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INZAKE BEGINSELEN

Verlicht
nationalisme
als werkelijke

De economische democraEconomische krachten onderwerpen aan het gezag
tie is het vraagstuk waarvan de staat is ook voor
mee ik me in dit artikel besociaal-democraten geen
zighoud. Aan het begrip
aanlokkelijk perspectief geeconomische democratie
weest, ook toen een eeuw
ligt de volgende stelling ten
grondslag. Met de invoegeleden de sociale kwestie
op scherp stond (zie Troelring van de politieke democratie is wel een belangrijke
stra, 19 3 1). Het gevaar van
staatskapitalisme en bureaustap op weg naar volkssouARIE VAN DER ZWAN
cratie werd toen al volvereiniteit gezet, maar de
doende onderkend, mede
economische krachten zijn
Decaan van de Universiteit Nijenrode;
in de moderne samenleving
ingegeven door een zeker
hoogleraar in de Drees-leerstoel aan de
zo sterk en hebben een zo
wantrouwen van de zijde
Universiteit van Utrecht
van
sociaal-democraten
vergaande invloed op de
tegen de nationale staat.
speelruimte van de politiek
Bij de ruil van privédat de democratie pas volkapitalisme voor staatsdirigisme leek de democratie
tooid geacht kan worden als ook deze economische
weinig te winnen te hebben. Doctrin<~:ire oplossinkrachten aan democratische controle onderworpen
zijn en worden aangewend ter bevordering van het gen voor het vraagstuk van de economische democratie hebben in het westen dan ook geen aanhang
economisch welzijn van de bevolking.
Met opzet gebruik ik hier een terminologie zoals gevonden, maar dat wil niet zeggen dat er geen
deze gangbaar was binnen de sociaal-democratie pragmatische uitdrukking aan gegeven is. Uit het
aan het begin van deze eeuw. De belangstelling mengsel van sociaal-politieke gisting en economisch krachtenspel is in de eerste helft van deze
ervoor is aan golfbewegingen onderhevig die vrij wel synchroon lopen met de lange-termijn bewe- eeuw in West-Europa, maar ook in de vs, een
stelsel van institutioneel ingebed privaat ondernegingen in het economisch leven. In tijden van chronische werkloosheid en verscherping van de sociale merschap te voorschijn gekomen. Dit stelsel houdt
weliswaar geen directe zeggenschap van het volk in
tegenstellingen zoals deze zich bij de vorige eeuwwisseling voordeden ('the great depression'), duikt de economie in, maar ruimt binnen onze sociaaleconomische orde naast individuele vrijheid en
het b grip economi che democratie op, terwijl de
lotsbestemming plaats in voor economische
belangstelling ervoor verflauwt in tijden van econobestaanszekerheid en volwaardige participatie
mische voorspoed en volledige werkgelegenheid.
Het is dan ook geen toeval dat de huidige eeuw(werkgelegenheid) . De resulterende sociaal-economische orde heeft socialisten in zekere zin verzoend
wisseling die gepaard gaat met verschijnselen die in
met de nationale staat, die ook voor de politieke
tal van opzichten vergelijkbaar zijn met die van een
eeuw terug, weer een opleving in de belangstelling emancipatie van de arbeidersklasse een onmisbare
voor economische democratie laat zien. Alleen
rol bleek te kunnen spelen.
Direct na de val van de muur lijkt er in sociaalwordt deze discussie nu in andere bewoordingen
politiek opzicht regressie te zijn opgetreden. De
gevoerd en staat de sociaal-democratie er buiten .
internationale geld- en kapitaalmarkten hebben het
voortouw gcnurnen. De triomf van het liberale
telling nemen is één ding, er concreet inhoud aan
geven die strookt m et de intentie is een heel ander.
kapitalisme is verkondigd (zie Fukuyama, 1992) en
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in de resulterende liberalisatiedrang heeft het economisch krachtenspel zich los weten te maken uit
zijn institutionele inbedding. De zegeningen van
deze triomf zijn inmiddels verbleekt en de tegenkrachten zijn op gang gekomen. Zelfs de verkondigers van de triomf (zie Fukuyama, 1995) zijn tot het
besef moeten komen dat vertrouwen een essentiële
factor vormt in het sociaal-economisch prestatievermogen van landen. Deze vertrouwensfaktor is
ten nauwste verbonden met de institutionele inbedding van het voortbrengingsstelsel op voorwaarde
dat er congruentie optreedt tussen institutionele
vormgeving, verzoening van deels strijdige klassenbelangen en de condities die het economisch krachtenspel stelt (zie Evans, 1995, bladzijden 241-244).
In dit artikel wordt niet alleen de actualiteit van
het vraagstuk belicht maar wordt ook aandacht
gevraagd voor de meningsvorming en discussie die
erdoor wordt uitgelokt, om af te sluiten met de
vraag waar de sociaal-democratie die een eeuw geleden dit vraagstuk op de agenda plaatste, nu blijft.

Politieke democratie en verlichte buraerij
'Het vrijheidsstreven van de mens ligt verankerd in
zijn wil zich als individu te doen gelden. De mens is
evenwel niet alleen een willend, maar ook een
zedelijk wezen. Hij leeft in gemeenschap met anderen, de maatschappij stelt eisen aan hem en legt
hem plichten op om niet in alles zijn wil te laten
heersen en naar eigen goeddunken te handelen. Zo
schrijft hij zichzelf en anderen tegelijk een stelsel
van plichten voor tot wier vervulling zij geroepen
zijn ook al verzet er de eigen wil zich nog zo sterk
tegen.'
In deze heldere bewoordingen, waarin de ambivalentie van de burger ten opzichte van maatschappij en staat zo treffend tot uitdrukking komt, schetste Opzoomer in 1854 de kern van zijn staatkunde
(W.C. Opzoomer, 1854). Hij voegt hieraan toe dat
de maatschappij niet van zedelijkheid alleen leeft.
Ze moet haar bestaan handhaven en bewerken en
om die reden strekken de taken van de staat, die
drager is van het algemeen belang, zich verder uit
dan het scheppen van een rechtsorde, namelijk het
bewerken van 'de onafhankelijkheid der natie, de
vermeerdering van produktieve krachten en de
heerschappij over de natuur'.
Overigens waren de tijden van Opzoomer zeker
niet vrij van antagonisme bij de beantwoording van
de vraag wat er binnen het doel van de nationale

