat jargon. Voor je het weet
wek je de indruk dat die dure
woorden toch vooral moeten
verhullen dat de concrete inhoud
van het een en ander aan de magere kant is.
En dan Pauw en Mathies. Jullie
dachten zeker dat een interview
met politici een makkelijke
manier was om het opstel af te
krijgen!? Dan kan best zijn, maar
hadden jullie niet kritischer met
die mensen moeten omgaan?
Vooral jij, Pauw, hebt je in dat
rondetafelgesprek met de heren
Dijkstal en Van Boxtel en
mevrouw Lodders lelijk in de
luren laten leggen. Heb je echt
niet gemerkt dat ze weliswaar
allerlei opvattingen verkondigen,
maar dat hun kennis van zaken
nogal eens een uiterst wankele
basis is voor die opvattingen en
dat wat doorvragen zo hier en
daar beslist geen kwaad had
gekund? Of stond je simpelweg
met een mond vol tanden toen
Van Boxtel over de eisen waaraan
een lijsttrekker zou moeten vol-

doen opmerkte: 'Los van alle
persoonlijkheidskenmerken, die
een lijsttrekker moet hebben,
moet bij de kiezer de notie aanwezig zijn, dat de lijsttrekker dat
op basis van legitimatie geworden
is. Charisma zonder legitimatie is
heel gevaarlijk.' (p.69) En
Lodders: 'Een lijsttrekker moet
een authentieke persoonlijkheid
zijn.' (p .69) OfDijkstal, over het
effect van 'de' televisie op verkiezingscampagnes: 'Met het
fenomeen televisie is een soort
geest uit de fles gehaald. Het is
een jong medium waar we nog
niet goed mee om kunnen gaan.
Noch de makers, noch de kijkers,
noch de politici. Dat leidt dan
weer tot bedenkelijke verschijnselen. Wat zeker is, is de enorme
invloed die beelden hebben op de
samenleving; dat weten sommigen knap te manipuleren.' (p.69)
Of was het juist de bedoeling om
ze gewoon te laten praten, om zo
de discrepantie tussen kennis en
meningen aan het licht te doen
komen. Oké, als dat zo is, dan is
het een aardig verhaal, maar dan
had je misschien die bedoeling
moeten
maken.
duidelijker
Overigens, Pauw, is jouw gesprek met Rottenberg wel weer
aardig, al was het maar omdat er
een 'politicus' aan het woord
komt die, zeker ook door de
eigen ervaringen met de PvdAcampagne van I994, waardering
heeft voor (kwalitatief) kiezersonderzoek als centrale component van de moderne verkiezingscampagne. Alleen is het raar
dat de angst anders overgeleverd
te zijn aan de macht van de media
de belangrijkste drijfveer van dat
onderzoek is. 'Als politieke partijen onvoldoende onderzoeken

wat er inhoudelijk onder hun kiezers leeft, waaraan men zich
ergert en in wie men het meeste
vertrouwen heeft dan zijn ze volledig afhankelijk van de initiatieven en soms de grillen van de
media.' (p.77) Mathies, jouw
gesprek met Bolkestein moet ik
dan toch echt lager waarderen, zo
weinig als het gaat over politieke
marketing of, als ik mild ben,
politieke communicatie. Eigenlijk staat er helemaal niets in dat
de moeite waard is en niet allang
en breed bekend.
Het nut van campaanestrateaieim

Eventjes genoeg gemopperd,
jongens. Jouw opstel, Anker,
mag er bijvoorbeeld best zijn . Je
kunt zien dat je je in het onderwerp hebt verdiept en er herhaalde malen praktisch mee te maken
hebt gehad! Je legt uit wat de kenmerkende onderdelen van een
campagnestrategie zijn en welke
plaats kiezersonderzoek binnen
zo'n strategie inneemt, hoe de
diverse onderdelen in de Amerikaanse electorale praktijk vorm
krijgen, en waar we op kortere of
langere termijn in Nederland
rekening mee moeten gaan houden . Waar het de strategie betreft
wordt gehamerd op het belang
van het maken van duidelijke,
scherpe keuzen: een politicus of
partij die alles wil, die alle mogelijkheden openhoudt lijkt misschien redelijk en verstandig,
maar is dat waarschijnlijk of
althans vanuit dit perspectief
niet. Voordat de campagne echt
losbarst moet voor alle betrokkenen volstrekt helder zijn welke
aspecten wel en vooral ook welke
niet aan de orde gesteld zullen
worden. En die laatste groep is
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veel en veel groter dan de eerste,
als men zich realiseert dat twee of
drie onderwerpen meer dan
genoeg zijn voor één campagne.
De eenmaal gemaakte keuze
moet vervolgens in een aansprekend thema worden samengevat,
een thema dat in zijn meest
beknopte vorm in een verkiezingsslogan wordt verwoord. De
door het CDA in 1986 gebruikte
slogan 'Laat Lubbers zijn karwei
afmaken' geldt nu al als een klassiek voorbeeld van een slogan die
vanuit het perspectief van strategie en campagnevoering bijzonder geslaagd moet worden
genoemd. Bij het uittesten en
verspreiden van de campagneboodschap kan overigens een
begeleidende, welhaast continue
rol weggelegd zijn voor diverse
vormen van onderzoek. Enigszins
verrassend en helaas iets te weinig uitgewerkt is het pleidooi
voor het kweken van een grotere
politieke weerbaarheid bij de
burgers aan het einde van het
verhaal. Als het zo is, merk je op,
dat kiesgerechtigden onvoldoende inzicht hebben in de moderne
campagnestrategieën en -technieken, kunnen zij de indruk krijgen gemanipuleerd te worden,
met mogelijk nadelige gevolgen
voor hun politieke interesse en
participatiebereidheid. Om dit te
voorkomen zouden partijen meer
openheid moeten betrachten
waar het met name hun onderzoeksactiviteiten betreft en zouden de media nadrukkelijker aandacht moeten schenken aan de
strategieën die politieke partijen
hanteren in de aanloop van verkiezingen.
Ja, Breedveld, jouw bijdrage
gaat over politieke communica-

