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INZAKE BEGINSELEN

De veerkracht
van de sociaaldemocratie

puin' neer op het verpulveren van de gangbaar
geworden correctie op de
werking van de markteconomie. De sociale-rechtsJOS DE BEUS
bescherming werd bij stukHoosleraar wijsbeseerte aan de Rijksuniversiteit
jes en beetjes verminderd.
Groninsen en lid van het curatorium van de
De doelmatigheid van de
Wiardi Beekman Stichtins
arbeidsmarkt was voortaan
belangrijker dan de nivellering van inkomens- en vermogensverhoudingen. De beheersing van de kosten
der sociale politiek ging boven het waarborgen van
Max Weber'
de zekerheid van de massa van uitkeringsgerechtigJe moet wel erg lang op safari wezen om niet te den. De private verantwoordelijkheid voor het
eigen welzijn telde zwaarder dan de publieke zorg
weten dat het voortbestaan van de sociaal-demovoor de kwaliteit van huisvesting, onderwijs, medicratie een dringende kwestie is geworden. Sociaaldemocratische partijen maakten in de jaren tachtig sche zorg en andere sociale dienstverlening. De
hoge progressieve directe belastingen werden ingeeen keuze tussen twee kwaden. Of men veroordeelde zichzelf tot eeuwige oppositie door zich ruild voor lagere, proportionele en indirecte heffingen. Prijsstabiliteit en de harde munt kregen pritegen de bezuinigingspolitiek te verzetten of men
oriteit boven volledige werkgelegenheid en de
verwierf regeringsmacht door de bezuinigingspolizekerheid van een baan voor het leven. De samentiek te omarmen tegen de prijs van een vertrouwerking tussen overheid en het georganiseerde
wensbreuk met de achterban. 2 In de jaren negentig
kwam daar iets opmerkelijks bij, nog afgezien van bedrijfsleven in het arbeidsbestel ging over in
ondernemersvriendelijke interventie, lobby en
corruptie en programmatische uitputting. Zowel
decentralisatie. Een meer selectieve en ingekromde regerende als de opponerende sociaal-democrapen solidariteit van de burgerij werd uitgelokt of
ten vernieuwden zichzelf door afscheid te nemen
van het socialisme van het 'zachte budget' en aanzelfs aangemoedigd. Kortom, het sociaal-democratische maatschappij-model, zoals dat vooral in
sluiting te zoeken bij de tucht van het neoliberalisNoord-Europa tot volle wasdom was gekomen, viel
me. Dit gold ook voor landen als Denemarken,
uit elkaar.J
Duitsland en Nederland, waar de sociaal-democraten onder invloed van een opkomend postmateriaDe postsocialistische sociaal-democratie
listisch levensgevoel en de uitdaging van nieuwe
Het woord 'modernisering' is hier te glad, zoals het
sociale bewegingen en radicaal-linkse partijen neigwoord 'ontmanteling' weer te grauw is. De mededen naar vrijzinnige standpunten in de culturele
verantwoordelijkheid van sociaal-democraten voor
sfeer (directe democratie, toegeeflijke moraal,
de voortgaande afslanking van de verzorgingsstaat is
natuurbescherming, openheid ten aanzien van
weliswaar aantoonbaar maar toch allerminst opgemigranten en hun culturen).
helderd. Waarom hebben ze zich met zulke overgaIn het geval van de regerende sociaal-democratie (zoals de Zweedse SAP, de Nederlandse PvdA,
ve en soms zelfs met geestdrift gestort op een soort
van 'revisie van het revisionisme' die hen in het
de Belgische BSP/PSB, de Franse PS en ook de
kamp van de vermaledijde bourgeois-liberalen lijkt
Spaanse PSOE) kwam het 'ruimen van kapitalistisch

Denn ich bin der Meinuns: ein
Mittel, die sozialistische Überzeusuns und die sozialistischen Hrdfnunsen aus der Welt
zu schrdfen, sibt es nicht. }ede
Arbeiterschcift wird immer in
irsendeinem Sinne sozialististisch sein. Die Frase ist nur, ob
dieser Sozialismus ein solcher
sein wird, dass er vom
Standpunkt der Staatsinteressen aus (. . .) erträslich i st.
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te brengen? Waarom deze besmettelijke vorm van
gesleep met de eigen bruidschat?
Het routineuze antwoord luidt dat sociaaldemocraten ergens tussen de oliecrisis van 1974 en
die van 1979 realisten zijn geworden. Dat is niet
onjuist maar houdt toch onvoldoende rekening met
buiten-rationele factoren. Inderdaad heeft men lessen getrokken uit de crisis van de verzorgingsstaat
van toen (onbeheersbare uitgaven en schulden voor
de overheid, winsterosie, inflatoire wensen van
vakbonden). Maar het vulgaire keynesianisme is
door prominente sociaal-democraten zoals de
Duitse centrale bankier Tietmeyer vervangen door
een even modieus en doorschietend geloof in de
drie-eenheid van harde munt, begratingsevenwicht
en transnationale vrijhandel. Deze bekeerlingen
zijn uiteraard heel ijverig maar daarom ook niet in
staat te erkennen dat hun nieuwe dogma nog minder uitzicht biedt op stabiele volledige werkgelegenheid dan hun oude dogma deed.4
Daarnaast maakt de overmatige vereenzelviging
van sociaal-democraten met de verzorgingsstaat dat
hun nieuwe realisme samengaat met een zelfopoffering die soms niet van zelfverminking te onderscheiden valt. Hoewel de verzorgingsstaat nimmer
de eerste keuze was van de sociaal-democratie en
zijn opbouw in de meeste Europese landen mede
het werk is geweest van sociaal-liberalen, vooruitkijkende conservatieven (Bismarck, Churchill) en
geseculariseerde christendemocraten, onderhouden de sociaal-democraten toch de sterkste band
met dit staatstype. Het sociaal-democratische crisisbeheer sinds de jaren zeventig wordt ingegeven
door het negatieve gevoel dat men deze pijnlijke
operatie niet aan andere partijen kan toevertrouwen en door het positieve gevoel dat men zelf de
beste geloofsbrieven heeft om het even wonderbaarlijke als wankele gebouw van de sociale politiek
overeind te houden zonder wilde sloop en onherstelbare beschadiging. Hier lopen eergevoel, overlevingsdrang en de aloude passie voor politiek en
ordening door elkaar.
Tenslotte is er de neiging om te miskennen dat
de markt een ander allocatiemechanisme is dan de
1. Max Weber, ' Der Sozialismus', voordracht voor officieren te Wenen op 1 3
Juni 1 9 1 8, in Wolfgang J. Mommsen
(red.), Max Weber, Zur Politik im Weltkriea, Tübingen,J .C. B. Mohr, 1984,
p.6J3. Met dank aan Jacques van Doorn
voor de tip.

begroting, en te menen dat de markt een soort
nieuw middel is voor de verwezenlijking van overheidsdoelen in plaats van oude middelen als wetgeving en belastingheffing. Vele neoliberale sociaaldemocraten praten over ruil en concurrentie alsof
het omwegen zijn van een regering die slimmer is
dan Smith, Keynes en Marx bij elkaar. Niet gehinderd door economische theorie, denkt men dat de
markt 'gemaakt' kan worden en dat de onbedoelde
gevolgen ervan of niet zullen optreden of vandaag al
mogen worden ingeboekt als prestaties van toekomstgericht beleid. Vandaar het profijtbeginsel in
de financiering van de overheid; de contracten met
ambtenaren, toeleveringsbedrijven, belanghebbende verenigingen en 'klanten' (zoals de contracten
voor migranten en werklozen); de deregulering van
bestaande onvolkomen markten (zoals de internationale markt voor communicatie); de vorming van
nieuwe, lang geblokkeerde markten (zoals milieuen onderwijsbonnen), en de ongehinderde uitbreiding van markten voor luxe-consumptiegoederen.
Het huidige realisme der sociaal-democraten is
dus niet zuiver rationeel te noemen. Dat wordt nog
eens bevestigd door het feit dat het eerder de vrucht
van late aanpassing aan nieuwe omstandigheden is
dan van een weloverwogen en tijdige herschikking
van het gedachtengoedj zoals van de verhouding
tussen materiële vrijheid en gemeenschapsleven of
tussen nationaal burgerschap en wereldburgerschap. Ik laat de verklaring hiervan nu verder rusten, om over te gaan op het eigenlijke thema van
mijn betoog, namelijk de bestemming van de postsocialistische sociaal-democratie. Daarover bestaat
een pessimistische visie die je ook rondom en binnen de PvdA veel hoort. Ik bespreek eerst de argumenten van de pessimisten. Vervolgens probeer ik
deze argumenten te ontkrachten om te zien of een
meer optimistische visie op de veerkracht van de
sociaal-democratie aannemelijk kan worden
gemaakt. Ik beperk me daarbij hoofdzakelijk tot de
PvdA. Aan het slot ga ik in op het verschil tussen
mijn huidige geloof in een zekere veerkracht van de
partij van Kok, Rottenberg, Vreeman en Wallage
en het pleidooi van Kalma, Scheffer en mijzelf