staat zou behoren te vallen c.q. waar de grens cip;
getrokken zou moeten worden van haar werkzaam- zoe
heid. Die discussie speelde zich af tussen voorstan- een
ders van de 'nachtwakerstaat' versus die van de het
'voogdijstaat', een thema dat heel actueel aandoet. lijk
Maar overheersend in die discussie was het optimis- me
me over de nationale staat. Het gezag van de staat
vormde geen punt van discussie. Het modernisme als
beleefde hoogtijdagen. Geen getob over vervagend kar
zedelijk besef noch geweeklaag over de geringe ger
armslag van de nationale staat. Hij belichaamde niet ger
de(
alleen het ideaal van de politieke vrijheid en onafLa
hankelijkheid, maar bood ook het geëigende kader
voor een 'wetenschappelijke reorganisatie van de
zot
her
maatschappij gericht op vooruitgang'.
De nationale staat werd door Opzoomer vooral
og•
als een praktische aangelegenheid, een onmisbaarve1
heid gezien en behandeld. De staat is niet boven de
eig
omstandigheden verheven en berust veeleer op
bo
pragmatisme dan op vaste beginselen. De staat
vo•
moet de zedelijke betrekkingen tussen de burgers
en
die in het algemeen belang zijn erkennen en waarborgen, maar de wijze waarop is zowel afhankelijk
0(
van de concrete omstandigheden als van de ontwikkeling in 'zedelijk bewustzijn'. Wat de staat wel en
zo•
niet aanpakt wordt mede bepaald door wat het in diMe
vidu laat liggen, wat de krachten van het individu te
on
boven gaat, wat individuen niet lonend achten dan
pr
wel wat de medewerking van allen eist die goedèle
schiks niet te verkrijgen valt. Maar laat de staat zich
m
niet wagen op terreinen waar ook een meerderheid
bu
niet hoort te heersen. Persoonlijke zedelijke oordeo
Jen behoren niet te worden opgelegd als maatschaph
d
pelijke plichten, aangezien daarvoor geen materiële
zo
rechtvaardiging te geven valt en de staat op verzet
moet stuiten.
id
De staat behoort zich bovenal te laten leiden
je•
door terughoudendheid. Liever een keer te weinig
ge
ingrijpen dat een keer te veel want de staat moet
ni
waken tegen verlamming van de ondernemingslal
geest, te grote afhankelijkheid van de overheid en
lit
ongewenste politisering van het maatschappelijk
va
leven. 'De staat moet niet zelf de burgers gelukkig
te
willen maken, maar hun de mogelijkheid geven om
eigen geluk te bewerken.' Om die reden moet ze
zich beperken tot het scheppen van gunstige voorwaarden. In de overgang van de kerk naar de staat
heeft men gewoonlijk een daad van vrijheid gezien.
Zullen we de dageH nog beleven dat men niet in
emancipatie van de kerk alleen, maar ook in eman-
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cipatie van de staat de ware vrijheid begint te
zoeken, zo vraagt Opzoomer zich retorisch af, na
een uiteenzetting over 'de woede tot regeren', in
het kielzog van Mirabeau de oude als de ' verderfelijkste ziekte der moderne gouvernementen' aangemerkt.
Al de nationale staat moet worden beschouwd
als een politieke gemeenschap die slechts levend
kan blijven door de actieve betrokkenheid van burgers die het besef hebben deel te nemen aan een
gemeenschappelijk project, een opvatting die verdedigd is door Schnapper in zijn onlangs verschenen
La communauté des citoyens (Gallimard, 1994), dan
zou die visie heel goed ontleend kunnen zijn aan het
beeld van de nationale staat dat Opzoomer voor
ogen had: het gemeenschappelijk project van de
verlichte burgerij, die in de nationale staat haar
eigen politieke aspiraties verwezenlijkt zag en die
bovendien de voorwaarden in vervulling zag gaan
voor de succesvolle ontplooiing van het kapitalisme
en de technologische vooruitgang.
Economische democratie
Ook al verscheen de staatkundige studie van Opzoomer in 1854, zes jaar later dan het Communistisch
Manifest van Marx en Engels, van enige notie
omtrent de keerzijde van dit gemeenschappelijk
project valt bij Opzoomer niets te bespeuren. Dat
de nationale staat niet alleen een tegenwicht zou
moeten bieden tegen de neiging van individuele
burgers om de eigen wil te laten overheersen, maar
ook tegen een oprukkend voortbrengingssysteem,
h t kapitalisme, dat de maatschappij zonder ophouden onder druk zet, verhoudingen verstoort en
zodanig grote sociale tegenstellingen schept dat het
idee deel te hebben aan een gemeenschappelijk project voor de meerderheid van de bevolking wel
gefru treerd moet worden, werd door Opzoomer
niet onderkend - door Schnapper bijna 1 5o jaar
later evenmin. En toch vormt de behoefte aan stabiliteit, aan tegenwicht en herverdeling ten opzicht
van de werking van technisch-economische krachten wier wezen verstoring, verandering en onge-

lijkheid is, wellicht de meest wezenlijke drijfveer
van burgers.
Theoretici van de staat en de democratie hebben
tot voor kort geen kans gezien om de beheersing
van het economisch krachtenspel een plaats te geven binnen het politiek-staatkundige bestel. 1 Ook
als zij het 'vrije' spel der maatschappelijke krachten
afwijzen, houden ze, uitgesproken of onuitgesproken, vast aan de leer van de gescheiden domeinen
(economie, politiek en cultuur /levensbeschouwing) en wordt het politieke proces opgehangen
aan de gemeenschap van individuele burgers - ook
als die politieke gemeenschap van individuen ma<;hteloos staat tegenover de krachten die de economie
beheersen en diep ingrijpen in het bestaan en de
lotsbestemming van diezelfde burgers. Hoe ver
d ze 'onthouding' kan gaan en tot welke absurde
conclusies die kan leiden heeft Daniel Bell in een
recent interview (N RC Handelsblad) gedemonstreerd. 'Het grote gevaar is niet de desintegratie
die onze maatschappij bedreigt, maar het kapitalisme dat ons verscheurt. En iedere veranderende
samenleving heeft iets nodig waarmee ze haar stabiliteit op den duur kan bewaren.'
Dit zijn geen woorden van een opgewonden
marxist anno de jaren zeventig, maar van Daniel
Bell anno 1996 die, oud geworden, terugkijkt op
wat het kapitalisme ons gebracht heeft. Wie verwachten zou dat deze uiteenzetting uitmondt in een
oproep om politieke krachten te mobiliseren die
het kapitalisme in zijn ongeremde veranderingsdrang moeten stuiten, komt bedrogen uit. Ook Bell
blijft in politiek opzicht vasthouden aan het individualisme: de politieke gemeenschap is er één van
individuele burgers. Bit uitgangspunt heeft kennelijk de overhand boven al het andere. Ook als we
onze maatschappij verscheurd zien worden - wat
Bell met nadruk stelt - neemt hij liever dan een
politiek antwoord te formuleren zijn toevlucht tot
'terugkeer van de godsdienst'. Bell staat hierin
allerminst alleen. Bolkestein heeft zich bij ons op
soortgelijke wijze laten verleiden tot het introduceren van een 'deus ex machina' in een drama waar-