tie, hè. Over de relatie tussen
politiek en journalistiek en de
ontwikkelingen die daarin kunnen worden onderkend. Of
eigenlijk is het bovenal een zoektocht naar 'de ethiek van de op
een breed publiek gerichte communicatie' (p.1o5), bij de ontwikkeling waarvan twee waarden
centraal staan: openbaarheid en
waarheidsvinding (en vrijheid van
meningsuiting). Niet onaardig,
maar niet een bijdrage die ik
gezien het opgegeven onderwerp
had verwacht. En pas toch op met
metaforen: 'Hoe troebel de vij ver inmiddels is geworden waarin
zij de pers voor hun karretje willen spannen( ... ).' (p.1o8) - ik
kreeg het beeld maar niet voor
ogen.
De kiezer als consument

Over naar Van der Veen. Jij hebt
duidelijk en ook met enig succes
je best gedaan op jouw verhaal
over de kiezer als politieke consument, en je hebt er ook nog allerlei cijfers en grafiekjes bij.
Overigens ben ik niet zo erg overtuigd van de 'duidelijke parallellen tussen het consumenten-keuzegedrag en het gedrag van de
'politieke consument' . ' (p. 1 2o)
Meer in het algemeen is de keuze
voor een partij op diverse punten
toch echt heel anders dan de
keuze voor een wasmiddel of
auto, niet alleen vanuit de aard
vanhet 'produkt' en de 'aanschaf'
ervan maar ook met betrekl<ing
tot de communicatie rondom die
keuze. Sla de door James A.
Thurber en Candice ]. Nelson
geredigeerde bundel Campainns
and

Elections

American

Style

(Boulder, 1995) er maar eens op
na, bijvoorbeeld het hoofdstuk

van Jay Bryant over 'Paid Media
Advertising', waarin wordt beargumenteerd dat 'principles of
politica! and product advertising
have little in common.' (p.87)
Trouwens, dat geldt voor jullie
allemaal jongens, lees die bundel
(als je dat nog niet gedaan hebt; in
ieder geval heeft Anker zijn huiswerk wel gedaan), want zij
behandelt op boeiende wijze
dezelfde thematiek als die van jullie opdracht. Even terug naar Van
der Veen, want ik moet natuurlijk wel even wijzen op het Whole
Brain Model dat hij beschrijft, 'een
universeel en gevalideerd model
dat de verschillen in denken van
mensen in kaart brengt.' (p. 129)
Het gaat om een 'kwadrantenmodel' gebaseerd op recente inzichten over de fysieke werking van
de hersenen. Mensen kurmen op
grond van hun (stabiele) mentale
stijl worden ingedeeld in vier
groepen en elke mentale stijl past
bij bepaalde communicatie-kenmerken. Dit is dan weer bruikbaar voor politieke partijen in
hun communicatie met de kiezers: ' Kennis van de brain domi nanee van de relevante kiezerssegmenten geeft aanwijzingen voor
de stijl van communicatie die partijen moeten hanteren om de kiezers te bereiken. Bij elk segment
horen immers specifieke communicatievormen.' (p. 1 34) Een
interessant idee, maar ik zou er
graag iets meer van weten om de
claim van universaliteit en gevalideerdheid
te
accepteren.
Voorlopig zet ik, als je het goed
vindt, nog even mijn vraagtekens
bij de constatering dat 'de aanhangers van elk van de vier [grote]
partijen een eigen mentale
'kleur' hebben' (p . 13 1) en bij het
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idee dat zulks bruikbaar zou zijn
in een verkiezingscampagne.
Maar ja, jongens, jullie weten zo
langzamerhand dat ik wat sceptisch van aard ben, nietwaar?
Trouwens, Kranenburg, met
betrekking tot jouw stukkie heb
ik niet zo veel aan scepsis. Daar is
namelijk niet voldoende basis
voor. Je schrijfthet vlot op, hoor,
dat is het punt niet, maar veel
nieuws te melden heb je niet.
'Journalistiek en politiek verkeren in een permanent spanningsveld. Ze hebben elkaar
nodig maar hebben ook behoefte
aan de eigen autonomie. Dat
spanningsveld wordt groter in
verkiezingstijd. Terwijl dan aan
beide kanten de behoefte aan
overzicht het grootst is, neemt
dat overzicht juist af.' (p. 142) En
meer inzichten zo diep als een
kinderbadje. Dan kan ik iets meer
waardering hebben voor de korte
beschouwing van Kramer over de
mogelijkheden die de technologische vernieuwingen bieden voor
de (elektronische) democratie,
mogelijkheden
waarvan
in
Amerika de praktische (on)bruikbaarheid in hoog tempo worden
geëxploreerd.
Koole, hoe vaak moet ik het
nog zeggen! Ik weet het, je bent
dé deskundige in Nederland als
het om politieke partijen in het
algemeen en partijfinanciën in het
bijzonder gaat en je zult vaak
gevraagd worden daar jouw
mening over te geven. Maar had
je jouw op zichzelf zeker niet
onaardige betoog, een nauwelijks
verkapt pleidooi voor een speciale partijwet - 'Alle gedane suggesties zouden in een nieuwe partijwet opgenomen dienen te worden. Maar een dergelijke wet kan