2. Herbert Kitschelt, The Traniformation
'![Social Democracy, Cambridgc, University Press, 1994 en Idem, 'Europcan
Social Democracy between Politica!
Economy and Electoral Competition',
paper, Department of Politica! Science,
Duke University, 1 99 S.

3· Zie Henry Milner, Social Democracy
and Rationol Choice, Londen, Routledge,
1

994·

4· Een Nederlands voorbeeld is Marcel
van Darn, ' Muntunie is goed voor iedereen', de Volkskrant, 28 November 1996.
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(herfst 1995) voor de vorming van een nieuwe linkse formati e in de Nederlandse politiek in de plaats
van de PvdA en met haar verwante partijen.
Vijf pessimistische araurnenten

Het eerste argument van de pessimisten is dat een
terugtocht, in de letterlijke zin van een terugkeer
op eigen schreden, in gesloten formatie zelden haalbaar is in de democratische politiek. Meestal is de
gevestigde achterban behoudzuchtig en komen
nieuwe soorten kiezers op politieke entrepreneurs
en nieuwkomers af ('liever het origineel dan de
kopie '). Een tweede offensief en voorhoedefunctie
in tegengestelde richting ('gisteren naasting, vandaag privatisering ') lijkt alleen maar mogelijk als
men de voorwaarden tot machtsbehoud tot in de
perfectie beheerst en uitbaat, zoals de Britse conservatieven en de Duitse christendemocraten plegen te doen, of als men de vernieuwing van leider schap en generatie , beginsel en beleid, strategie en
organisatie zeer snel en slagvaardig doorvoert (zeg
een 'oponthoud voor zelfreiniging' van hoogstens
vijf jaren), een beetje zoals Mitterrands grote ommekeer in 198 2 zich voltrok. Volgens de pessimisten is er geen hegemonische sociaal-democratische
partij meer over, sinds het succes van de Zweedse
burgerlijke partijen ten koste van de almacht van de
SAP in 1976 en 1991 . Verder blijkt dat de vernieuwing na Nieuw Links in zowel de meest dogmati sche sociaal-democratische partij (Labour) als de
meest modieuze (de PvdA) een langgerekt proces is
van zoeken, proberen, en leren van fouten.
Het tweede pessimistische argument is dat het
marktsocialisme de instabiliteit van een half gereed
nieuwbouwhuis heeft . De primaire aanspraak van
het marktsocialisme luidt dat de verwezenUjking
van verdelende rechtvaardigheid onder de huidige
voorwaarden van mondialisering en individualisering gediend is met de uitdijing van het marktmechanisme, en wel ten koste van de reikwijdte van de
5. In de volkswijken van Arnhem,
Dordrecht, Rotterdam, Terneuzen en
Utrecht proberen de bewoners zelf de
drugsdealers, hoerenlopers en jeugdbendes te bestTijden, vaak in samenwer·
king met de woonachtige migranten en
de politie ter plaatse. Zie Hans Horsten,
' Opstand der volkswijken ' , de Volkskrant , 1o Augustus 1996. In september
van dit jaar hebben bewoners uit 53 wij ken zich te Breukelen gegroepeerd in
h t Nationaal Actiecomite Drugsoverlast, hetgeen toch weer een beroep op

publieke en vrijwillige sectoren . Maar de praktijk
houdt zich op twee manieren niet aan het marktsocialistisch beginsel. Ten eerste leidt de ene terugtred van de overheid (ophaal en verwerking van
vuil) tot de andere (spoorwegen, bussen). Een variant hierop is het doorgeven van bezuinigingen van
de centrale overheid aan de lokale overheden en
van deze lokale overheden aan de burger (vermindering van subsidie aan rechts- en wetswinkels) .
Deze omkering van de door Hayek voorspelde
opeenstapeling van overheidsinterventies leidt tot
kaalslag en verloedering van het publieke domein,
w elke zelfs via een opleving van het vrijwillig
dienstbetoon (burenhulp, liefdadigheid, verenigingen) niet afdoende kan worden bestreden .5 Ten
tweede blokkeert de vrij e ·markt de sociaal-democratische doelstelling, getuige de opkomst van het
fenomeen van ' meedogenloze groei', dat wil zeggen de gelijktijdigheid van economische groei en
toenem ende inkomensongelijkheid en armoede. 6
In de overige gevallen wordt marktwerking met
sociaal-democratische beschaving verzoend door
zware herregulering, zodat de vrije markt een idylle blijft (sociale zekerheid, massamedia, hoger
onderwijs).
Het derde pessimistische argument is dat er
sprake is van een structurele afkalving van het besef
van menselijke gelijkwaardigheid en solidariteit in
de W esterse cultuur. Dit leidt tot vormen van
normloosheid en wanorde in de democratische
natiestaten aldaar. Uitingen hiervan zijn belastingontduiking, uitkeringsfraude , segregatie van scholen en buurten, racisme en vormen van separatisme
en isolationisrpe. In de Verenigde Staten na de New
Deal en Johnsons oorlog tegen de armoede leven 2 8
miljoen 'anti-Amerikanen' in zogeheten 'private
communities'. Dat zijn hermetisch gesloten en constant bewaakte dorpen van rijken die hun collectieve voorzieningen zelf bekostigen en elkaar strenge
en puriteinse leefregels opleggen . 7

de overheid gaat inhouden.
6. De verhouding tussen de 2 o procent
rijkste Nederlanders en de 2 0 procent
armste Nederlanders was in de periode
198 1- 1993 gemiddeld 4 ,5 . Het is waar
dat van de ontwikkelde landen alleen
Hongarij e, Polen , Japan en Spanje meer
gelijkheid kenden. Maar ook is waar dat
deze ongelijkheid sinds 199 1 (4, 1) bij
ons is toegenomen. De toename van
armoede in Nederland is omstreden: het
c a s registreert toename en stabilisatie
op het peil van ongeveer 4 procent van

de huishoudens, maar het sc P ontwaart
juist een afname. Wel is het een publiek
geheim dat bij standsgerechtigden al
jarenlang niet rondkomen en evenmin
profiteren van de economische groei.
Zi e UNDP, Human Development Report
1996, O xford 1996 , p.1 98 .
7. Zie New York Times, 3 september
1995. Men verwacht een verdubbeling
van het aantal staatsverlaters in de
komende ti en jaar.
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De verklaringen van deze afkalving lopen uiteen van
het succes van de democratisch gelegitimeerde centrale overheid en haar 'sociale sturing' (nieuwe verwenning en gewenning) en het mislukken van deze
overheid (nieuwe frustratie en onverschilligheid)
tot de terugtred van de overheid (nieuwe indoctrinatie en mobilisatie van egoïsme en ressentiment)
en het einde van de overheid (nieuwe kansen op
parasitair gedrag en privaat gewin). Sommigen leggen ook een verband met de secularisatie, in het bijzonder met een verzwakking van christelijke deugden (geloof, hoop en liefde) en van sociaal-democratische waarden als het bij- of coproduct daarvan. 8 In alle verklaringen wordt geconcludeerd tot
een omslag in het culturele klimaat ten nadele van
de reputatie en wervingskracht van sociaal-democratische partijen.
Het vierde pessimistische argument luidt dat de
mondialisering van de economie de sociaal-democratische politici zal pressen om de beweeglijke
productiefactor te ontzien (dus om bedrijven en
rijke landgenoten te koesteren ten nadele van
gezinnen en arme landgenoten zonder mobiliteit of
hinderkracht in het algemeen), om de overheid te
veranderen van een publieke huishouding in een
grote vennootschap (het zogeheten enge nutsdenken), en om het landelijke concurrentievermogen
te versterken door de algemene levensstandaard en
de rechten van werknemers en vakbonden aan te
tasten.9 De wereldwijde kapitaalmarkt noopt de
overheid tot het afzien van expansief monetair en
budgettair beleid en tot bevoorrechting van buitenlandse investeerders, wat alles bij elkaar leidt tot
een daling van overheidsuitgaven en een verschuiving van deze uitgaven ten gunste van bedrijven met
uitbreidingsplannen (een Melkert-I baan kost de
schatkist jaarlijks 4o.ooo gulden maar een baan vanwege een multinational kost de schatkist via de
Investeringspremieregeling
ooo gulden).
De wereldwijde goederenmarkt (import uit
lage-lonenlanden, uitbesteding van bedrijfsproduc-

so.