1 • De impact van dit verschijnsel is de
laatste jaren zo groot dat in meer recente literatuur, onder druk van de actuali teit, de spanning tussen economisch
krachtenspel en politiek-staatkundig
bestel wel degelijk wordt onderkend.
Hierbij zij verwezen naar Evans, Strange
en Schmidt.
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van de ontknoping op een andere wijze kennelijk
niet te geven valt. 2
Dat dit aloude vraagstuk - dat in navolging van
Troelstra (Gedenkschr!.ften, deel IV, Storm, I9JI,
hoofdstuk 7) het vraagstuk van de economische
democratie genoemd kan worden - de geesten ook
nu weer bezighoudt, bewijst onderstaand overzicht
van recente citaten.
Robert R. Reich, Minister van Arbeid van de vs, de
Volkskrant, 6 januari 1996.
'Als de nationale overheid geroepen is minder
te doen, zal de private sector bijgevolg meer
moeten doen. Maar de verbluffende aankondiging van het telefonieconcern AT & T op de eerste werkdag van I 996 dat veertigduizend werknemers op straat worden gezet, roept serieuze
vragen op over het vermogen van de private
sector om meer verantwoordelijkheid te nemen
voor het economisch welzijn van de
Amerikanen. Deze transformatie van de onderneming in een agentschap alleen voor aandeelhouders is paradoxaal genoeg gelijk op gegaan
met het scepticisme over het vermogen van de
overheid om de rest van de samenleving
bescherming te bieden. ( ... )
Er was een tijd dat grote ondernemingen
een andere toon aansloegen. In een toespraak
uit 195 I die typerend was voor die tijd zei
Frank Abrams, president van Standard Oil of
New Yersey: "Het werk van het management
bestaat eruit om een billijke en werkbare balans
te vinden tussen de belangen van de verschillende betrokkenen: aandeelhouders, werknemers,
klanten en- in groter verband- het publiek."'
Flora Lewis, voormalig correspondent van de New

York Times in Parijs, de Volkskrant, 2 3 december
1 995·

'De stakingen die in Frankrijk het openbare
leven wekenlang ontwrichtten, hebben een
oorzaak die veel dieper ligt dan die van een
gewoon arbeidsconflict. Een aantal eisen had
specifiek betrekking op de Franse situatie, maar
de protesten waren in wezen gericht tegen de
ingrijpende sociale en economische veranderingen die nagenoeg alle ontwikkelde landen meemaken sinds de nieuwe industriële revolutie.
De stakingsgolf moet worden gezien als een
signaal van onbegrip en angst voor de omwentelingen die de mondialisering van de economie
en de nieuwe technologische ontwikkelingen
met zich meebrengen. Ook was deze staking
een signaal dat ons sociaal-econOJnisch bestel,
dat in feite een compromis is tussen de eisen
van het vrije marktkapitalisme en de behoeften
van de arbeiders en dat in de tweede helft van
deze eeuw voor een zeker maatschappelijk
evenwicht heeft gezorgd, op zijn laatste benen
loopt.( ... )
Al jaren wordt er op een abstract niveau
gediscussieerd over de ingrijpende wijzigingen
die ons sociaal-economisch bestel ondergaat,
met name wat betreft de overheid en de betekenis van de factor arbeid. Maar nu beginnen de
burgers de pijn aan den lijve te voelen, en van
de markt is geen soelaas te verwachten.'
Marc Chavannes,

NR

c Handelsblad, december

1 995·
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'Fransen staken tegen de dictatuur van de
wereldmarkt, de Fransen zijn nu vooral
beducht voor het verder oprukken van een
Europa waarbij de vooruitgang louter in
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Of staat Bell hier een godsvredebeweging voor ogen waarbij de Kerk als
vertegenwoordiger van de dominante
godsdienst, dwingend vrede kan opleggen aan ordeverstoorders en krachten
die de interne stabiliteit bedreigen kan
neutraliseren. De consequentie hiervan
zou zijn dat dan ook de sanctie, de
excommunicatie, weer wordt ingevoerd. In ditzelfde beeld past ook herleving van de behoefte om het interne vijandbeeld te vervangen door een extern
vijandbeeld en de strijd aan te gaan met
de 'heidense' belagers van buiten.
Via deze weg geredeneerd komen
we uit bij het religieus fundamentalisme
inclusief de kruistochten, dan wel 2.

verrassend genoeg - bij het politieke
antwoord dat de Katholieke Kerk in de
tweede helft van de vorige eeuw heeft
ontwikkeld als oplossing voor hetzelfde
dilemma als waarvoor Bell zich geplaatst
ziet. De Katholieke Kerk zag niet veel in
herleving van middeleeuw ·e verhoudingen en heeft zich in de vorm van een
'sociale leer' sterk gemaakt voor een
antwoord dat past in een moderne context. In trefwoorden geredeneerd komt
dit antwoord neer op institutionalisering
van economische verhoudingen als
tegenwicht tegen een ongebreideld kapitalisme. Door bescherming tegen uitwassen van het kapitalisme en door herverdeling van inkomen beoogde de Kerk

een evenwicht van krachten in de maatschappij tot stand te brengen.
Dit geheel werd aangevuld door introductie van een maatschappelijk middenveld dat als een buffer zou optreden
tegen te ver gaande aanspraken van het
technisch-economisch voortbrengingssysteem teneinde de middenklassen te
vrijwaren van verarming en onderworpenheid aan economische grootmachten. Het is ironisch om te constateren
dat de Katholieke Kerk een politiek georiënteerde sociale leer heeft ontworpen,
terwijl Bell volstaat met een beroep op
het geloof.
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Benjamin Barber, auteur van Strona democracy en
Jihad vs Me World, in N R c Handelsblad, december
199S·

'Democratie kan zich niet hechten aan de
wereldmarkt. Mij verontrust het meest dat
bijna niemand McWorld als een bedreiging
ziet. Integendeel; men neemt aan dat als je
markt hebt, je dan automatisch democratie
hebt. Minimaal is er een spanning tussen markt
en democratie, en maximaal een tegenstelling.
Het is het verborgen karakter van die spanning
die haar zo gevaarlijk maakt. Verborgen despotisme is altijd gevaarlijker dan openlijk despotisme. Als we gaan denken dat de private sector
alle problemen kan oplossen en dat de publieke
sector alleen maar inbreuk maakt op onze vrij heid dan zijn we niet alleen onze bondgenoot
kwijt maar dan sluiten we een bondgenootschap met dezelfde krachten die waarschijnlijk
onze vrijheid vernietigen: de grote bedrijven.'
Herleift het recht van de sterkste?
In z1jn ongewoon principiële beschouwing over wat
door de apologeten na de val van de Muur al de
'triomf van het kapitalisme' is genoemd, gaat
Robert Harvey in The return cf the strona ( 1 99 S) uitvoerig in op het karakter dat het kapitalisme recent
heeft aangenomen resp . op de gevaren voor de democratie die schuilen in zijn wereldwijde opmars.
Ook al heeft Harvey oog voor het feit dat het
kapitalisme het meest produktieve systeem in de
wereld gebleken is, dat door in te spelen op het
eigenbelang erin slaagt om menselijke energie optimaal om te zetten in output, de keerzijde van datzelfde systeem ontgaat hem niet. Die keerzijde,
namelijk de vernietigingsdrang, roept zijns inziens
de noodzaak op om de energie die wordt vrijgemaakt in strakke banen te leiden. Die noodzaak
deed zich aan het begin van deze eeuw voelen, wat
er tenslotte, mede door de dreiging die uitging van
het communisme, toe geleid heeft dat het kapitalisme is ingekapseld in wetgeving en beperkende
bepalingen ten aanzien van het grensoverschrijdend
verkeer van geld- en goederenstromen. Ook de
vestiging van het communisme zelf moet gezien