niet zonder een goede discussie
over de vraag welk type partij de
overheid wenst te stimuleren.
Daarbij zou tevens eindelijk de
pretentie moeten worden opgegeven dat de overheid zich niet
bemoeit met de interne gang van
zaken in partijen. Dat gebeurt
immers al. Dat erkennen en vastleggen in een wet, zou niet meer
zijn dan codificatie van een inmiddels ontstane praktijk.' aldus de
slotwoorden (p. 1 57) - niet wat
hechter kunnen verbinden met
het idee van politieke marketing?
Met politieke communicatie,
desnoods?
Nijpels en Coops, voor jullie
echt een dikke onvoldoende.
Jullie hebben gewoon je huiswerk niet gedaan, zo simpel is
dat. De vraag waarom en hoe
bepaalde maatschappelijke vraagstukken op de politieke agenda
komen is interessant genoeg, daar
gaat het niet om. Die vraag houdt
ook vele anderen al tijden bezig.
Dus die verbazing van jullie over
hoe dat nu zit had wel iets kleiner
kunnen zijn, als van de relevante
bestaande inzichten gebruik was
gemaakt. Kijk eens in een boek of
tijdschrift, en met behulp van de
daar te vinden theoretische noties
en bevindingen van empirisch
onderzoek kunnen jullie verder
komen dan een staat van verbazing en nauwelijks gefundeerde
vermoedens en speculaties. Ik
ben benieuwd of de conclusie van
jullie verhaal na het doen van wat
huiswerk ongeschonden blijft.
'Vermoedelijk is er in de praktijk
sprake van een mix van oorzaken,
die ertoe bijdragen dat issues
even makkelijk worden gelanceerd als 'afgeserveerd'. De
samenleving - en zelfs de infor-

rnatiemaatschappij van vandaag
de dag - gaat zelf op zoek naar
politiek of maatschappelijk interessante onderwerpen of visies.
En dat gebeurt geheel onafhankelijk van de wijze en mate waarin
daarover gecommuniceerd is.'
(p.169)
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Rol van de media

Tot slot dan de opstellen van Van
Praag en Bremroer, het eerste
onder de noemer 'Van Attlee tot
Berlusconi, campagnes zonder
partijen?, het tweede over
'bezinnen, beginnen en communiceren'. Het eerste verhaal gaat
over moderne mediacampagnes
en de (mogelijke) invloed van
informatie-communicatietechnologie. Een nuchtere en alleen al
daardoor nuttige beschouwing.
Zo wordt erkend dat om een aantal redenen een goede verkiezingscampagne
tegenwoordig
van groter belang is dan vroeger,
maar wordt er tegelijkertijd op
gewezen dat dat verleden en de
daarin gewortelde instituties en
structuren nog altijd doorwerken
en dat de verschillen tussen toen
en nu minder schokkend zijn dan
soms wordt verondersteld. Ook
het idee dat partijen hun greep
verliezen op campagnes wordt
danig bijgesteld; eerder lijkt het
tegendeel het geval, gezien de rol
van de centrale partijorganisaties
bij bijvoorbeeld de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer en bij
het ten behoeve van de campagne
te verrichten onderzoek. 'De
ontwikkeling in de Verenigde
Staten waar elke kandidaat zijn
eigen campagneorganisatie opbouwt en de partij geen rol meer
speelt in de campagne, zal zich
hier niet gaan voordoen.', luidt

(p
er
V~

Til

m

0)

Ie
OI

dJ
ac

bt
w
Z(

-

s &..o 7/8 '997

353
BOEKEN

1ag
aar
tees.

' erin
is.'