8. René Cuperus, 'Heimwee naar het
Socialisme &.Democratie, 53, 1996,
pp.198 · 2o1. Vgl.JosdeBeus, 'Wezijn
nooit goddeloos geweest en we zijn het
ook nu niet', in Marcel ten Hooven
(red.), Het debat over de moraal,
Amsterdam, Trouw, 1996.
9· Philippe van Parijs, Real FreedomJor
All, Oxford, University Press, 1995,
p. 22o-233 en Idem, Solidariteit voor de
2/e eeuw, Garant, Leuven-Apeldoorn,
1996.
CDA',

tie aan die landen, omstreden marktaandelen van de
nationale exportsector) noopt de overheid om
belastingen te verlagen, verslechtering van arbeidsvoorwaarden te dulden in zowel de open als de
afgeschermde sector van de economie, en de binnenlandse verliezers (werkloze werknemers en
bankroete ondernemers ip het kleinbedrijf) slechts
beperkt schadeloos te stellen via lage uitkeringen of
laagwaardig werk bij de overheid. De Britse economisch-historicus Skidelsky voorziet zelfs een
publieke-lastendruk van 30 tot 35 procent van het
nationaal inkomen. 10 En de wereldwijde arbeidsmarkt (multinationale bedrijven, migratie) noopt
de overheid om de nationale arbeidsmarkt zo open
te maken, dat de loonontwikkeling in Beijing (alias
de oprukkende niet-westerse kapitalistische landen) wordt gevolgd.
Middels al deze koppelingen zullen rationele
sociaal-democraten overgaan tot een aanpassingsstrategie die weliswaar streng-rechtvaardig is - in
het belang van de minst bevoorrechten wordt de
sociale politiek aangepast aan de imperatief van
kapitaal-accumulatie - maar die ook neerkomt op
het opeten van de sociaal-democratische erfenis.
Hier komt bij dat vele vooraanstaande sociaaldemocraten, zoals bij ons Duisenberg, Geelhoed en
Kok, zelf hebben bijgedragen tot het ontstaan van
hun smalle .externe marges door eerst in te stemmen met harde inflatiebestrijding en daarna met de
invoering van een interne markt in Europa en zelfs
met de stringente voorwaarden voor toetreding tot
de EM u en het bijbehorende gevaar van recessie. 11
Het laatste argument van de pessimisten sluit
hierbij aan. Het betreft de uitzichtloze dilemma's
van de natiestaat. Het 'hemd is nader dan de rok'dilemma is de spanning tussen het opkomen voor
economische gelijkheid op wereldschaal en de
behartiging van de belangen van de werknemers en
meest kwetsbare burgers in eigen land. Een sociaaldemocraat zou de grenzen moeten openen voor
goedkope arbeid en goedkope produkten uit Oost-

1o. Robert Skidelsky, The RoodJrom
Seifdom, Allen Lane, New York, 1995,
p. 192. Een Nederlandse geestverwant
van Skidelsky, Van Doorn, roept daarentegen de sociaaldemocratie op om te
blijven vasthouden aan de rol van de
overheid als wet-en regelgever, inter·
mediair, controleur en laatste garantie.
Zie Jacques van Doorn, 'Het socialisme
als kameleon', in De draaobare Van Doorn,
Prometheus, Amsterdam, 1996, p. 258 .

11. Dit pikante argument wordt verdedigd door de briljante Nederlandse politicoloog Ton Notermans. Zie zijn 'The
Abdication from National Policy
Autonomy: Why the Macroeconomie
Policy Regime Has become So
Unfavorable to Labor', Politics and
Society,~ 1, 1993, 'Social Democracy
and External Constraints', AREN A
Workina Paper, no. 15, September 1995
en Money, Markets and che State (diss.),
Troms0, 1995.
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Europa, Afrika en Azië. Meer in het algemeen zou
zij of hij de verdwijning van de economische alleenheerschappij van het Westen en de daarop gebaseerde voorrechten van de eigen arbeidersklasse
moeten toejuichen. Maar een sociaal-democraat
zou ook de grenzen moeten sluiten met het oog op
de bedreigde welvaart van onopgeleidc werknemers en werklozen, die landgenoten zijn en bovendien tot het eigen lectoraat behoren (en dus tweemaal niet in hun vertrouwen mogen worden beschaamd).
Het andere dilemma ('geen hemd zonder rok')
betreft de spanning tussen wenselijke bovennationale samenwerking en onmogelijke bovennationale
democratie. Het is wenselijk dat staten nauw
samenwerken in een intergouvernementeel, confederaal of zelfs federaal verband voor de oplossing
van hun gezamenlijke en grensoverschrijdende problematiek (defensie, milieubehoud, misdaadbestrijding, bestrijding van mondiale epidemie). Deze
samenwerking kan een einde maken aan verspillende statenconcurrentie in de vorm van overproductie van mega-luchthavens, kernwapens, 'excellente' onderzoeksinstituten en douaniers met honden.
Bij deze samenwerking hoort democratie (een
grondwet, algemeen kiesrecht, eerlijke verkiezingen, mccrderheidsvorming) en ook een bqrgerlijke
amenleving (een publieke opinie, verenigingsleven). Preciezer gezegd: hoc dieper de samenwerking, des te meer zou de volksmacht van samenwerkende regeringen en volken moeten lijken op
wat al op nationale schaal tot stand is gebracht.
Maar de bovennationale democratie bestaat hoogstens in embryonale vorm. Ze is onmogelijk binnen
de horizon van een enkele generatie tot stand te
brengen vanwege problemen omtrent de bovennationale identiteit, de schaal en ingewikkeldheid van
beleid, en de afstemming van gelaagde bestuurlijke
bevoegdheden in een federaal staatsrecht.
Deze twee dilemma's treffen uiteraard alle politieke stromingen, maar toch in het bijzonder de
sociaal-democratie, die immers de nationale overheid als bastion heeft (en niet de onderneming of de
kerk). Het is bijna een gemeenplaats om vast te stellen dat het sociaal-democratische gclijkheidsstrc-