worden als een reactie op een te ver doorgeschoten
vrijheid voor het kapitalisme. Die noodzaak om het
kapitalisme in te kapselen doet zich volgens Harvey
ook nu weer voelen: Currently alobal capitalism is
reachina a cri ti cal mass rif irresponsibility and remoteness
that could incubate another horr!fic anti-capitalist challenae early ;:- the millennium.
Het meest verrassend is de analyse die Harvey
geeft van de werking van het kapitalistisch systeem
dat in zijn visie op essentiële punten weinig verschilt van het communisme.
'The striking thing about the development of
contemporary capitalism is the extent to which
its organization, particularly in very large companies, increasingly resembles that of the communist regimes it so detested : the systems have
shown marked signs of converging, even if
there are important differences. Capitalism,
like any other structure of authority, works
through hierarchy, justas communism and feudalism did_ Methods of control are usually the
same; the hierarchical-bureaucratic structure of
communism (which itself was rooted in traditional ruling structures rather than Marxism)
was its governing force (. _. ) . The increasingly
hierarchical-bureaucratic structure of capitalism could justas easily prise away from its
roots - the need to sell competitive productsin
the market.' (bladzijden S4/ SS)
'The giant private corporation is not so
different from its communist equivalent. To
begin withit can manipulate the market so that
the benefits of free competition and the disciplines of producing to satisfy a customer need may
he absent. Further, if a corpora ti on in fact has a
captive market - it need not concentrate its
attention on diversification, improving or selling products. In fact, a corporation's managers
can devote themselves increasingly to the business of office polities, power struggles within
the organization and maximizing their own pay
and perks - justas happened inside the giant
communist bureaucracies. ( ... ) The totalitarian
temptation to make people conform to a model
is as much a capitalist corporate vice as a communistone.' (bladzijde 233)
Op grond van deze analyse vecht Harvey de stelling
van Hayek aan dat de markt de beste ordening van
het economisch leven biedt omdat de markt tot
stand brengt wat geen planner ook maar vermag,

-
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namelijk het samenbrengen van de 'disconnected
motives of millions of disconnected individuals'. In
de ogen van Hayek kon de bureaucratie van de
Westerse multinationale onderneming genade vinden aangezien deze onderneming zich tenslotte
door winstmotieven laat leiden. Harvey meent dat
Hayek voorbij ging aan de omstandigheid dat elke
grote onderneming zich niet zo zeer laat leiden
door de markt, maar door middel van produktontwikkeling en produktieplanning zelf leiding geeft
aan marktontwikkelingen.
Door hun omvang en door gebruik te maken van
moderne elektronische technieken hebben grote
ondernemingen bovendien zodanige invloed op
internationale investerings- en geldstromen dat ze
gekozen regeringen hun wil opleggen. 'Black
Wednesday' was the most dramatic example yet if the new
phenomenon - the alobalization if capitalism- which is
chanainB the shape if the world and which in ]act is eradi na the authority if na ti ons and the ability if ordinary
people, throuah the votes cast in new and old demoeratic
entities, to irifluence their own destiny. ft is nat much use
beina allowed to choose representatives and aovernments,
!fin]act they are powerless.

Er wordt door de voorstanders van de vrije
markt beweerd dat je de markt niet kunt misleiden
('You cannot buck the market') en dat de markt
altijd gelijk heeft: als een economie gezond is en
zich laat leiden door het principe van de vrije markt
dan zal de markt dit belonen, maar zo niet dan kom
je in problemen. Maar de praktijk leert anders. Het
Engelse pond, de Italiaanse lire, het Ierse pond, de
Spaanse peseta, de Franse franc en de Zweedse
kroon hebben achtereenvolgens moeten ervaren
dat de internationale geldmarkt de dienst uitmaakt
ook indien hiervoor op economisch-financiële
gronden geen rechtvaardiging bestaat. Voor de
combinatie van omvangrijke transacties die tegen
een bepaalde valuta worden ingezet en de paniekverkopen die deze acties zelf weer oproepen moeten centrale banken doorgaans zwichten. Hier geldt
bij uitstek het recht van de sterkste. Mede door de
liberalisatie van het geld- en kapitaalverkeer en de
opeenhoping van zeer grote geld- en kapitaalstromen in handen van weinigen kunnen er binnen
3. In de analyse van Susan Strange en
Viven A. Schmidt wordt deze lijn doorgetrokken naar de verhouding tussen
staten onderling die in hun ogen ook in
toenemende mate asymmetrisch aan het
worden is. De vs, de BRD en Japan

seconden onvoorstelbaar grote bedragen over de
wereld worden gedirigeerd zonder dat gekozen
regeringen of hun instanties hierop enige greep
hebben.
Deze onpersoonlijke krachten wier richting en
oogmerk zich onttrekken aan waarneming, doorkruisen de economische beleidslijnen van nationale
regeringen. Met name beleid gericht op verruiming
van de werkgelegenheid in een land wordt door de
financiële markt zonder enige terughoudendheid afgestraft. Hierin ligt volgens Harvey de werkelijke
crisis van de democratie en de machteloosheid van
nationale regeringen (zie de publicaties van Susan
Strange en Viven A. Schmidt). In wat zich in de
afgelopen 1 o à 1 5 jaar heeft afgespeeld op het vlak
van verlies van autoriteit van de nationale staat ziet
Harvey de bevestiging van een aloude waarheid:
'This excursion into basic politica! theory is
necessary to emphasize the point that central
authority is nat in itselfbad. Indeedit is essential ( ... ) . For any country or institution to
work, you cannot do without it. Excess freedom &om it may be &eedom for the gunmen,
the robber baron, the big industrialists, or the
monopolistic unions to tyrannize and trample
u pon the freedom of the rest of us.'
Het is niet de mondige burger op wie de autoriteit
van de nationale staat is overgegaan. Bij gemis aan
centraal gezag is de wet van de sterkste herleefd. 3
De oplossina ver wea