'an
ste
tot
Ier
rer
IU -

aat
1es
•an
10 -

aJ
lg.
m-

ielig
~ r,

op
de
en
en
en
an
ok
ep
·dt
tet
·ol
ies
~I 

bij
ne
)e

de
~n

per
eh
dt

dan ook een van de slotopmerkingen (p. 1 8 3) van de bijdrage.
Jouw verhaal, Bremroer, is wel
wat erg beknopt en schematisch,
maar daarbij moet ik eerlijkshalve
aantekenen dat je dat ook aankondigt. Je zegt immers dat 'enkele
contouren van een checklist voor
politieke
campagnevoering
(p. 18 5) zullen worden geschetst,
en daar hou je je dan ook aan . Het
verhaal bevat voor de echte kenner wellicht niet veel nieuws,
maar kan bijna dienst doen als een
praktische handleiding voor het
voeren van politieke campagnes.
W olffensperger, jij hebt de
opstellen van tevoren mogen
lezen en je hebt er een positief
oordeel over. Het totaal aan bij dragen geeft volgens jou 'een
actueel, deskundig en divers
beeld van alle mogelijke vormen
waarmee de politiek met de kiezer in gesprek kan komen.'

(p. 199) Het moge duidelijk zijn
dat ik wat anders, ja, toch minder
positief ben. Allereerst gaan te
veel bijdragen niet of nauwelijks
of slechts op (zeer) indirecte en
impliciete wijze over het opgegeven onderwerp. Je kunt dat
'divers' noemen, maar ik had liever dat een ieder zich wat meer
bij het eigenlijke onderwerp had
gehouden. Ook de kwalificatie
deskundig zou ik absoluut niet op
elke bijdrage van toepassing achten. Het zijn volgens mij toch
eerst en vooral de mensen die
zich wetenschappelijk-professioneel met politiek, verkiezingen,
en verkiezingscampagnes bezighouden die erin geslaagd zijn een
aardige bijdrage te leveren . Maar
goed, misschien is die indruk een
gevolg van mijn verwantschap
met die groep en heb ik onvoldoende oog voor de kwaliteiten
van de bijdragen van consultants

en andere verkopers van gebakken lucht - oeps, daar zie je het al.
En ten derde dit: het onderwerp
politieke marketing (en ook:
politieke communicatie) is en
blijft de moeite waard, en verdient zeker aandacht, ook in de
toekomst, Dus reken er maar op
dat ik in de komende tijd nogmaals deze opdracht voor een
opstel zal geven! Maar dan hoop
ik wel dat iedereen zijn huiswerk
doet, zich niet al te gemakkelijk
van de opdracht afmaakt, en zich
eerst en vooral ook probeert te
houden aan die opdracht.
Begrepen!?
JOOP VAN HOLSTEYN

is als universitair docent verbonden

aan de vakaroep Politieke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te
Leiden
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Locatie De groeigemeente Ede, waar een modern winkelcentrum moet verrijzen, koste wat kost.
Foto Johanna Speltie
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W egwerpelijk kleed
Het schoolgebouw staat in het centrum,
schuin achter de kerk, laatgotisch, aan de voet van de heuvel,
gevormd in het Würmglaciaal, die de Paasberg heet.
Het Marnix College, opgetrokken in helderrode baksteen.
Pergola's, glazen verbindingsgangen en rustieke cours.
Nissen, gaanderijen, een getijdenboek
gemaakt voor verliefden: leerling en docent.
Over het bouwwerk zijn sterren uitgestrooid,
op het tympaan en ook waar nooit een sterveling komt.
In de stookkelder achter ketels, leidingen
en op de gargouilles hoog boven de grond.
Een kathedraal vanaf de Paasberg gezien,
een tand in zijn kas.
Het Marnix is vlerkwanseld voor twintig zilverlingen.
Het bestuur heeft het gebouw van zich geworpen
als een wegwerpdijk kleed.
De verkoop is bekokstoofd bij een pilsje
in de kantine van de mixed hockeyclub.
Een school als een kerk gebouwd voor de eeuwigheid.
Voor kinderen en kindskinderen.
Het gebouw bestond er voor hen
en zal na hen bestaan
omdat het de mens overleeft ...
Het Marnix wordt gesloopt.
Jan Siebelink
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De malle consequenties van fractiediscipline

INHOUD

Fractiediscipline
Markt en ideologie

In de Grondwet staat dat Kamerleden stemmen zonder last
(artikel 6 7, lid 3). Last heeft hier
de betekenis van opdracht of volmacht. Welke waarde kan aan dit
artikel in de praktijk worden toegekend?
Elke politieke partij vormt in
beide Kamers fracties. De verschillende beleidsvelden worden
onder de fractieleden verdeeld,
zodat ieder lid specialist en
spreekbuis is op een bepaald terrein. In fractievergaderingen
vormt de fractie een gezamenlijk
standpunt, dat zij later in de
Kamer zal innemen. De fractievoorzitter poogt de leden altijd
op één lijn te krijgen. Het wordt
wel fractiediscipline genoemd,
dat alle leden geacht worden op
één lijn te komen. Het is algemeen bekend, dat bij alle grote
partijen deze discipline hard is:
een individueellid mag af en toe
een van de fractie afwijkend
standpunt innemen, maar dit mag
niet te vaak gebeuren op straffe
van zware op dit lid uit te oefenen
druk, waardoor zijn of haar functioneren erg moeilijk wordt
gemaakt.
Onderlinge discussie is een
goede zaak, maar dat mag niet
ontaarden in het uitoefenen van
druk. Hoe verhoudt nu het fenomeen van partijgebonden fractiediscipline zich tot het 'stemmen
zonder last'?
Een dode letter

De

rechtsgeleerde

T.W.C.