ven sterker door nationale gemeenschapszin dan
door kosmopolitische gelijkwaardigheid bepaald is
geweest: de intranationale herverdeling was altijd
omvangrijker en belangrijker dan de internationale
herverdeling. 1 2 Het is ook geen toeval dat er een
spanning bestaat tussen een hoog universcel niveau
van sociale rechten in het binnenland - zonder binnengrenzen dus - en het streven naar open externe
betrekkingen, voorzover een stelsel van sociale
politiek moet samengaan met het aanhouden van
buitengrenzen en met behoud van de economischtechnische voorspron~ op landen met een laag
niveau van sociale-rechtsbescherming waarmee
economische banden worden onderhouden. Deze
spanning wordt overigens verhuld door de retoriek
van ontwikkelingssamenwerking en zou overigens
ook - maar dan op een hoger bestuurlijk niveau manifest worden als er een Europese sociale politiek zou zijn .
De pessimisten betogen nu dat sociaal-democratische partijen geen uitweg uit deze dilemma's vinden, in weerwil van hun potentie in de Europese
politieke ruimte (afgemeten aan hun aanwezigheid
in vele feitelijke en potentiële lidstaten en hun aandeel in het Europese Parlement). Dit kan scherper
worden gezegd. De pessimisten volgen de jonge
Hayek in zijn stelling dat een Europese staat een
dermate geringe waardenconsensus en nationale
identiteit zou kennen, dat hij nimmer een sociaaldemocratisch activisme (Europees werkgelegenheidsbeleid, Europees infrastructureel beleid,
Europees sociaal beleid, Europees cultuurbeleid)
ten toon zou spreiden. Kortom, de pessimisten
beweren dat een bovennationale sociaal-democratie, om te beginnen een Europese, onmogelijk is. 1 3
Het onaelijk der pessimisten
De pessimistische redenering over de verpletterende invloed op de sociaal-democratie van de politiek
van de terugtocht, het marktdenken onder intellectuelen en hoge ambtenaren, de verenging van de
betrokkenheid van de burgerij, de wilde economische wereldvorming en het vastlopen van nationale
rechtsbescherming is op het eerste gezicht ijzersterk. Zowel anti-paarse als pro-paarse partijgeno-

om ie
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1 2. Zeker, die national e gemeenschapszijn kwam er niet vanzelf (zoals Wiardi
Beekman begreep), moest worden geïnstitutionaliseerd (zoals Drees en
SuurhofT begrepen) en was doortrokken
van niet-particuliere, zedelijke noties

van rechtvaardigheid (zoals Tinbergen
begreep). Maar dit alles maakte de
gemeenschapszin van de N cderlandse
arbeidersbeweging niet automatisch
Europees of mondiaal, hoe goed het
'supranationale plan' ook in elkaar stak

(zoals Den Uyl en Mansholt en hun vele
leerlingen onvoldoende hebben begrepen).
13. Vgl. Perry Anderson, 'The Europe
to Come', London Review'![Books, 25
Januari 1996 .
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ten zullen iets waarachtigs in dit pessimisme herkennen en dit ook overnemen als uitgangspunt voor
hun politieke handelen (anti-paars ziet als vernederende knieval wat pro-paars als kleinste concessie
ziet). Toch is er tamelijk veel tegen het pessimisme
in te brengen. Al mijn bedenkingen hebben te
maken met de onderschatting van politieke scheppingskracht, van de rol van leiderschap, compromis, kleine hervormingen, wedlopen tussen partijen, gevoel voor stijl en politiek geluk. '4
De pessimisten voorzien een min of meer gelijktijdig einde van sociaal-democratische partijen,
maar een overzicht van de verkiezingsuitslagen van
de voornaamste Europese partijen sinds de jaren
zeventig en tachtig wijst helemaal niet in deze richting. In deze periode waren Labour, SPD en de
OostenrijksesP ö de grootste verliezers (meer dan
3 procent), vormden de BSP/PsB, de PvdA en de
SAP de middelmaat in winnen en verliezen (binnen
de marges van 3 procent), en waren de Italiaanse
PSI, de PS en de PSOE de grootste winnaars (meer
dan 3 %). In de jaren negentig zien we dat de verliezers terreinwinst boeken (Labour plus 3,6 procent
in 1992, SPD plus 2,9 procent in 1994, en SPÖ plus
4, 2 procent in 1995), dat de winnaars terugvallen
(de Ps 1 gaat op in linkse fusies na een verlies van
12,4 procent in 1994, de PS verliest 15, 7 procent in
199 3, de P s oE verliest o, 8 procent en 1,4 procent
in respectievelijk 1993 en 1996), terwijl de middelmatig opererende partijen uit de jaren zeventig en
tachtig eerst een gevoelige nederlaag lijden (de
BSP/PsB minus 5 procent in 1991, de PvdA minus
7,9 procent in 1994 en de SAP minus 5,5 procent in
1991) maar daarna 'terugkomen van weggeweest' waarmee bedoeld wordt dat de Belgische socialisten hun 'Augusta-verlies' wisten te beperken tot 1
procent ( 1995), dat de Zweedse socialisten in 1994
ruim wonnen (plus 7,5 procent) en dat de
Nederlandse PvdA in de peilingen voor 1998 op
stationair staat. Er bestaat trouwens een nietEuropese sociaal-democratische partij die helemaal
buiten het pessimistische geschiedbeeld valt. De
Australische Labour Party kwam in 198 3 aan de
macht en won sindsdien vier verkiezingen op rij,
niet door de verzorgingsstaat op te rollen zoals de
Nieuw-Zeelandse zusterpartij deed, maar door
14. Vooral De Rooy heeft een en andermaallaten zien hoezeer een gerichtheid
op intellectuelendiscussies het zicht op
desDA P/PvdA als gewone hervormingspartij ontneemt. Zie recentelijk
Piet de Rooy, 'De sociaal-democratische

hem opnieuw te meubileren (met name door de
algemene rechten op pensioen, bijstand en kinderbijslag selectiever te maken ten gunste van zowel de
armen als de middenklasse).'5
Dit brengt me meteen op het eerste argument
tegen het pessimisme, dat ik de 'politiek vanuit de
tweede linie' zou willen noemen. Er zijn in demoderne politieke geschiedenis wel meer stromingen
geweest die hun alleenheerschappij moesten opgeven, zich hadden aan te passen aan een nieuwe tijdgeest en pas na lange tijd de weg terug vonden naar
offensief en brede populariteit. De 2oste-eeuwse
liberalen zijn hiervan het beste voorbeeld; in Nederland gaat het om de LS Pen de v DB voor 1940 en
de VVD en D66 na 1945. (De 2oste-eeuwse fascisten zijn een slecht voorbeeld, omdat ze tot de huidige dag geen vat op het electorale midden en de staat
hebben gekregen - zelfs niet in Frankrijk, Italië,
Oostenrijk en België.) Uit het liberale voorbeeld
kan men leren dat acceptatie van de verdrijving uit
de 'eerste linie' niet behoeft te verworden tot uitsterving of marginalisering. De pessimisten hebben
ongelijk als ze een politieke woestijn ontwaren tussen de hegemonie van eergisteren en de folkloristische franje van overmorgen. Dat geldt des te sterker voor sociaal-democratische partijen in continentale consensusdemocratieën, voor wie de keuze
tussen isolement of meedoen vanuit een minderheidspositie eerder regel dan uitzondering is.
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Zoals de VVD in de jaren vijftig tot en met zeventig
presideerde over de toenemende inperking van de
vrijheden van ondernemers, zo zou de PvdA medeverantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor toenemende sociale ongelijkheden, zij het zonder het
egalitaristisch beginsel op te geven en via compromissen binnen bepaalde grenzen (zoals de onaanvaardbaarheid van armoede en onbelaste weelde).
Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen meegaandheid en zelfverdediging en tussen vernieuwing en eigen geluid. Als men het optreden van de
PvdA in de laatste 'rooms-rode' periode (19891994) vergelijkt met dat in de paarse periode 1994
tot heden, dan valt op dat de partij op alle niveaus
(leider, bewindspersonen, volksvertegenwoordi-

passie voor politiek', in Jos de Beus,
Jacques van Doorn en Piet de Rooy, De
ideoloaische driehoek, tweede editie,
Boom, Meppel, 1996 .
15. Zie Francis G. Castles, 'NeedsBased Strategies of Social Proteetion in