Het onbehagen over het radicale kapitalisme dat de
wereld de laatste jaren in de greep heeft, is tastbaar
maar de oplossing even voelbaar ver weg. In feite
gaan we trouwens nog steeds door met het ontmantelen van wetgeving en instituties die in de jaren
dertig zijn bedacht en ingevoerd teneinde een dam
op te werpen tegen de uitwassen van het kapitalisme die zich ook toen in de wereld deden voelen: de
New Deal in de vs, het staatskapitalisme gemengd
met corporatisme in Zuid Amerika, en in Europa de
middenweg tussen de Noord- en Zuidamerikaanse
varianten van bescherming . Steeds ging het om
maatschappijen die, hoe uiteenlopend van traditie

mogen invloed verliezen aan de markt,
kleinere staten verliezen niet alleen
invloed aan de markt maar voelen ook
- de sterkere arm van deze grootmachten.
Genoemde drie landen verkrijgen een
grotere invloed in de internationale poli-

tieke arena en beperken bovendien,
door het bewust creëren van 'non tariff
barriers', hun verlies aan de markt.
Deze laatste luxe kunnen kleine staten
zich in geen enkel opzicht veroorloven.
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en oriëntatie ook, één ding gemeen hadden, namelijk dat ze door het kapitalisme lliet verscheurd
wensten te worden.
Diezelfde wetgeving en instituties zijn de laatste
jaren op even brede internationale schaal als waarop ze destijds ingevoerd zijn, onder het mes gegaan.
En dit met grote politieke geestdrift van de zijde
van het publiek dat van liberalisatie en deregulering
nieuw maatschappelijk elan verwachtte. In abstracta ging er van ilie motto's werfkracht uit en leken
ze allerminst van zin ontbloot, want ook een
amenleving moet zich aanpassen aan gewijzigde
omstandigheden om niet te verstarren. Dat de
omstandigheden ingrijpend aan het veranderen
waren liet zich moeilijk loochenen. Het corporatistisch karakter dat veel regelingen en instituties kenmerkte die ontsproten zijn aan de beschermingsbeweging uit de jaren dertig, deed ze uit een oogpunt
van politieke zeggenschap bovendien in de verdachte hoek belanden.
Tegenstanders aarzelden niet hierop hun pijlen
te richten. Maar politici noch hun achterban waren
bedacht op de werkelijke keten van gebeurtellissen
die ze hebben losgemaakt, zoals ze ook lliet waren
bedacht op de impact van deze gebeurtenissen op
de werkgelegenheid. De leidende gedachte achter
liberalisatie en deregulering: de overheid en de
publieke sector doen stappen terug teneinde deprivatt: sector in de gelegenheid te stellen me ruimte
op te vullen, werd op een onbarmhartige wijze
gelogenstraft. Het trieste is zelfs dat overheden die
door private bedrijven op grote schaal tegenover
elkaar worden uitgespeeld, er zich vrolijk over
maken als ze erin slagen de ander een vlieg af te vangen in plaats van gezamenlijk een front te vormen.
Het maatschappelijk vacuüm dat gecreëerd is
door het slechten van het sociaal-economisch middenveld is niet opgevuld door politieke zeggenschap. Het is braak komen te liggen en de enige
consequentie is geweest dat bedrijven zich nog minder dan voorheen aan de samenleving iets gelegen
laten liggen. De politiek-maatschappelijke misrekening had niet groter kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld
uit het hierboven geciteerde betoog van de
Amerikaanse millister van arbeid, Robert Reich,
valt af te leiden. Aan de scherpte van zijn diagnose
ligt het niet, maar als het erop aankomt om nieuwe
regelingen te ontwerpen die ondernemingen ertoe
moeten brengen om grotere sociale verantwoordelijkheid te aanvaarden, komt hij lliet verder dan
deze ontboezeming van onmacht: 'In deze dorre

politieke tijden is een meer realistisch alternatief
misschien het verlagen of zelfs afschaffen van de
vennootschapsbelasting voor verantwoordelijke
ondernemingen.'
Hiermee voltooit Reich, ongewild, de cyclus
van ontmanteling van de machtsbasis van de nationale staat ilie de afgelopen vijftien jaar vanuit de vs
is ingezet. Het verkeer van mensen, goederen en
geldstromen hoeft zich na de golf van liberalisatie
aan nationale grenzen de facto al weinig meer gelegen te laten liggen, met alle verstoringen en afbraak
van gevestigde posities me dit met zich meebrengt.
Binnen de nationale grenzen is voorts door deregulering de ontmanteling van het sociaal-economisch
middenveld een feit geworden, waardoor de tramtionele bescherming van het M KB en de maatschappelijke middenklassen is weggevallen. Reich stelt
tenslotte het vermogen van de nationale staat om
ondernemingen te belasten terzijde.
De ultieme stap die hier nog gezet zou kunnen
worden is dat nationale staten door het uitloven van
premies tegen elkaar gaan opbieden om ondernemingen te behouden zoals nu reeds op beperkte
schaal gebeurt.
Ontmantelins

cif revitaliserinB van de nationale staat?

De betrekkelijke overeenstemming over de huidige
kwalen van het politiek-maatschappelijk bestel verdwijnt als het om de toekomst gaat. Hier staan de
opvattingen veeleer diametraal tegenover elkaar.
Het duidelijkst in hun verwachting over wat er staat
te gebeuren zijn Jean-Marie Guéhenno in La.fin de la
Démocratie (Nederlandse vertaling: Het einde van de
democratie, I 994) aan de ene kant van het spectrum
en Michael Lind in The Next American Nation (The
Free Press, I 995), aan de andere kant van het spectrum. Het is interessant hun opvattingen, me elkaar
in ramcaliteit evenaren maar qua strekking totaal
verschillen, nader te bezien om vervolgens een
poging te doen de verschillen in opvatting te overbruggen.
Guéhenno meent dat I 989, het jaar van de val
van de Berlijnse muur, het einde inluidt van een
tijdperk dat op de kop af 2oo jaar beslaat ( 17891989) en dat als het tijdperk van de nationale staat
kan worden beschouwd. De· nationale staat met de
aan hem gelieerde instituties heeft de succesvolle
ontplooiing van het kapitalisme mogelijk gemaakt
en er een mobiliserend element aan toegevoegd,
maar ook de ongeremde werking van het kapitalisme beteugeld. Door vergaande institutionalisering
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(het tijdperk van I 789 - I 989 kan daarom met goed
recht het institutionele tijdperk worden genoemd)
heeft er machtsdeling plaatsgevonden en spreiding
van bezit en inkomen.
Het welslagen van die institutionalisering heeft
velen de indruk gegeven dat de nationale staat in
zijn democratische variant een gegeven was, de
meest wenselijke staatsvorm in de wereld. Maar,
aldus Guéhenno, even goed en eigenlijk beter kunnen we de nationale staat zien als het resultaat van
een toevallige samenloop van omstandigheden. Die
omstandigheden zijn fundamenteel aan het veranderen en die verandering betekent noodzakelijkerwijze het einde van de nationale staat, maar ook het
einde van de democratie zoals we die gekend hebben. Territoriale grenzen zijn aan het vervagen en
de plaatsgebondenheid van economische activiteiten bestaat niet meer; de economie wordt steeds
ongrondstoffelijker. Die twee omstandigheden
treffen de nationale staat in het hart want die bestaat
bij de gratie van de lotsverbondenheid van mensen
die territoriaal gebonden zijn evenals hun bronnen
van welvaart. Bovendien zal door het succes van de
Aziatische wereld het Amerikaans-Europese stempel op de ontwikkeling van de wereld steeds verder
gerelativeerd worden. De democratie is een typisch
Amerikaans-Europees fenomeen.
In een wereld zonder machtscentrum, waarin
het karakter van de macht bovendien verandert
door de opmars van netwerken en het optreden van
nieuwe
schaarste-verhoudingen
(informatieschaarste), worden arbeid en kapitaal steeds mobieler. Die hebben gemeen dat ze zo veel mogelijk willen profiteren van collectieve voorzieningen en zo
weinig mogelijk belasting en premies willen betalen. Bovendien komt de vraag waar de toegevoegde
waarde gecreëerd wordt in de lucht te hangen. Het
fiscale systeem dat de uitdrukking vormt van de
solidariteit binnen de nationale staat raakt hierdoor
steeds verder ondermijnd. Elke overdracht van
inkomen, of die zich nu afspeelt tussen sociale klassen, tussen regio's of tussen kern- en voorsteden,
dreigt haar legitimering te verliezen. Als er geen
nationale staat meer is doordat de exclusiviteit van
het grondgebied zijn betekenis heeft verloren,
welke ruimte zal er dan overblijven voor het bedrijven van politiek? Het centrale gezag van de nationale staat wordt fijngewreven tussen decentralisatie
van bevoegdheden enerzijds en de zeggenschap van
supranationale organen anderzijds. De nationale
staat staat te ver af van de dagelijkse besognes van