Akkermans schreef over artikel
67, lid 3 van de Grondwet in De
Grondwet , een artikelsnewijs commentaar (1987): 'In de huidige

bepaling is bij de herziening in
1 9 8 3 de zinsnede "van of ruggespraak met hen die hen benoemen" vervallen. Deze woorden
hadden, aldus de regering bij de
behandeling van het herzieningsvoorstel, slechts historische betekenis en wekten bovendien de
onjuiste indruk, dat het voeren
van overleg met de achterban
verboden is. Tijdens de parlementaire behandeling van het
wijzigingsvoorstel in de Tweede
Kamer werd door de vvo-fractie
de vraag gesteld of de verplichting tot het uitvoeren van een
verkiezingsprogramma als een
last kan worden aangemerkt'.
De regering antwoordde:
'Kamerleden hebben zich, door
zich kandidaat te laten stellen
door een partij, akkoord verklaard met het verkiezingsprogramma van die partij. De kiezers
hebben hem op grond van dat
programma gekozen. Het kamerlid is daarom politiek gebonden
zowel tegenover de kiezers, als
tegenover zijn partij , zich aan het
programma te houden. Hij behoudt daarbij echter zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid als
volksvertegenwoordiger.
In die zin is het zich houden aan
het verkiezingsprogramma niet
te zien als een last. De politieke
verplichting zich te houden aan
het verkiezingsprogramma kan
niet worden gesanctioneerd door
een terugroepingsrecht, aangezien politieke partijen een dergelijk recht niet bezitten. Van een
bindend mandaat zou sprake zijn
indien een politieke partij een
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formeel terugroepingsrecht zou
kunnen uitoefenen voor het geval
kamerleden het verkiezingsprogramma van die partij niet ten uitvoer brengen. De werkelijkheid
is, dat een gekozene in de uitoefening van zijn lidmaatschap niet
juridisch gebonden is aan de
besluiten van politieke partijen.
Wel kan een politieke partij een
kamerlid uitnodigen tot een
gedachtenwisseling als er twijfel
over zou bestaan of het verkiezingsprogram voldoende zou
worden gevolgd.'
Na de weergave van de visie
van de regering, besluit Akkermans als volgt: 'Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de waarde van
de onderhavige grondwetsbepaling in de praktijk. Zo is E.C.D.
Kortmann van mening, dat nu de
gebondenheid van de volksvertegenwoordigers aan besluiten van
partij-organen zo al niet juridisch, dan toch feitelijk, zeer
sterk is, de praktische betekenis
van de grondwetsbepaling gering
. ,
IS.

Akkermans en zijn collega
Kortmann zijn dus de overtuiging
toegedaan, dat het grondwetsartikel, dat Kamerleden stem men zonder last, in wezen een
dode letter is. Dat beide heren
gelijk hebben, kan goed worden
geïllustreerd aan twee voorbeelden uit de recente praktijk.
Gebrek aan onafhankelijkheid veroorzaakt door fractiedisci pline - van kamerleden lijkt de
belangrijkste oorzaak te zijn
waarom in de Kamer massaal en
collectiefbesluiten worden genomen waarvan burgers niet begrij pen dat ze worden genomen of
waarover burgers zelf sterk
onderling verdeeld zijn.
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Zo is het onbestaanbaar, dat de
besluiten de Betuwelijn en de
H s L aan te leggen zouden zijn
genomen, indien alle 1 so Tweede Kamerleden en 7 5 Eerste
Kamerleden zich over deze zaken
een onafhankelijk oordeel zouden
hebben gevormd.
Betuwelijn en

H

sL

Laten we wel wezen. Deze lijn is
helemaal niet nodig. Containers
worden zeer snel over de Rijn per
binnenschip naar Duitsland vervoerd. De capaciteit van deze
vaarweg is nog lang niet volledig
benut. Dit vervoer vindt goedkoop plaats en iedereen is het er
over eens, dat deze vorm van vervoer de milieuvriendelijkste is.
Tenslotte is het vervoer ook nog
rendabel, waardoor de staat niets
hoeft bij te dragen. De staat moet
de vaarweg wel onderhouden,
maar dat moet zij nu ook. Als er
meer verkeer over Rijn en Waal
gaat, worden deze onderhoudskosten niet hoger, maar wel beter
benut. De investeringen in de
Betuwespoorlijn zullen nooit
worden terugverdiend. Als de
kostprijs van het vervoer in rekening zou worden gebracht, dan
wordt het tarief zo hoog, dat er
geen container meer over deze
rails gaat. Het vervoer over dit
spoor zal dus ten eeuwigen dage
gesubsidieerd dienen te worden.
Het enige voordeel is, dat de containers per trein 24 uur eerder in
Duitsland zijn dan per schip. Een
ieder, die iets van de logistiek van
transport weet, kan vertellen, dat
deze tijdwinst niet noodzakelijk is
om de vooraanstaande positie van
Rotterdam als distributieknooppunt te behouden. Containers
doen er weken over om over de