Austral ia and Ncw Zealand', in Gesta
Esping-Anderscn (red .), Welfare Staces in
Transition, Londen, Sage, 1996b,
pp.96,ro6-rro.
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ging, bestuur) minder verkrampt en speelser weet
om te gaan met het ongunstige gegeven dat zij een
gedecimeerde, uitgedaagde of afgeschreven volkspartij is . Grote blunders zijn niet begaan, indien we
de val van Sebrenica gemakshalve als een partijloze
blunder zien. De drukte rond de zw-ingreep van
februari 1996 is slechts een echo van de paniek rond
de beruchte wAo -ingreep van augustus 199 3. Het
'burgemeester in oorlogstijd' is vervangen door
een 'kleine oorlog in burgemeesterstijd', een term
voor Melkerts listige strijd voor het behoud van het
Rijnlandse model van kapitalisme (met inbegrip van
'Europese' medezeggenschap in grote multinationale ondernemingen).
Van de nood wordt een deugd gemaakt, wat ook
blijkt uit de minder gelijkhebberige en tobberige,
meer relativerende en vrolijke stijl van jonge kamerleden en kaderleden (Niet Nix). Voorbeelden
van prudente meegaandheid betreffen de verruiming van de winkeltijden en de commercialisering
van de omroepen. Voorbeelden van bekwame zelfverdediging betreffen de koppeling van lonen en
uitkeringen, het wettelijk minimumloon en de verplichte deelname aanondernemings-of bedrijfstakpensioenfondsen. Voorbeelden van interessante
vernieuwing betreffen de denkbeelden over de
versobering en fiscalisering van de AOW (Van Zijl),
het eigen woningbezit van de hurende bevolking
(Ouivesteijn en Van der Ploeg), de Participatiewet
(Adelmund) en de klimaatcommissie van de
Tweede Kamer (Crone). Voorbeelden van het vertrouwenwekkende eigen geluid zijn de actieve
Afrika-diplomatie (Pronk), de gesubsidieerde
banen (Melkert), het pleidooi voor een exportgerichte cultuurpolitiek en het protest tegen de conservatieve uitleg van het Verdrag van Maastricht en
de EM u (beide Wallage).
Ik beweer niet dat de PvdA de politiek vanuit de
tweede linie helemaal onder de knie heeft.
Daarvoor zijn er teveel tegenvoorbeelden die het
optimisme temperen, zoals de wisselvalllige of zelfs
misleidende opstelling in de milieupolitiek (krimp
roepen, selectie schrijven en smerige groei doen),
in de schaalvergroting en sluipende segregatie van
het lager en middelbaar onderwijs, in de harde aanpak van illegalen en in de abrupte afschaffing van de
16. Henk te Velde wees me nog op een
bijzondere illustratie van politiek vanuit
de tweede linie. Bolkestcin is thans de
politicus waar niemand omheen kan,
zoals Thorbecke, Co lijn, Drees en
Lubbers dat ooit waren . Maar Kok voor-

universitaire democratie. Ik beweer wel dat de hui dige PvdA beter laat zien hoe een sociaal-democratische partij met het eigen legaat - de garantie van
solidariteit uit de jaren veertig en de garantie van
tolerantie uit de jaren zestig - kan omspringen zonder de schaduwzijden ervan te loochenen of de blijvende waarde ervan te verkwisten. 1 6
De koopman-premier

Het tweede argument tegen het pessimisme is de
ontkenning van de praktische betekenis van het
marktsocialisme. Die ontkenning wordt beli chaamd door de woorden en daden van Wim Kok .
Het is hem er helemaal niet om te doen het
filosofisch gelijk van het marktsocialisme der posttinbergiaanse economen (Van der Ploeg) en postmoderne sociologen (Van Dam) aan te tonen. '7
Kok lijkt heel wel te beseffen dat de leuzen 'meer
markt' en 'minder miljonairs' nu eenmaal niet in
elkaar te schuiven zijn. Koks ondersteuning van de
kerntaken van de overheid en de versterking van de
ondernemingen in Nederland heeft veel meer te
maken met de drieslag die Lord Dahrendorf heeft
bedacht voor de Britse Social Democrats. Dahrendorf, een sociale liberaal van de oude stempel,
noemt drie eisen: de vergroting van het concurrentievermogen van nationale onder~emingen, het
behoud van sociale samenhang en stabiliteit, en het
respect voor burgerlijke vrijheden en traditionale
democratie. 18 Koks gedrag als koopman-premier
past naadloos in dit stramien.
Ten eerste wil hij de post-industriële voorwaarden voor eerlijk delen en duurzame consumptie
veilig stellen. Die voorwaarden van de 'agenda2ooo' betreffen naast de gangbare (eerder typisch
Nederlandse dan socialistische) inkomensmatiging,
de ruimtelijke infrastructuur, de sectorstructuur en
de werkgelegenheidsstructuur van de toekomstige
Nederlandse economie . Ten tweede wil Kok
armoede, sociale uitsluiting en extreme ongelijkheden tegengaan. Ten derde ziet Kok de nieuwe
flexibele markteconomie niet zozeer als een institutie voor vrije keuze of werkelijke vrijheid voor allen
maar als een institutie ten behoeve van de
Nederlandse versie van burgerlijke deugden, als
daar zijn hard werken, samen de schouders ergens

komt dat Bolkesteinde aansturing van
Nederland voor zijn rekening neemt.
1 7. Net zo min als Drees het klassieke
marktsocialisme van Lange en Lerner
wilde propageren. Zie over beide soorten marktsocialisme Christopher

Pierson, So,cialism afier Communism,
University Park, Pennsylvania State
University Press, 1995.
1 8. Zie een vraaggesprek met
Dahrendorf in N R c Handelsblad, 2 3
december 1995

10
onderzetten (een mooi produkt maken), op de centen letten, het verdiende inkomen (loon of uitkering) krijgen en strikt persoonlijke keuzen op eigen
kosten maken. Uiteraard komt deze strategie van
de tweede wederopbouw gemakkelijk in strijd met
de strategie van het behoud van verworven rechten
uit de eerste wederopbouw. Zo zitten er wel meer
ongerijmdheden in dit opmerkelijk ferme premierschap: tussen Koks beroep op het wij-gevoel en de
decentralisatie en variatie van uitkeringen in de
nieuwe bijstandswet, tussen zijn nuchtere beheersing van vaderlandse rampen en zijn frivole voorkeur voor de Maastrichtse vrijstaat van centraal
bankieren en voldongen-feitenpolitiek, of tussen
zijn spannende wedloop met Bolkestein en zijn ontmoediging van alles wat zweemt naar spontaan
debat en onvoorspelbare polarisatie in parlement,
partij, pers en politieke overlegorganen .
Dat is hier allemaal het punt niet, zoals ik hier
ook geen punt maak van Koks afstand tot het verkiezingsprogramma van zijn partij, de inzet van het
debat over Kalma's De wonderbaarlijke teruakeer van
de solidariteit (september 1995). Het punt is dat
Kok, anders dan vele pessimisten menen, wel degelijk beschikt over een ideologische rechtvaardiging
van zijn 'produktivistische' aanpak . Uiteraard
neemt de houdbaarheid daarvan met sprongen toe
als zou blijken dat Koks kabinet zich niet van tussentijdse bezuinigingen behoeft te bedienen; dat het
uitgavenbeperking, lastenverlichting en loonmatiging met explosieve groei van fatsoenlijke banen
verbindt (met uitzicht op volledige werkgelegenheid nieuwe stijl), en dat het de beheerder van een
soort Nederlands model bij gebrek aan beter is
geworden in de ogen van Europese staatslieden en
kwaliteitskranten. De bekering van een bisschop
was altijd al een kwestie van engelengeduld. 1 9
Het argument over de afkalving van de cultuur
van betrokkenheid (gelijkwaardigheid plus solidariteit) is op verschillende manieren te relativeren. 20
19. Ik schrijf 'als zou blijken' en niet 'nu
blijkt', omdat het twijfelachtig is of het
Nederlandse model de hoge verborgen
werkloosheid wegwerkt en of het een
consistent macro-economisch model is
als de overige Europese lidstaten het
allemaal gelijktijdig zouden nabootsen.
Riek van der Ploeg kent ook hier geen
twijfel maar ik dus wel. Vgl. Jan-Jaap
Heijet al., 'Werk, werk, maar nu nog
werk', Intermediair, 32, 1996, nr. 27.
2o. Vgl. Jos de Beus, Economischeaelijkheid en het aoede leven, Amsterdam, Con-