de burger en is onmachtig om de grote de baas te
kunnen.
De succesvolle scheiding van publieke en private
ruimte vormt de grondsl11g van de liberale democratie. Het belang van de publieke ruimte en de
behartiging van de publieke zaak vormden het hart
van politieke idealen waarin zedelijk bewustzijn en
nationale verbondenheid hun uitdrukking vonden.
De nationale staat heeft evenwel zijn machtsbasis het monopolie van geweld, het exclusieve recht om
geld te scheppen en in circulatie te brengen, een
effectieve basis te vormen voor het heffen van rechten en belastingen - ondermijnd gezien. Wij staan
derhalve aan de vooravond van Libanisering (vechtheren met hun aanhang, drugsbaronnen) en Balkanisering (etnisch nationalisme).
Even rechtlijnig als Guéhenno zich richt op het verval van de nationale staat en de ondermijning van
zijn machtsbasis richt Michael Lind zich op het herstel van die machtsbasis en op een revival van het
nationale elan. Als we een nationale gemeenschap
willen vormen dan zal die gemeenschap gedragen
moeten worden door gemeenschappelijke belangen
en een gemeenschappelijk ethos. Lind zoekt de oorzaak van het verval niet zozeer in verandering van
externe omstandigheden maar in een interne verzwakking van de nationale staat. De Democraten in
de vs hebben zich vastgebeten in de multi-culturele
samenleving waaraan het element van nationale
eenheid nu juist ontbreekt. Ze hebben zich aldus
vervreemd van de middenklassen, terwijl het
Republikeinse leiderschap zich geleidelijk aan politiek is gaan vereenzelvigen met kleinburgelijk
egoïsme dat elke vorm van inkomensoverdracht
afwijst. De 'white overclass' houdt zich afzijdig en
toont zich volkomen onverschillig voor het lot van
het gros van de bevolking, gepreoccupeerd als die is
met de verdediging van eigen positie en voorrechten . Wij staan niet aan de vooravond van Libanisering noch Balkanisering - dat blijven randverschijnselen - maar van Brazilianisering van de maatschappij: 'withdrawal of the American white overclass into its own barricaded nation-within-anation.'
Het is de verdienste van de nationale staat dat ze
een brede middenklasse in bescherming heeft genomen tegen een kapitalisme dat vernietigende gevolgen heeft indien het niet beteugeld en ingetoomd
wordt. De marxistische Stelling van de klassentegenstellingen zo u zonder interventie van de natio-
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nale staat meer geldigheid gehad hebben. Die klassentegenstellingen zien we herleven; de middenklasse verarmt en is beroofd van zijn verbeteringsperspectief, terwijl een nieuwe onderklasse zich
aftekent. Vernieuwing van de grondslag van de
nationale staat komt primair tot stand door oplossing van de sociale kwestie, niet van de burgerrechten en wat mes meer zij: perspectiefvolle werkgelegenheid voor laaggeschoolde arbeid, goede lonen
en sociale voorzieningen vormen de crux van het
sociale vraagstuk. Lind ziet zijn programma van
actie vorm krijgen in een New social market contract tussen staat, werkgevers en werknemers dat
het New Deal-systeem uit de jaren dertig moet vervangen.
In dit kader komt Lind met een viertal programma-punten dat voor de politiek-maatschappelijke
verhoudingen van nu bepaald als radicaal bestempeld mag worden.
1 . Beperking van de immigratie aangezien de
voortdurendeinflux van nieuwkomers voor de
werkgevers een paradijs vormt maar de
he taande onderklasse op de arbeidsmarkt kansloos maakt. Leden van die onderklasse worden
voorbijgelopen aangezien werkgevers liever
nieuwkomers hebben dan werklozen met een
slecht geachte arbeidsproduktiviteit en dito
at beids-moraaL Als de schaarsteverhoudingen
op de arbeidsmarkt zich niet fundamenteel wijzigen ten gunste van de werknemers, komt er
van integratie van de onderklasse niets terecht
en is ook de multi-culturele samenleving een
farce. Beperking van de immigratie is in dit verband een must.

2. Effectieve maatregelen tegen het optreden
van internationale speculatie in valuta die nationale regeringen beperkt in hun mogelijkheden
om een sociaal verantwoord beleid te voeren.

J. Heffing van 'sociale rechten' op de import
van goederen ter bescherming van de economische activiteiten binnen de landsgrenzen. De
economie wordt niet ongrondstoffelijker;
plaatsgebondenheid van economische activiteit
wordt in belangrijke mate bepaald door h t
heffen van invoerrechten. In tegenstelling tot
wat de 'free-traders' beweren bestaat er geen
unieke handelspolitiek die de beste is.
Handelspolitiek is een zaak van pragmatiek en

opportuniteit. Free-traders hullen zich in principes maar in feite verdedigen ze de voorrechten van een bovenklasse.
4· Oorlog tegen de oligarchie die de positie en