oceanen Rotterdam te bereiken.
Een dag tijdwinst naar Duitsland
is dan niet meer van overwegend
belang. Door de goederen op tijd
te bestellen, respectievelijk op
tijd af te voeren door middel van
'just-in-time'- systemen is deze
langere reistijd te neutraliseren.
Als het dan sneller moet, is dat
mogelijk door in de haven
efficiënter te werken. In Rotterdam zitten er gemiddeld 3 dagen
tussen de aankomst van een container per zeeschip en de afvoer
per truck, rail of binnenschip. De
Betuwelijn zal grote stukken
schaarse natuur en ruimte verwoesten . Regering en Kamer zijn
gezwicht voor de machtige vervaerslobby en leggen een stuk
onrendabel ijzer aan op kosten
van de belastingbetaler. Merkwaardig is, dat de EU geen stokje
voor dit project steekt. Er hoeft
in Europa maar beperkte staatssteun naar een bedrijf te gaan om
de Europese Commissie in actie
te krijgen en hier wordt een hele
spoorlijn tot in lengte van jaren
gesubsidieerd !
Iets soortgelijks geldt voor de
HogeSnelheidsLijn. Politici hebben er miljarden voor over om
reizigers sneller naar Parijs te
brengen; evenals de Betuwelijn
brengt dit een verloedering van
het landschap met zich mee. Ook
dit project is onrendabel. De
belastingbetaler zal bij elk treinkaartje een bedrag moeten bijleggen. De miljarden die in deze lijn
gaan zitten, zouden beter besteed
zijn aan verbetering van het openbaar vervoer in heel Nederland.
Daarvan zouden veel meer mensen voordeel hebben en het autoverkeer zou daardoor werkelijk
teruggedrongen kunnen worden.
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Het nut van een riferendurn

Is het mogelijk, artikel 6 7, lid 3
van de Grondwet zo te wijzigen,
dat het geen dode letter meer is?
Gemakkelijk is dat niet. Misschien zou de volgende, wat
strengere formulering beter zijn:
'De kamerleden zijn gehouden
tot het stemmen zonderlast'. Het
zwakke punt blijft evenwel, dat
het moeilijk te bewijzen valt, dat
een lid niet zonder last heeft
gestemd. Invoering van het referendum lijkt een doeltreffender
middel om de fractiediscipline
terug te dringen.
Niet zolang geleden lieten
Felix Rottenberg en Hans Wiegel
bij de presentatie van een boekje
weten tegen het referendum te
zijn, omdat dit vernieuwingen
zou tegenhouden. Ik heb nooit
begrepen, hoe je als democraat
tegen het referendum kunt zijn.

Martkt en ideologie
Op een was-bijeenkomst in
januari jl bracht Arie van der
Zwan naar voren dat de PvdA het
gevaar loopt alleen te komen te
staan met haar vrije markt opstelling: van ILO en OECD tot de
wereldbank vindt een herwaardering plaats van de verabsolutering van de vrije markt. Hoewel
de berichten over deze belangrijke internationale organisaties mij
ook hoopvol stemmen is van der
Zwan me toch wat te optimistisch. De ideologie van de vrije
markt heeft nog steeds een bijna
onaantastbare positie. Zo wordt

&

ZINNEN

Als politici beweren de politiek
dichter bij de mensen te willen
brengen - en dat roepen ze al
jaren - dan is het referendum het
enige middel! Misschien kunnen
de heren eens uitleggen voor
welke vernieuwingen de politiek
in de afgelopen 1 o jaar gezorgd
heeft!
Het (correctief) referendum is
het instrument bij uitstek om
irrationele overheidsbeslissingen
ongedaan te maken. Als de kiezers hadden mogen oordelen, dan
zouden naar mijn inschatting,
Betuwelijn en H s L niet worden
aangelegd.
Als het referendum in de wet
verankerd zou zijn, dwingt dat de
politici tot een zakelijker afweging. Zij zullen zich minder laten
beïnvloeden door lobby's en de
fractiediscipline zal verminderen. De invoering van het refe-

er bijvoorbeeld in de ouderraad
van de basisschool waar ik secretaris van ben, naar voren gebracht
dat de directeur te veel zijn oren
laat hangen naar de leerkrachten
en te weinig oog heeft voor de
'ouders als klanten'. De sterke
positie van de vrije-markt-politici
is in mijn ogen gelegen in het ideologische karakter van het concept. Binnen de sociaal-democratie is dat ideologische karakter
nog eens extra sterk. Ik ben bang
dat dit laatste te maken heeft met
de samenstelling van het ledenbestand van de PvdA: mensen die in
die 'vrije markt' werkzaam zijn,
zijn nog steeds ondervertegenwoordigd.

renduro zal een positieve bijdrage
leveren aan het functioneren van
de democratie. De spelregels
moeten dan wel redelijk zijn. In
Amsterdam is dat duidelijk niet
het geval: 4o.ooo meer tegenstemmers dan voorstemmers bij
IJburg en toch gaat het project
door! En in de huidige kabinetsvoorstellen voor een referendum
worden, onbegrijpelijk, nu juist
de grote infrastructuurprojecten
als de H s L niet 'referendabel'
verklaard. Zulke prohibitieve
condities aan een referendum
stellen heeft geen enkele zin. Dit
roept alleen maar volkswoede en
frustraties op.
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Als econoom werkzaam bij de
Gemeente Rotterdam
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Van verketterins naar
verheerlijkins