tact, 1993. pp.31 -47. Idem, 'Verdeling

Ten eerste komen conjuncturele verzwakking en
structurele gedaantewisseling van deze cultuur veel
vaker voor dan verdwijning voor eens en altijd. Een
voorbeeld hiervan is het gering aantal zuivere
staatsverlaters in Nederland. Een ander voorbeeld
is het succesrijke verzet van de Europese middengroepen tegen ontmanteling van de sociale politiek.
Men wil inderdaad meer keuze-mogelijkheden in
de kwartaire sector (sociale zekerheid, medische
zorg enzovoort), maar niet ten koste van elementaire zekerheid en lage transactiekosten voor zichzelf
en ook niet tegen de prijs van schrijnende armoede
voor anderen. Ten tweede zijn rechtsbewustzijn en
gemeenschapszin in nationale en internationale verhoudingen zeer gevoelig voor de werking van de
officiële instituties en van officieel overheidsbeleid.
De steun voor publieke kostendeling van een nieuwe voorziening voor de oude dag is ook in
Nederland nog altijd groot, wat iets te maken heeft
met de intelligente opzet en de solide prestaties van
de oorspronkelijke AOW. Omgekeerd, heeft de
afnemende steun voor ontwikkelingssamenwerking
en humanitaire interventie alles te maken met de
geringe doeltreffendheid van de gezagsdragers op
deze gebieden. 21
Ten derde is de verklaring van de vermeende
afkalving van betrokkenheid allesbehalve helder,
ondanks de respectabele traditie en naoorlogse
explosie van het wetenschappelijk onderzoek naar
mogelijke afkalving van de burgerlijke natiestaat, de
constitutionele democratie en het geseculariseerde
christendom. Het veel besproken 'einde' van deze
drie grote krachten achter de uitdijing van de menselijke betrokkenheid is tot dusverre beter op te
vatten als een speculatieve geschiedfilosofie of een
boude normatieve theorie dan als een hard sociaal
feit. Een proclamatie van het einde van de sociaaldemocratie in termen van uitdoving van deze
krachten is nauwelijks wetenschappelijk te onderbouwen. 22

in een vechtmaatschappij •, Amsterdams
Socioloaisch Tijdschrift, 2o, 1994 en Idem,
'Egalitaristen onder elkaar', in Wim Bot
et al. (red.) Kritiek 1996, Utrecht,
Stichting Toestanden, 1996.
2 1. Zie over solidaristische sociale poli tiek Jos de Beus, 'De stabiliteit van het
basisinkomen •, in Dick Pels en RobertJan van der Veen (red.), Het basisinkomen, Amsterdam, Van Gennep, 1995,
over humane wereldhulp Sissela Bok,
Common Values, Columbia, University of
Missouri Press, 1995 en Jos de Beus,
'Niet blasé, maar gefrustreerd', N RC

Handelsblad, 3 1 Augustus 1996, en meer
algemeen over het verband tussen instituties en betrokkenheid Mark Boveos en
Anton Hemcrijek (red .), Het verhaal van
de moraal, Meppel, Boom, 1996.
22. Zie Samuel P. Huntington, 'Transnational Organizations in World
Polities', 25, 1973, Idem, The Third
Wave, Norman, University ofOklahoma
Press, 199 I.Cn Idem, 'The Clash '!f

'!J

Civilizations and the Remaki na World
Order, New York, Sirnon & Schuster,

1996.
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Het argument over de expansie van de wereldmarkt kan feitelijk en theoretisch worden weerlegd. Aan de hand van de feiten, is er door economen als Krugman en, bij ons, Engelen, Kleinknecht, Van Tulder & Ruigrok en Went op gewezen dat globalisering vooralsnog regionalisering is,
waaronder de groei van onderlinge afhankelijkheid
binnen Europese volkshuishoudingen. 2 3 De financiële markten zijn het meest geglobaliseerd maar
dit blijkt samen te gaan met een verstrakking van
het toezicht van nationale centrale banken. Als het
primaat van de democratische politiek internationaal zou worden hersteld, dan zou dit toezicht kunnen worden geactiveerd door middel van een verdrag op de manier van Bretton Woods met inbegrip
van een Tobin-belasting op valuta-transacties. 2 4
Wat namelijk wel is toegenomen is de beweeglijkheid van beleggers en multinationale productiebedrijven alsmede de uitholling van vertrouwensrelaties binnen grote vennootschappen, tussen arbeid
en kapitaal alsmede tussen overheidsbestuur en
machthebbers in de burgerlijke samenleving.
Daarom is een ander feitelijk punt van groter
gewicht in de bestrijding van de marxistische en
ncoklassieke misvatting dat mondialisering de verstrilling van volken in het net van de wereldmarkt
is. Een onderzoeksploeg onder leiding van de
Zweedse politicoloog Esping-Andersen laat zien
dat er een grote mate van variëteit en varieerbaarheid zit in de sociale politiek van regeringen onder
druk van de wereldmarkt. 2 5
De Noord-Amerikaanse verzorgingsstaat blijft
liberaal en marktgericht; hij past zich aan de
wereldmarkt aan door deregulering van de loonvorming. Dit vermindert de werkloosheid sterk en
bevordert de integratie van jongeren en immigranten, maar het schept ook grote ongelijkheden en
ondersteunt onuitgesproken de ondernemingen
met een lage productiviteit. De Scandinavische verzorgingsstaat blijft socialistisch en overheidsgericht; hij past zich aan door banen en herscholing bij
de overheid. Dit verhoogt de vaardigheden van
kwetsbare arbeidskrachten en valt buiten de neerwaartse druk op de arbeidskosten in de exportsector, maar het gaat wel samen met een stijgende
belastingdruk en stijgende overheidstekorten. De
23. Vgl. Paul Hirsten Grahame
Thompson, Globalization in Q,Jestion,
Cambridge, Polity Press, 1996 en Frank
Vandenbroucke , 'Op zoek naar een
redelijke utopie', Socialisme &.Democratie,
53, 1996, nr.11.

conservatieve verzorgingsstaat in West-Europa,
waartoe ook Nederland behoort, blijft gezinsgericht maar past zich aan middels bevordering van de
vermindering van het arbeidsaanbod (zoals vervroegde uittreding). Dit doet de arbeidsproductiviteit toenemen en verstevigt de concurrentiepositie
van de binnenlandse industrie. Ook wordt grove
ongelijkheid verhinderd. Maar terzelfdertijd bevordert dit een massale uitsluiting uit het arbeidsproces.
Het is bekend dat de Nederlandse sociaal-democraten bezig zijn de toegang tot de sociale zekerheid
te bemoeilijken en uittreding uit de sociale zekerheid te vergemakkelijken tegen de prijs van afnemend universalisme en toenemende selectiviteit
(gedeeltelijke privatisering). Dit staat in het teken
van drang en dwang, verlies aan oude rechten,
rechtsonzekerheid en ook materiële verslechtering
(bijv. als men uit de werknemersverzekeringen in
de bijstand wordt gedreven). Het beeld dat EspingAndersen schetst is dus niet helemaal bij de tijd.
Maar daar staat tegenover dat de PvdA een activerend arbeidsmarktbeleid tracht op te zetten naar
het voorbeeld van de Zweedse arbeidsvoorziening
en het Duitse leerlingenwezen, dat zij de
Amerikaanse uitweg van deregulering van de
arbeidsmarkt blokkeert (met inbegr,ip van zoiets
dubieus als Clintons 'bijstandsmoeder-offer' aan
een ontevreden electorale meerderheid), en dat zij
een draconische ontmanteling van het historisch
gegroeide en dus onsamenhangende, complexe
stelsel van sociale wetten tot dusverre heeft tegengehouden. Mede hierom is de Nederlandse werkloze het best af in Europa, zij het iets minder dan de
Deense werkloze als men de netto uitkering met
het laatst verdiende netto loon vergelijkt.
Esping-Andersens onderscheid tussen nationale
wijzen van aanpassing aan de wereldmarkt gaat ook
op andere gebieden op. Terwijl de Britse werkgevers van hun bedrijfsvloer een gigantische 'sweatshop' willen maken, werkt de Nederlandse consensus op volle toeren aan flexwerk en rechtsbescherming van Rexwerkers - in het wederzijdse voordeel
van bedrijven en gezinnen. De pessimistische theorie over de wereldmarkt klopt dus niet. Overheden
hebben zowel het vermogen als de bereidheid om

24. Zie Ethan B. Kapstein, Governina the
C/obal Economy, Cambridge
(ma.),Harvard University Press, 1994
en Will Hutton, ' Relaunching Western
Eeonomies', Foreian Ajfairs, 7 5, 1996,
nr . 6.