voorrechten van de 'white overclass' effectief
afschermt van concurrentie die aan de onderklasse wel wordt opgelegd.
In het huidige politieke klimaat, waarin de toon
wordt gezet door de anti-belastingmoraal van de
nieuwe rijken, is het niet populair - aldus Lind om te pleiten voor nieuwe collectieve lasten en
invoerrechten. Maar als de Amerikaanse midden. klasse niet verder mag afzakken en de Amerikaanse
samenleving in haar geheel moet gaan profiteren
van economische vooruitgang en niet alleen een
elite van aandeelhouders, managers en professionals, dan zullen bescherming en herverdeling weer
terug moeten op de politieke agenda. Als bescherming en herverdeling uitblijven koersen we af op
een neo- Victoriaanse sociale orde waarin de 'robot
baronnen' (equivalenten van de staal-, olie- en
spoorwegbaronnen van weleer) werkgelegenheid
creëren voor arbeidslegers in luxe-industrieën.
Dan zullen we butlers, voetvolk, dienstmeiden,
schoonmakers, werksters, oppassers, tuinlieden,
gouvernantes en dansmeesters zien · herrijzen die
het leven van een kleine oligarchie mogen veraangenamen en opvrolijken - terwijl die zelf bezig is
zijn volautomatische fabrieken en financieel-economische netwerken te dirigeren.
Niet zonder enige grond beroept Michael Lind
zich voor zijn stellingname op Adam Smith die wel
als wegbereider van het liberale kapitalisme kan
gelden, maar evenzeer oog had voor bescherming
van de maatschappij tegen een ongebreideld kapitalisme.
Verlicht nationalisme: de werkelijke uitdaeinB van
paars?
De internationale discussie zoals die momenteel
over de liberale democratie en de nationale staat
gevoerd wordt, bevat voor socialisten een paar vervreemdende elementen.
In de eerste plaats de vrijmoedigheid waarmee
auteurs als Robert Harvey en Michael Lind - beiden
als publicist verbonden aan zeer goed in de markt
liggende bladen als Harper's, de New York Times, de
New York Review if Books, de Economist en de Dai/y
Teleeraph - het klassenkarakter van onze huidige
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samenleving aan de kaak stellen en niet aarzelen om
de apologeten van het kapitalisme op hun nummer
te zetten. In hun analyse van maatschappij en staat
aarzelen ze evenmin om marxistische begrippen als
de klassenstrijd en klassebelangen te hanteren waarvoor socialisten terugdeinzen, bang als die geworden zijn om voor ouderwets en doctrinair versleten
te worden. Ook Evans (I 99S) is niet blind voor het
klassekarakter van de staat en zijn instituties ('state
and classes mutually constitute each other', bladzij de 24I). Wat socialisten uit angst overboord gezet
hebben, wordt door 'burgerlijke' joumalisten vrijmoedig van stal gehaald. De parallellen tussen nu en
de jaren negentig uit de vorige en de jaren dertig uit
deze eeuw zijn naar hun oordeel te opvallend om
genegeerd te worden. Wie niet belast is door valse
schaamte zal ook geen terughoudendheid voelen
om actuele misstanden aan de kaak te stellen en
hierbij een beroep te doen op eerder ontwikkelde
ideeën.
Vervreemdend voor socialisten is in de tweede
plaats het voetstuk waarop de nationale staat en het
maatschappelijk middenveld geplaatst worden als
het erom gaat effectieve beschermingsmechanismen tegen een ongebreideld kapitalisme aan te wijzen. Geen staatskapitalisme of nationalisatie van
sleutelindustrieën - daarvan moeten de ncomarxisten niets hebben. Het gedrag en de opstelling van staatsondernemingen verschillen op geen
enkele wijze van die van hun particuliere tegenhangers, terwijl de leiders van staatsondernemingen
evenzeer tot de oligarchie behoren als hun collegamanagers.
De 'managerial revolution' waarop James
Burnham met zijn geruchtmakende publikatie uit
I 94 I al wees (beheersmacht zet meer zoden aan de
dijk dan bezit van produktiemiddelen), heeft door
de ontwikkeling van de laatste jaren alleen nog
meer reliëf gekregen. Het paradepaardje van de
sociaal-democratie, nationalisatie van de sleutelindustrieën en het bank- en financiële wezen, kan in
de ogen van de moderne maatschappij-critici geen
genade vinden. De nationale staat als boegbeeld van
de liberaal-democratie en het maatschappelijk middenveld als verworvenheid van de christendemocratie mogen zich daarentegen wel verheugen in
hun sympathie.
Met beide hebben sociaal-democraten altijd
moeilijk uit de voeten gekund . De nationale staat is
door socialisten pas na wo 11 en dan nog schoorvoetend aanvaard, maar elke mogelijkheid om tot gro-

tere, internationale verbanden te komen is door
hen altijd met gretigheid aangegrepen zonder veel
oog te hebben voor het 'democratisch deficiet' van
deze verbanden. Aan de nationale staat is voor
socialisten immers altijd de smet van geëxalteerde
nationale trots blijven kleven, acceptabel als tussenfase in de historische ontwikkeling maar in feite 'a
primitive force of false ideas that must eventually
and naturally di appear as an aberrant phenomenon, an affront to Enlightment which exprcsses
man' s most admirable hopes.' (W. Pfaff, 'The Wrath
rifNations', bladzijden S4- SS)
Maar voor de politiek-maatschappelijke emancipatie van de arbeidersklasse heeft de nationale staat
juist grote betekenis gehad, terwijl het verval van
die nationale staat van de laatste jaren pas goed duidelijk gemaakt heeft hoe belangrijk hij is voor de
verdediging van de publieke zaak en de verzorgingsstaat. Intussen is Europa onmiskenbaar het bolwerk
van het grootkapitaal geworden (zie Viven A.
Schmidt).
De nationale staat is dringend aan herwaardering
toe. Zijn liberale afkomst heeft het vermogen om
nieuwe sociale klassen politiek-maatschappelijk te
integreren niet in de weg gestaan. Ralf Dahrendorf
heeft in een recent interview (N RC Handelsblad, S
december I 99S) de Europese identiteit ter discussie gesteld en een pleidooi gehouden voor economische samenwerking binnen de Eu met behoud van
de nationale identiteiten. Dahrendorf laat evenwel
na hieruit de consequentie te trekken dat een dergelijke keuze inhoudt dat de machtsbasis van de
nationale staat - dat wil zeggen zijn vermogen grenzen te stellen, belasting te heffen en een eigen munt
te voeren - dan ook versterking behoeft, een consequentie die Michael Lind in zijn pleidooi wel trekt.
Socialisten zullen zich ook moeten beraden over
hun opstelling vis-à-vis het maatschappelijk middenveld. Het lijdt geen twijfel dat een bloeiend
maatschappelijk middenveld alleen kan bestaan bij
de gratie van een nationale staat die zijn machtsbasis
heeft weten te consolideren; voor een maatschappelijk middenveld op Europees niveau bestaat al
helemaal geen bestaansrecht. Maatschappelijk middenveld en nationale staat vormen als het ware een
symbiose: de keus voor de een houdt een keus voor
de ander in. Het lijdt evenmin twijfel dat een bloeiend maatschappelijk middenveld op machtsdeling
gebaseerd is, voor de effectieve werking waarvan
politiek een prijs moet worden betaald. Of het cor-
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poratistisch karakter zo sterk moet blijven als het
was respectievelijk of beheer en besteding van
publieke middelen via het maatschappelijk midden veld zo ongecontroleerd zou moeten plaatsvinden
als in het verleden, kan betwijfeld worden, maar
dat de politieke greep op het maatschappelijke middenveld altijd beperkt zal zijn, is inherent aan het
functioneren ervan. En toch, de lering die getrokken kan worden uit haar recente ontmanteling kan
niet anders zijn dan dat de democratie er geen garen
bij spint, en dat het terrein braak komt te liggen en
de maatschappij een speelbal wordt van puur kapitalistische krachten. De vraag van Guéhenno naar
het eind van het institutionele tijdperk zou, Michael
Lind volgend, vertaald kunnen worden in de vraag
naar het vermogen van staat en maatschappij om
zich institutioneel te vernieuwen.
Het wordt tijd dat de sociaal-democratie zich
die vraag ook stelt en zich opmaakt om aan die discussie een bijdrage te leveren. Niet alleen lijkt de
zaak van het socialisme sociaal-democraten uit handen geslagen, hun traditie om de maatschappij te
analyseren en kritisch te volgen lijkt hen ook ontnom n.