Circa tien jaar geleden is onder
aanvoering van Paul Kalma een
nogal ingrijpende koerswijziging
ingezet in de PvdA. In Het socialisme op sterk water deed hij een
poging een recept te geven voor
nieuwe winst na de verloren oorlog eind jaren zeventig. Als
belangrijke reden voor het verlies
stelt hij 'de ideologische verkettering van markt en ondernemingsgewijze productie. De
PvdA liet zich in dit opzicht te
veel met de tijdgeest meedrijven'. Daartegenover pleitte hij
'in de eerste plaats (voor) een
ondubbelzinnige erkenning van
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de rol die ondernemers, individueel en als groep, in die orde te
spelen hebben'. Die ondernemers zijn volgens hem 'mannen
(en vrouwen), die over capaciteiten beschikken ('feeling' voor
marktontwikkelingen en voor
economische innovatie, bereidheid en geschiktheid om risico's
te dragen), die zeker niet bij de
staat, en ook niet bij grote collectieven (werknemerscoöperaties,
en dergelijke) kunnen worden
aangetroffen'. Een voorbeeld van
het doorschieten van het ene
uiterste naar het andere, van verkettering naar verheerlijking. De
'superioriteit van de ondernemingsgewijze productie' wordt
in zijn boekje namelijk alleen
maar in algemene zin onderschreven met het soort bewoordingen
die ik hier citeerde. Bij de vraag
waar nu precies de kracht zit van
die ondernemingsgewijze productie, wordt niet serieus stil
gestaan. De onderbouwing gaat
in termen van succes of falen van
complete landen of zelfs werelddelen.
In feite is het debat over markt
en ondernemingsgewijze productie de afgelopen tijd veel te
veel op dit 'super-helikopterniveau' gebleven. Dat levert een
ideologische opwinding op van
jewelste.

De opwindins voorbij
Als je die wat probeert te overwinnen zou je je eens af kunnen
vragen hoe verschillende (zeer
verschillende!) markten nu in
werkelijkheid werken. Ik heb
niet de pretentie dat ik daar nu
zo'n fantastisch goede, met systematisch onderzoek onderbouwde, kijk op heb, maar ik kom in de
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politieke discussie zulke verbijsterende vormen van abstraheren
van de werkelijkheid tegen, dat
mijn beperkte inzichten op dit
terrein al een belangrijke relativering kunnen bieden. Als eenvoudig krantenlezer en werknemer in de levensmiddelen- en
automatiseringsbranche
vallen
me een aantal zaken op.
Elk bedrijf zou slechts een
fractie van de productie leveren
als er nationaal en internationaal
niet
allerlei
infrastructuren
waren gegroeid in de loop der
eeuwen. Fysieke infrastructuren:
van wegen tot EDI-netwerken
(ED 1 staat voor Electrooie Data
In terchange: gestandaardiseerde
uitwisseling van informatie tussen computers van verschillende
bedrijven). Sociale: van onderwijs tot KvK en van standaardisatie-comité of brancheorganisatie
toto ECD. Collectief-psychische:
van het arbeidsethos tot de
gerichtheid op compromissen en
op technische in plaats van op
sociale oplossingen. Voor de
kwantiteit en kwaliteit van die
infrastructuren
verschillende
speelt juist de overheid een cruciale rol. Om maar het minst
bekende gebied te nemen, Eo 1.
Typisch zo'n terrein waarop de
overheden van de aziatische tijgers het voortouw namen en
jarenlang sprake is geweest van
een voorsprong.
Bijna alle 'markten' zijn vergeven
van machtsverhoudingen, iets dat
op zich al op gespannen voet staat
met de vrije markt-ideologie.
Leveranciers onderhandelen met
supermarktorganisaties over opname in het assortiment: ik heb
wel eens een deskundige op dit