25. G0sta Esping-Andersen, 'Het gou den tijdperk voorbij', Socialisme&.
Democratie, 53, 1996, nr. 2 alsmede Idem
( '996b).
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een eigen pakket van comparatieve voordelen
samen te stellen en hun zwakke punten (zoals de
Nederlandse regulering van arbeidsmarkt en
milieugebruik en de Nederlandse directe belastingen) te compenseren met sterke punten (zoals
arbeidsvrede en arbeidsatisfactie). De grote theoretische vraag is of mondialisering van de markteconomie in combinatie met technische innovatie zal
leiden tot grotere economische gelijkheid binnen
en tussen de landen met voorsprong, de opklimmende landen en de achterblijvende landen. Het
zogeheten neersijpel-effect ('nog tijdens hun leven
zullen de armen ook een graantje meepikken van
kapitalistische economische groei') blijkt ook hier
niet te bestaan anders dan als libertaristische ideologie. 26
Mede daarom hangt de komst van wereldwijde
gelijkheid goeddeels af van het democratisch gehalte van de economische orde en het economische
beleid in al deze landen alsmede van de zachte
omgangsvormen tussen de landen voorbij de kantiaanse vredelievendheid (men kan hier denken aan
de openheid van transnationale markten en de billijkheid van transnationale overdrachten). 2 7
Melkerten Vreeman hebben dus groot gelijk als ze
vasthouden aan de verenigbaarheid van solidariteit
met dynamische doelmatigheid en precies hier de
confrontatie blijven aangaan met Wijers en
Bolkestein.
Kijkt de PvdA ook verder dan Maastricht?
Het laatste argument tegen de pessimisten (de uitziehtsloze dilemma's van de natiestaat) kan ik helaas
niet weerleggen of verzachten als het Europa
betreft. Het enige begin van een antwoord op de
pessimist is hier dat de Europese eenwording van
meet af aan wordt gekenmerkt door valse starts,
verstoorde dromen, sprongen in het duister en golven van euforie en scepsis. Het blijft curieus dat
Nederlandse sociaal-democraten in tegenstelling
tot vrijwel al hun zusterpartijen hun bewustzijn
verliezen in een mengeling van gekrenkt postnationalisme, onbewezen vooruitgangsgeloof en ondoordacht federalisme. Het lijkt wel of een dozijn
diplomatieke echecs nodig is om de partij te leren
dat de Maastrichtse blauwdruk voor een Econo~
mische en Monetaire Unie (EM u) het risico van

nieuw nationalisme, regionalisme en protectionisme eerder verhoogt dan ve1·kleint. Dit springende
punt is als volgt aannemelijk te maken.
De PvdA acht de EM u verstandig. Zij is economisch verstandig, want zij verlaagt de kosten van
transacties op de Europese markt, zij vermindert de
wisselvalligheid van wisselkoersen en de invloed
van transnationale valuta-speculanten, en zij neemt
de nadelen weg van een 'eenzame' harde gulden
(du urdere export, nog meer loonmatiging). De
EM u is politiek verstandig, want zij brengt de poli tieke unie dichterbij, en zij prest Europa tot het
voeren van een breed sociaal-economisch beleid
met aandacht voor werkgelegenheid, milieu, sociale bescherming, en medezeggenschap. De commissie-Van Traa noemt naast deze leuke dingen voor
linkse mensen ook een machtspolitiek voordeel.
Het ziet ernaar uit dat Nederland vanwege de geleidelijke bezuinigingspolitiek van de premiers
Lubbers en Kok in de eerste ronde mag toetreden
tot de Europese 'kopgroep'. De vaders van Europa,
Delors en Kohl, zien in Nederland zelfs een rolmodel voor democratisch verantwoorde aanpassing
van sociale ~:echten. Daarom mag worden aangenomen dat Nederland weer meer invloed gaat krijgen,
zoals dat in de tijd van de kleine EEG het geval was.
Dit is echter een zij lijn . De hoofdlijn van de PvdA is
dat de E M u de wieg is van de nieuwe sociaal-democratie omdat zij de toegang verschaft tot een georganiseerd kapitalisme en een verzorgingsstaat in
heel Europa. 28
Jè hoeft geen Nobelprijswinnaar economie te
zijn om te begrijpen dat dit rozige scenario gefundeerd is op wensdenken. Men voorspelt een
bepaalde maatschappelijke toestand louter op basis
van het gegeven dat men die toestand wenst. Ten
eerste moet de vorming van de E M u wel samengaan met recessie, omdat alle vijftien regeringen
gelijktijdig aan het bezuinigen slaan. Ten tweede
wordt de E M u technisch opgezet als een institutioneel kader voor neoliberaal beleid. Zij prikkelt de
lidstaten op straffe van aanzienlijke boetes tot aanhoudende inflatiebestrijding (ten koste van werkloosheidsbestrijding) en tot voortgezette verkleining van de publieke sector in de richting van een
nieuwe nachtwakerstaat. Het stabiliteitspact van
Waigel en Duisenberg (van een financieringstekort
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aldaar, p. 11.
27. Jos de Beus, 'Does Equality
Travel I', paper voor de Workshop 'The
Distribution of lncome and Wealth ' van
26 .

UNDP,

de Internationale Conferentie
'G iobalization and the Ncw lnequality',
Utrecht, 2o-22 November 1996.
28. Zie Commissie-Van Traa, Het buiten-

land van ck PvdA, Amsterdam, 9-1996 en
Alman Metten en Bart van Riel, De strijd
om de EM u, Amsterdam, Wiardi beekman Stichting, Amsterdam 1996.
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van maximaal drie procent naar een begrotingsevenwicht) past in dit stramien maar afspraken over
links aanbodbeleid (afstemming van vermogensbelastingen) en links vraagbeleid (afstemming van
nieuwe infrastructurele uitgaven) vallen er helemaal buiten.
Ten derde voorziet de EM u niet in nieuwe instrumenten voor het opvangen van externe schokken in de plaats van het oude instrument van devaluatie. De Europese economie ontbeert de eenheid
van de nationale economie, zodat verwacht mag
worden dat massale arbeidsmigratie van inzakkende
Europese regio's naar bloeiende regio's of massieve
uitgavensteun aan overheden in inzakkende regio's
beide zullen uitblijven. Dan zullen de klappen worden opgevangen door loonsverlaging op steeds
flexibeler arbeidsmarkten. Dat komt neer op een
afscheid van het in de PvdA zo bewonderde
' Rijnlandse' model van een sociale markteconomie.
Ten vierde is de invoering van de Euro plus de
Europese Centrale Bank de eerste overgang naar
een Europese staat (waarbij vergeleken het gedelegeerde gezag van de Europese Commissie, de voorrang van Europese regelgeving, de structuurfondsen en de samenwerking tussen legers voorspel of
kinder pel zijn). Dit vereist de invoering van een
federale democratie. Maar niemand in de PvdA
weet hoe dat moet, terwijl iedereen in de PvdA
erkent dat een onafhankelijke centrale bank eerder
een oligarchisering van monetair beleid inhoudt dan
een' democratisering daarvan.
Ten vijfde leidt de monetaire eenwording tot dusverre niet tot integratie van Europa maar tot een
ontbinding die de moeizaam opgebouwde nationale
democratie uitholt en die het creatieve samenspel
tussen lidstaten en communautaire instellingen
ondermijnt. De term 'kopgroep' verhult dus de fei telijke desintegratie (zie de federale staat België).
Er is, kortom, noch een ijzeren sociale wet noch
een gouden meesterplan dat een volledige interne
markt (met een Euro dus) doet evolueren in de
richting van een pan-Europese sociaal-democratische ordening.
Ik voorzie dat bij ongevvijzigde politiek de EM u
het graf van de sociaal-democratie wordt. Maar ik
29. Het recentste voorbeeld hiervan is
R.F. M. Lubbers, 'Nederland kan zendingsarbeid in Europa verrichten', N R c
Handelsblad, JO November 1996.
JO . Jürgen Habermas, Die Einbeziehuna