Wat Harvey, Linden anderen niet uit de weg gaan,
zou sociaal-democraten ertoe kunnen aanzetten om
de eigen stiel weer op te vatten en iets van de vrijmoedigheid van vroeger tijden weer vaardig te
laten worden. Een treffende illustratie van de noodzaak hiertoe wordt gevormd door de recente publi katie van de jaarlijkse Employment Outlook van de
oESOwaarin een ommezwaai van jewelste wordt
gemaakt.
In dit rapport, dat op 1 8 juli jongstleden in Parijs
gepubliceerd is, komt deze toonaangevende instelling op het gebied van het economisch beleid tot de
conclusie dat het traditionele pleidooi voor meer
marktwerking op de arbeidsmarkt geen panacee is
voor de structureel oplopende werkloosheid. Op
ba is van het feitenmateriaal, zo stelt de oE s o nu,
kan geen bevestiging van de stelling gevonden worden dat het minimumloon de toetreding tot de
arbeidsmarkt beperkt. Evenmin is er ondersteuning
te vinden voor de opvatting dat een baan, hoe laag
het inkomen ook, een investering vormt die rendeert door een snelle stijging op de inkomensladder
die erop volgt. De opwaartse mobiliteit van de
laagstbetaalden in landen met grote inkomensvers hillen blijkt namelijk niet groter te zijn dan in landen met geringe inkomensverschillen. En zo ver-

valt het argument dat een scheve inkomensverdeling r·iet per se negatiefhoeft te zijn.
Na de westerse wereld vijftien jaar lang onder
druk te hebben gezet met 'wetenschappelijke
bewijzen' dat marktwerking de oplossing vormt
van het werkloosheidsvraagstuk, gooit de oE s o
thans de handdoek in de ring. De met grote stelligheid gepropageerde inzichten van de afgelopen vijftien jaar zijn dan nu in feite ontmaskerd als subjectieve keuzen ingegeven door politieke motieven en
de machtsverhoudingen in de wereld. Het is bitter
te moeten constateren (zie eerder mijn bijdrage in
Socialisme &...Democratie van mei 1996) dat socialisten
zich zonder verzet door dezelfde inzichten hebben
laten leiden als nu door de o ES o zijn afgezworen.
Institutionele bescherming en sociale consensus
vormen voor de oESoniet langer de vloek die ze in
de ogen van deze organisatie zo lang geweest zijn.
Het wachten is nu op het afzweren van de vrijhandel waarvan de zegingen evenzeer berusten op aanvechtbare bewijzen .
De les die hieruit toch op zijn minst te trekken
valt is dat een politieke beweging geen afstand moet
doen van haar vermogen tot eigen meningsvorming. Het past niet in de traditie van het socialisme
om te buigen voor Reaganisme en Thatcherisme,
maar om er een tegenwicht tegen te vormen.
Liberalen hoeven deze uitdaging evenmin uit de
weg te gaan. Ook in de liberale traditie past het
beter op politiek-maatschappelijke problemen een
politiek antwoord te formuleren dan om zijn toevlucht te nemen tot een 'deus ex machina'.
De natie als gemeenschappelijk project
Bij dit alles moet er, tenslotte, politiek gesproken
niet alleen strijd geleverd worden tegen een ongeremd kapitalisme maar ook tegen het etnisch nationalisme dat zijn voedingsbodem vindt in de onzekerheid waarin het maatschappelijk klimaat thans
verkeert en het vacuüm waarin de politiek opereert. Maar deze omstandigheid mag ons de ogen er
niet voor doen sluiten dat het nationalisme ook aan
diepere sentimenten appelleert, die meer dan drie
eeuwen geleden op eloquente wijze aldus zijn
geformuleerd: ' ... it was fortunate that men were
contended with the places of their habitations, for
now, since the true Paradise is lost, it seems to be
most convenient for the world, that every nation
should believe they have it at home ... ' (Edward
Stilligfleet, Origines Brittanica, 1685).
Het etnisch nationalisme speelt op deze senti-
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menten in door ze te verbinden met Blut und Boden.
De verlichte nationale staat heeft bewezen de concurrentie met deze blinde gedachte glansrijk aan te
kunnen. Maar dan wel op basis van een lotsverbondenheid die niet alleen een politieke dimensie kent,
namelijk die van democratie en rechtsorde, maar
ook een psychische component van identiteit en
'belonging'. Deze combinatie verliest evenwel zijn
verankering en geloofwaardigheid indien die niet
rust op handhaving van de concurrentiekracht van
de nationale economie teneinde economische onafhankelijkheid en welvaart te bestendigen resp. op
solidariteit die de basis vormt voor bescherming
tegen uitwassen en voor herverdeling van inkomen.
Een zekere nationale trots, namelijk met succes
een dergelijk 'gemeenschappelijk project' tot stand
te brengen en er een bijdrage aan te leveren, is niet
bij voorbaat verdacht en wel op twee voorwaarden.
De eerste heeft Michael Lind verwoord: 'One
should cherish one's nation, as one should cherish
one's family, not because it is the best in the world,
but because withall its flaws it is one's own.' De
tweede is dat de natie als 'gemeenschappelijk project' openstaat voor nieuwkomers die bereid en in
staat zijn om er aan bij te dragen.
De wijze waarop gestalte gegeven wordt aan dit
'gemeenschappelijk project' staat mede onder druk
van de internationale concurrentie-verhoudingen.
Uit dien hoofde kan er geen bezwaar tegen bestaan
als intern tot herschikking moet worden overgegaan, teneinde de nationale economie concurrerend te houden. Maar dat is iets anders dan de mid-

denklasse en onderklasse over te leveren aan het
geweld van de internationale concurrentiedruk en
de bovenklasse hiervan te vrijwaren. Dergelijke
verhoudingen vormen een zo ingrijpende verstoring van de balans die een nationale gemeenschap
op de vier door Lind genoemde dimensies tot stand
moet brengen, wil ze haar spankracht bewaren, dat
een nationale gemeenschap onder die omstandigheden ophoudt te functioneren - en alleen het geloof
nog uitkomst kan bieden.
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