gebied horen uitleggen dat je
voor de introductie van een
nieuw product in Nederland
enkele tientallen mensen moet
overtuigen, namelijk de inkopers
van de grote winkelketens. En de
trend is steeds verdere vergroting
van die inkooporganisaties dus
verkleining van dat aantal mensen. Het marktaandeel van de
grootste bedrijven blijft in allerlei
sectoren trouwens groeien.
Hoe om te gaan met bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie of de
microprocessor-industrie?
De
tendens in sectoren als deze is in
de richting van het overleven van
slechts enkele bedrijven, wereldwijd. Je zou de vraag kunnen stellen wat nu eigenlijk wereldvreemder is in Nederland: pleiten tegen elke overheidssteun,
omdat de (niet bestaande) vrije
markt moet regelen waar de
bedrijven komen te staan, of streven naar Europese, respectievelijk mondiale afspraken op dit
gebied?
Er bestaat inmiddels ook een
trend dat productiebedrijven niet
alleen de niet-kern-activiteiten
maar alle activiteiten uitbesteden! (behalve planning, organisatie en het lange termijn beleid) Je
zou daarbij het ontstaan van ofhet
terugkeren van een heilzame
marktwerking kunnen veronderstellen (of proclameren ..... ):
immers, bij hele grote organisaties kan de gedwongen afname bij
andere afdelingen tot inefficiency
leiden. Toeleveranciers worden
echter geconfronteerd (met name in Japan schijnt het) met contractueel verboden afzet (aan
andere afnemers). Hoezo vrije
markt?
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Superioriteit van de onderneminasaewijze productie
Veel ideologische opwinding
over 'markteconomie' lijkt niet
alleen ondersteund door het op
een hoop gooien van pleidooien
voor gemengde economie met de
praktijk in de voormalige oostblok-landen, maar ook door een
negeren van de concrete werkelijkheid van de onvolkomen
markten. Maar is er dan niets nuttigs aan het concept van de vrije
markt en de ondernemingsgewijze productie?
In mijn ogen zit de crux van de
efficiency van de ondernemingsgewijze productie in (de dreiging
van) het mogelijke faillissement.
Het faillissement zelf zorgt voor
een snelle wijziging van de falende leiding over een stuk productie. De dreiainB van faillissement
zorgt voor een bijsturen van de
activiteiten, doordat het meetbare rendement of gebrek daaraan
als hulpmiddel wordt gebruikt bij
de onderbouwing van besluiten.
Die vormen van efficiency
worden ook door sociaal-democraten meer en meer onderkend
en nagestreefd. Maar ook hier
moet je niet gaan mythologiseren,
moet je niet gaan doen of de kreet
'marktwerking'
aanWIJzmgen
geeft voor de organisatie van de
productie . Op welke termijn en
hoe lang moet een bedrijf onafgebroken winstgevend zijn? Bij een
zelfde liquiditeit, rentabiliteit en
solvabiliteit gaat het ene bedrijf
wel en het andere niet failliet.
Het grootste deel van de
(investerings)beslissingen wordt
ook niet gebaseerd op een integrale kosten-baten afweging
maar wordt onderbouwd door de
angst dat men achter zal blijven
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bij de concurrentie. Er heerst wat
dat betreft een groot conformisme. Vanuit de automatiseringssector zijn daar mooie voorbeelden van te geven.
Toekennen van kredieten aan
nieuwe bedrijven, voor nieuwe
bedrijfsactiviteiten en nieuwe
kredieten voor bestaande activiteiten gebeurt per definitie ook
op basis van een plan en een
inschattinB van de marktontwikkeling, niet op basis van de marktontwikkelingen zelf! Vooral bij
de wat grotere bedrijven kom je
naast jeelinB en elan binnen 'de
ondernemingsgewijze productie'
ook veel inefficiency, angsthazerij, dikdoenerij, conformisme en
zelfs bureaucratie tegen.
PrivatiserinB
In de jaren zeventig kreeg het
bedrijfsleven van elk probleem de
schuld en bleven vele 'nieuwe
vrijgestelden' steken in het alleen
maar bestrijden van bedrijven.
De meest extreme vertegenwoordigers van deze ideologie
vermoordden de werkgeversvoorzitter of kwamen met het
waanzinnige concept van de
'repressieve tolerantie'. In de
jaren tachtig en negentig werd
het bon ton om alles wat je niet zint
toe te schrijven aan 'de overheid'
of zelfs 'de politiek'.
Aan de intensiteit van die
beide trends liggen mijns inziens
gemakzucht, populisme, persoonlijke frustraties en zondebok-denken ten grondslag. Maar
daarnaast krijgt een sterke ideologische trend op een gegeven
moment een materiële betekenis
in de vorm van een zichzelf vervullende voorspelling. Uit de
gezondheidszorg kennen we het

placebo-effect, in de sociologie
het Hawthorne-effect en bij verkiezingen een bandwaaon effect:
op een gegeven moment is het
keihard meetbaar. Bij hoeveel
privatiseringsoperaties kun je het
succes toeschrijven aan de 'tuchtiging van de markt'? Niet zelden
is er na operaties, gericht op het
'marktgerichter' werken, nog
steeds maar één aanbieder van
een dienst. Afgezien van de
mogelijkheid dat bij een geprivatiseerde dienst de extra doelstellingen van de overheid met betrekking tot werkgelegenheid
voor bepaalde doelgroepen overboord worden gezet, - leidend
tot maatschappelijke kosten die
moeilijk te becijferen zijn - ga ik
er vanuit dat de belangrijkste factor bij die successen gevormd
wordt door het feit dat mensen er
van overtuigd zijn geraakt dat ze
bezig zijn met een goede verandering. Een de-privatisering op
basis van een even sterke ideologische stroming zou weer verbetering kunnen brengen. 1
Veel zaken die onder het mom
van de vrije markt worden ingevoerd associeer ik dan ook niet
met 'tuchtiging van de markt'
maar met politici die politiek te
moeilijk vinden .
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1. Vrij naar het Hawthorne onderzoek
begin deze eeuw. Men onderzocht of
bepaalde verbeteringen in de arbeidsomstandigheden,. meer licht met name,
een positief effect had op de arbeidspro·
ductiviteit. Zowel meer verlichting als
minder leidde tot hogere productiviteit.
De verhoging bleek te danken aan de
belangstelHng voor de mensen die
'onvermijdelijk' uitging van het onderzoek.

zu.
W(

'al
W(

Va

de
ka·