ben geen doemdenker, want ik voorspel deze toestand niet louter op grond van het gegeven dat ik
wens dat mijn voorspelling niet uitkomt. Waar het
om gaat is dat de spanning in de Europese architectuur tussen het beginsel van verdragen tussen soevereine staten en het beginsel van hoger Europees
staatsrecht niet meer vruchtbaar is. Met een depolitiserend beroep op globaliseringsdruk, op meer
beleidsafstemming en op het positieve elfeet van de
interne Europese markt op productie en werkgelegenheid kan niet meer worden volstaan, ook al
omdat dit beroep vaak neerkomt op vage wereldbeschouvvingen en vrome beloften van politieke elites. 2 9 Ook de suggestie dat de strijd voor een rechtvaardige Europese staat analoog is aan -en zelfs een
fase is in - de oude strijd voor een nationale rechtsstaat, parlementaire democratie en verzorgingsmaatschapij deugt niet. In het geval van Europa
moet men dan steun zoeken voor een stormloop op
regelingen die mede door sociaal-democraten zelf
zijn ontworpen, wat dus allerlei spagaten zou
opwekken. De tijd is gekomen voor representatieve constitutionele besluitvorming over een echt
Europees maatschappelijk verdrag. Jo
Ikzelf ben een voorstander van een Europese
confederatie die tot enige taak heeft de gezamenlijke problemen van de lidstaten op te lossen via
afstemming, bijvoorbeeld via harmonisatie van
kapitaalbelastingen en van de inhoud van sociale
grondrechten. Dat vereist een klein Europees apparaat met een klein eigen budget maar grote juridische expertise. Dit lijkt echter een gepasseerd station. Terecht stopt de PvdA thans veel energie in
het debat over de verzachting van de Maastrichtse
voorwaarden (voor beteugeling van overheidsschuld, overheidstekort, rente- en prijsstijgingen),
over een gefaseerde toetreding tot de E M u en over
het uitstel ervan. Dat is allemaal zeer belangrijk,
maar ik meen toch dat een breder visionair initiatief
nodig is om monetaire integratie en sociaal-democratische waarden te verenigen. In navolging van de
Engelse historicus Sassoon, stel ik voor dat de leden
van de Europese Socialistische Partij de aanzet
geven voor een Europees constitutioneel beraad
over een nieuw Handvest, in de plaats van het
byzantijnse Verdrag van Maastricht.J 1 De inzet van

des Anderen, Frankfurt, Suhrkamp, 1996,

p.1ss.
J 1 • Zie Donald Sassoon, 'Europa zou
ook een beginsel moeten zijn', de
Volkskrant, 1 Augustus 1996 . Vgl. ]os de

Beus, 'European Constitutional
Patriotism', in David Miliband (red.),
Reinventina the Lift, Cambridge, Polity
Press, 1 994·
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dit beraad is de ratificatie van de wilsovereenstemming tussen Europese volken en individuen over de
Europese 'natie' alias het Europese 'maatschappijmodel', de Europese 'staat' en de democratische
inrichting daarvan (met name de verhouding tussen
confederale en federale elementen), en de rechten
van de Europese 'burger' alsmede diens humanitaire plichten.
De PvdA zou zich hierop moeten voorbereiden,
onder meer in het verkiezingsprogramma I 9982oo2. Dat vergt niet alleen een duidelijke opvatting
over waarborgen voor het behoud van de
Nederlandse democratie, zoals een selectief vetorecht inzake mensenrechten, uitzending van troepen, minimumloon, ontwikkelingshulp, milieubeleid en drugsbeleid. 3 2 Dat vraagt ook om een heldere opvatting over Europese democratisering, die
veel meer is dan de rituele roep om uitbreiding van
de. macht van het huidige Europese Parlement.33
Het is nogal duidelijk dat dit parlement geen forum
biedt om (sociaal-democratische) partijen uit de
klem van de nationale centrale overheden te halen
en te situeren in het hart van een opkomende burgerlijke samenleving in Europa. Ik geef toe dat mijn
voorstellen idealistisch zijn. Dit idealisme zal echter
onontbeerlijk zijn nu de oude elitaire wijze van
Europese eenwording (geheime diplomatie, constante bureaucratische onderhandeling, econocratisch leiderschap, jurocratische bemoeienis) op
grenzen stuit.
De PvdA op eisen kracht?
Mijn hele betoog laveerde tussen 'nee-zeggers' en
'paarse boorden'. Maar hiermee is nog niets concreets gezegd over de toekomst van de PvdA als
partij. Meer dan een jaar geleden bepleitten Kalma,
Scheffer en ikzelf een onderzoek naar de minimale
programmatische overeenstemming tussen o 66,
Groen Links en de PvdA dat zou kunnen uitmonden
in een Keerpunt-achtig manifest voor de volgende
algemene verkiezingen. De voornaamste reden
voor dit pleidooi was de stelling dat de PvdA niet
sterk genoeg is om in het huidige commercieel-conservatieve tijdsgewricht een maatschappelijke
kracht te vormen die het streven naar sociale rechtvaardigheid, culturele openheid en ecologische

duurzaamheid vindingrijk en doeltreffend vertegenwoordigt. 34 Mijn bovenstaande redenering
over veerkracht noopt tot een nuancering van deze
stelling.
Men kan zeker veel afdingen op de bedoelingen
en resultaten van het kabinet-Kok als het om rechtvaardigheid, openheid en duurzaamheid gaat. Zelfs
paars op zijn best blijft Nederlandse middelmaat.
Maar dat neemt niet weg dat de PvdA bezig is uit
het dal te klimmen. Hiermee bedoel ik niet zozeer
de kiezersaanhang alswel de regeerkracht van Kok,
het verenigde vakwerk van Wallage's TweedeKamerfractie, Rottenbergs geslaagde verjonging
van het partijkader, de nieuwe bloei van bepaalde
afdelingen (Haarlem, Groningen) en het opkomende elan voor (misschien ook door) een nieuw beginselprogramma. Voegt men hieraan toe dat de
grootste bondgenoot van de PvdA (o66) stagneert
en dat de grootste tegenvoeter van de PvdA (vvo)
beoordelingsfouten begint te maken, dan mag worden voorspeld dat de vernieuwing van de PvdA binnenkort een banaliteit is geworden.
Maar hier staat tegenover dat de huidige
Nederlandse politiek wordt gekenmerkt door verzwakte politieke partijen, steunend op zwevende
kiezers, en naarstig zoekend naar een actuele
bestaansreden in deze eeuwwisseling vol nieuwe
onzekerheden en tegenstellingen. Het onbedoeld
·gevolg van het succes van de paarse coalitie zou wel
eens een verdere ondermijning van de vanzelfsprekendheid van aloude partijpolitieke scheidslijnen
kunnen zijn. Het debat over de herverkaveling van
de Nederlandse politiek zal helemaal niet verstommen, noch onder politici (Pronk, Wijers) noch in
de publieke opinie. In dit debat betekent pragmatisme dat de PvdA niet alleen tactische standpunten
inneemt maar ook goede strategische opties verwerft. De PvdA is niet zo breekbaar meer als in
I 99 3. Maar zij is evenmin zo onkwetsbaar geworden, dat zij het zich kan permitteren om buiten de
grote discussie te blijven over democratisch links en
rechts in de komende eeuw. Want dat is de beslissende marathon die we allemaal aan het afleggen
zijn. Van West tot Oost, van het torentje tot het
ziekbed.35
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3 2. Zie het vraaggesprek tussen Paul
Scheffer en Maarten van T raa in Trouw,
1 2-1 3 Oktober 1996.
33· Vgl. de Deense ervaring met een bij zondere parlementaire commissie voor
het toezicht op nationaal Europees

beleid. Deze en andere nuttige suggesties vindt men in Michael Newman,
Democracy, Sovereiency and the Europeon
Union, Londen, Hurst, 1996, p. 209.

34· Jos de Beus, Paul Kal ma en Paul
Scheffer, 'Op zoek naar een hervor-

mingspartij', N RC Handelsblad,
30 September 1995.
35· Zie John Gray, Enliehtenment's Wake,
Londen, Routledge, 1995 en Norberto
Bobbio, Lift and Rieh<, Cambridge,
Polity Press, 1996.
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